
JUGOWA 

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi według jednego źródła z 1305 roku, a według drugiego z 1335 roku. Przez wieś przechodził 
szlak zwany "wapiennym". Prowadził on z Wrocławia przez Strzegom, Kłaczynę, Świny, do zakładów wapienniczych w Wojcieszowie. Przy 
skrzyżowaniu dróg stoi stylowy budynek z XIX wieku, w którym mieścił się zajazd, a na piętrze znajdowała się sala rozjemcza. 

Jugowa to duża wieś, około 2 km długości. Położona w całości na równinie, na wysokości 240-262 m n.p.m. Posiada zwartą zabudowę po 
obu stronach drogi z Dobromierza do Roztoki. Urodzajne ziemie sprzyjały rozwojowi rolnictwa i ogrodnictwa (w przeszłości było tu wielu 
ogrodników). Dzisiaj również wieś ma charakter rolniczy. 

 
Zajazd oraz sala rozjemcza 

W środku wioski znajduje się kościół katolicki z XV wieku p.w. św. Antoniego Padewskiego. Świątynię wybudowano w stylu gotyckim. 

 
Kościół katolicki 

Jest to budowla jednonawowa z wieżą w osi. Wieża kwadratowa, wyżej przechodzi w ośmiokąt i jest przykryta hełmem w stylu barokowym. 
Kościół był przebudowany w XVIII wieku, a w 1998 roku został poddany gruntownemu remontowi. W środku znajduje się cenna chrzcielnica 
gotycka z 1409 roku, barokowy ołtarz, ambona i kilka rzeźb. Na zewnątrz cztery renesansowe epitafia, na trzech częściowo można odczytać 
tekst: 

TABLICA 1 
"Rok 1580 świętej pamięci czcigodna Joannis Puschels, pierwsza córeczka w Bogu, niech będzie łaskawa Maria" 

TABLICA 2 
"Rok 1616 - 24 czerwca zasnął w Bogu świętej pamięci szlachetny, najczcigodniejszy pan Friedrich von (nazwisko nieczytelne) z Jugowej w 
wieku 56 lat. Niech mu Bóg będzie łaskaw". 

TABLICA 3 (z postacią dziecka) 

"W sprawiedliwej walce pokój mu i spoczywanie w cudnym miejscu". 

W statystyce zamiejscowej w przewodniku "Jawor - Bolków" podano, że w roku 1576 w Jugowej znajdowało się 14 zagród, w 1784 roku - 20 
zagród i 31 ogrodnictw, a w 1936 roku było tu 35 gospodarstw. 



W XVIII wieku wspomina się o pałacu, którego właścicielem jest hrabia von Schweinitz i Krain. Pałac po przebudowie w 1873 roku znacznie 
się powiększa. 
Obok wielu przedmiotów sztuki znajdowała się tu obszerna biblioteka, słynąca daleko poza granice wsi. Znajdowało się w niej około 500 
wartościowych woluminów oprawionych na biało w cielęce skóry. W lutym 1948 roku stacjonujący tu żołnierze radzieccy spalili pałac wraz z 
biblioteką. 

 
Pałac 

Do pałacu przylegał bardzo ładny park, który ciągnął się aż do stacji kolejowej w Roztoce. Po wojnie w zabudowaniach podworskich 
ulokowała się Gminna Spółdzielnia "SCH", której działalnością objęty jest cały teren dzisiejszej Gminy Dobromierz. 
Liczba mieszkańców oscylowała w Jugowej od 503 w 1781 roku do 612 w 1939 roku. Przez krótki czas po wojnie Jugowa nazywała się 
Domaniewice. 

Warto dodać, że tuż przy wylocie drogi do Roztoki, na dość ostrym zakręcie znajduje się ciekawy dom z szachulcową konstrukcją, od którego 
prowadzi w kierunku parku pozostałość po wspaniałej alei lipowej. 

   

  

Na podstawie materiałów przygotowanych i udostępnionych przez pana Edwarda Hałdasia 
 
B I B L I O G R A F I A: 
Stanisław Jastrzębski - „ Jawor i Okolice‘’ Ossolineum 1973 r. 
K.Jankowski, S.Junak, K.Kułaga - "Wałbrzych i okolice - Przewodnik"  

 


