
36 Gmina Gorzów Śląski

Sołectwo położone w północno-wschodniej 
części gminy Gorzów Śląski.  Do  wioski 
przynależą Zdziechowice Dolne, Górne 
oraz Średnie. Ze względu na słowiańskie 
brzmienie pierwotnej nazwy nazistowska 
administracja III Rzeszy zmieniła ją w 1936 r. 
na nową, całkowicie niemiecką - Richterstal. 
Zdziechowice w czasach międzywojennych 
były bardzo ważnym centrum handlowym. 
Obecnie miejscowość jest pięknie położoną 
krainą wśród bogatej dziko rosnącej 
roślinności i wielu dziko żyjących zwierząt. 
W XVIII i XIX wieku w Zdziechowicach 
działała huta żelaza należąca do Zagłębia 
Gorzowskiego. Zagłębie to było ważnym 
ośrodkiem przemysłu hutniczego. Do 
dnia dzisiejszego można zobaczyć 
domy budowane z cegieł wytwarzanych   
z odpadów hutniczych. Wyglądają one jak 
czarne, smoliste, połyskujące kostki. Po 
tamtych czasach zachowała się do dziś 
nazwa jednej z dzielnic Zdziechowic. Nosi 
ona nieformalną nazwę „Piec” - powstała 
ze względu na lokalizację huty. Nad rzeką 
był również młyn napędzany nurtem 
wody, gdzie mielono ziarna dla lokalnej 
społeczności. W miejscowości można 
jeszcze odnaleźć pozostałości po rozległych 
torfowiskach, z których wydobywano torf 
służący w tamtych czasach ludziom za opał. 
W Zdziechowicach  przy drogach „rośnie” 
wiele krzyży, przy których odbywają się 

nabożeństwa majowe oraz nabożeństwa na 
św. Marka.  Bogactwem sołectwa są prężnie 
działające, liczne organizacje pozarządowe 
jak Ochotnicza Straż Pożarna, LZS „Prosna  
Zdziechowice”, Klub Seniora oraz prężnie 
działająca Grupa Odnowy Wsi.

Sołectwo Zdziechowice

Gorzów 
Śląski

51°05′43″N  18°23′24″E
Zdziechowice

Pałac w Zespole Parkowym  z II poł. XIX w. Został 
wzniesiony w latach 1873-1874 przez rodzinę 
Rudolphi. Dziś funkcjonuje w nim świetlica i ośrodek 
zdrowia. Obok pałacu znajduje się zabytkowy 
spichlerz oraz duży, piękny park ze starodrzewami.

Dwór w zespole dworsko parkowym z XX wieku. Dwór  
i znajdujące się w nim przedszkole będą 
rewitalizowane z zachowaniem swojego pięknego, 
pierwotnego wyglądu. 

Zdziechowice to tereny podmokłe. Na tych terenach 
występują młode złoża żelaza, świadczy o tym „ruda 
poświata” na źródełkach dopływających do starych 
stawów, których jest w Zdziechowicach niemało.


