
 

IX. Bielany Wrocławskie - Smolec  - 15 km . 

Bielany Wrocławskie – duża wieś na południe od Wrocławia, ulicówka, komunikacja samochodowa, 

miejska komunikacja autobusowa – linia nr 612b ,  sklepy różnych branż, bar, węzeł dróg o skali 

międzynarodowej. Wieś wymieniona w 1336 r. jako Beltren. Obecnie Bielany są połączeniem dwóch 

wsi: Bielan i Bledzewa.  

Szlak od stacji kolejowej prowadzi ul. Ślężańską, z której obok kościoła skręcamy w ul. Wrocławską. 

Przy ul. Ślężańskiej, znajduje się późnobarokowy spichlerz z XVIII w., trzykondygnacyjny, nakryty 

dachem mansardowym. W czasie remontu, w 1975 r., zmieniono elewację i zlikwidowano wyciąg.  

Przy ul. Wrocławskiej nr 7, renesansowy dwór, wzn. ok. 1600 r., o konstrukcji ryglowej, częściowo 

w XIX w.,  przebudowany jednopiętrowy, nakryty dachem czterospadowym.  Za dworem w niewielki 

zdewastowany  park. Drugi dwór w  znajduje się w pd. części wsi, w dawnym Bledzewie, 

barokowy  z  XVIII w.  

 



Kościół par. p. w. św. Andrzeja, gotycki  wzn. w l. 1520 - 50, na miejscu starszego obiektu, wzm. 

w 1357 r.,  przeb. w 1621 r., rest. l. 1973 – 76. Murowany,  orientowany,  jednonawowy, z prostokątnym 

prezbiterium i niewysoką kwadratową wieżą. Wnętrze nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We 

wnętrzu barokowy ołtarz z 1710 r., z obrazem męczeństwa  św. Andrzeja, późnogotyckie sakramentarium 

z 1520 r., renesansowe stalle z 1621 r. Na wieży dzwon z 1567 r. Na zewnątrz kościoła umieszczono 

renesansowe płyty nagrobne.   

 

Za plebanią można zobaczyć ślady stożkowatego grodziska z XIII w. oznakowanego kamieniem WOAK 

Z ul. Wrocławskiej skręcamy w ul. Słoneczną, na zachód, następnie idziemy ulicą Tęczową do ul. 

Logistycznej, w którą skręcamy na pd. w lewo. Mijamy zabudowę wsi i kierujemy się w kierunku 

widocznego lasu, za którym skręcamy na zach. A następnie kierujemy się na pd. Dalej idziemy wzdłuż 

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Dochodzimy do ul. Tynieckiej.  Skręcamy na zachód i tu 

przekraczamy AOW i wchodzimy w ul. Domasławską i po przejściu 1 km dochodzimy do Tyńca Małego. 

Tyniec Mały - wieś na południe od  Wrocławia, wielodrożnica, komunikacja samochodowa, sklep 

spożywczy.  

Wieś wzm. w dokumentach jako Tinec w 1193 r. Tyniec - nazwa kulturowa oznaczająca płot, 

ogrodzenie. Nazwa tyniec oznaczała osadę obronną ogrodzoną ostrokołem z drewnianych bali. 



 

Przy ul. Domasławskiej w centrum wsi, stoi gotycki kościół p. w. Wniebowstąpienia NMP, wzm.  

w 1353 r. Obecny wzn. w 1516 r., powiększony w 1593 r., rest.  w 1752 r .i 1966 r. Świątynia jest 

orientowana, murowana, jednonawowa z wieżą przy północnej ścianie prostokątnego prezbiterium, lekko 

odchyloną od pionu, na wysokości nawy. Prezbiterium  nakryte jest sklepieniem krzyżowo - żebrowym.  

 

We wnętrzu rokokowy ołtarz główny z 2 połowy XVIII w., renesansowa ambona z ok.   1600 r., gotyckie 

sakramentarium z 1516 r., obraz.  Na wieży barokowy dzwon z 1672 r.  



 

Na placu przed kościołem stoi głaz upamiętniający 800 lecie powstania Tyńca Małego 

a w jego pobliżu stoi kapliczka pokutna z XVI w.  

W związku z przebudową dróg i budowaniem Wrocławskiej Obwodnicy Autostradowej mogą nastąpić 



kłopoty w dotarciu do Biskupic Podgórnych  

Biskupice Podgórne - wieś na płd. - zach., od Wrocławia, komunikacja autobusowa.  

 

Wieś wymieniona w dokumentach jako Bisscopiej w 1155r.  Nazwa wsi Biskupice, wywodzi się od 

słowa biskup. komunikacja miejska – nr linii 602, 607.  

Wieś ta przez długie lata należała do biskupstwa wrocławskiego, już w 1155 r., była się w jego 

posiadaniu. Późniejsze określenie łacińskie „in monte” i niemieckie „am Berge”, wskazują, że osada leży 

na zboczu góry, a raczej płaskowyżu, co widoczne jest w terenie. Na pocz., XXI w. na terenie wsi 

powstała fabryka LG i TOSHIBA  

 



 

We wsi wznosi się renesansowy  pałac z 1 poł. XVII w., przeb. w. pocz. XX w. Ma on ciekawe 

sztukaterie w reprezentacyjnej sali na piętrze, a także ładne mozaikowe posadzki na klatkach 

schodowych. Za pałacem rozpościera się park z czterema stawami i 150 - letnim drzewostanem.  

Z Biskupic Podgórnych ul. Tyniecką dochodzimy do ul. LG w którą skręcamy na pn. i idziemy w kierunku 
autostrady, nad  którą przechodzimy po wiadukcie, za wiaduktem na rozwidleniu dróg wchodzimy na 
polną drogę, która prowadzi nas wśród pól i doprowadza do zabudowań Jaszkotla. 

 

Jaszkotle - wieś wielodrożnica położona na pd. – zach.  od Wrocławia, komunikacja samochodowa, 



sklep spożywczy, szkoła podstawowa, Zakład Opiekuńczy Caritas. Wieś wymieniona w dokumentach 

w 1155 r., jako Jascotele.   

We wsi, wznosi się kościół filialny p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego, wzm.  w 1318 r., obecna 

gotycka świątynia została wzniesiona w 1473 r., powiększona w pocz. XVI w., restaurowana ok. 1725 r. 

Kościół jest orientowany, murowany z cegły, jednonawowy nakryty płaskim drewnianym stropem nad 

nawą i z prostokątnie zakończonym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo - żebrowym z 1451 

r.  Wieża stojąca od południa, w kącie między prezbiterium a nawą jest kryta hełmem namiotowym. 
Wyposażenie wnętrza jest dość bogate, pochodzi ono z okresu od XVI do XIX w. Na ścianie 

wewnętrznej  wmurowane są  dwie barokowe tablice epitafijne z XVIII w. oraz płyty herbowe: gotycka 

z XV w. i renesansowa z XVI w.  

 

Teren dawnego cmentarza przykościelnego otoczony jest ceglanym  obronnym murem o grubości 0.46 m 

 i wysokości 3,0 m, jest zaopatrzony w strzelnice o otworach okrągłych i rombowych.  

Przecinamy szosę i kierujemy się na pn. w kierunku wsi Zybiszów. Na rozwidleniu dróg skręcamy na 
zach. a później na pn. – zach. Do Smolca wchodzimy ul. Polną, przecinamy tory kolejowe. W pobliżu 
dworzec kolejowy. 
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