
 

ZABYTKI  ODOLANOWA  

KOŚCIÓŁ  EWANGELICKI  RATUSZ W ODOLANOWIE  

KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY 

Kościół pod wezwaniem 

św. Marcina w Odolanowie 

zbudowano w latach 1790-

1794. 

Drewniany kościół pod we-

zwaniem św. Barbary w 

Odolanowie-Górce pochodzi 

z 1784 roku. 

Dawny kościół ewangelicki 

(zbór) wybudowany w 

latach 1775-1780, po II 

wojnie światowej uległ 

znacznej dewastacji. 

Odolanowski Ratusz został 

wybudowany w latach 1898-

1899. To dwukondygnacyjny 

budynek w stylu neogotyckim.  

WIEŻA CIŚNIEŃ 
FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA 

Na przedmieściu Odolano-

wa zachowała się wieża 

ciśnień z 1903 roku, której 

wysokość od ziemi do 

kopuły dachu wynosi 28m. 

 

Przy ulicy Kaliskiej stoi 

zabytkowa, barokowa figura 

św. Jana Nepomucena 

pochodząca z 15 listopada 

1736 r. Okazały obelisk 

wykonany jest z piaskowca. 

Gmina Odolanów leży we wschodniej 

cześci Parku Krajobrazowego  „Dolina 

Baryczy”.  

Powierzchnia gminy wynosi 136 km², a 

zamieszkuje ją ok. 15 tys. 

mieszkańców.  

 

W skład jednostki gminnej wchodzą: 

miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich: 

Baby, Boników, Garki, Gliśnica, 

Gorzyce Małe, Huta, Kaczory, 

Nabyszyce, Nadstawki, Raczyce, 

Świeca I, Świeca II, Tarchały Małe, Tar-

chały Wielkie, Uciechów, Wierzbno. 

Opracowała: Martyna Dymała  

Źródła:  

zdjęcia zabytków i teksty – strona internetowa miasta Odolanów  

Pozostałe zdjęcia—własne  



W Parku stwierdzono występowanie 121 zespołów 

roślinnych, liczne stanowiska roślin chronionych (43 

gatunki, w tym 29 objętych ochroną całkowitą), 250 

gatunków ptaków, w tym 166 gatunków lęgowych. 

Obecnych jest 51 gatunków ssaków, w tym 23 

chronione.  

Teren położony między rzeką Kuroch a Kanałem 

Świeca, na południe od wsi Uciechów i Raczyce, 

wyróżnia się większą liczbą stanowisk lęgowych ptaków 

wodno-błotnych.  

 

W granicach Parku Krajobrazowego „Dolina 

Baryczy” znajduje się bardzo wartościowy pod 

względem przyrodniczym kompleks łąk 

odolanowskich. Szczególnie cenne pod 

względem florystycznym są obszary w pobliżu 

wsi Garki i Boników. Granica parku przebiega z 

kierunku Bartnik, poprzez drogę gruntową w 

kierunku Uciechowa i Raczyc do granicy 

Odolanowa, obchodzi miasto od południa i 

wschodu i dalej biegnie drogą Odolanów – 

Tarchały. 


