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Szlak czerwony „zamkowy”: Żmigród–
Sułów–Wzgórze Joanny–Krośnice–
Milicz, 64 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Żmigród – dworzec PKP, PKS. Wspólny prze-
bieg ze szlakiem niebieskim i zielonym. 
(1,5  km)  Rozgałęzienie szlaków, zespół pałacowo-
parkowy w Żmigrodzie.
(6 km) Oznakowane dojście (800 m) do Grodziska 
Osiek. 
(9 km) Jamnik – osada nad stawem o tej samej na-
zwie, część rezerwatu „Stawy Milickie”.
(11,5 km) Książęca Wieś.
(15 km) Słup Napoleona (Szwedzki Kamień).
(18  km)  Użytek ekologiczny „Lotnisko”, polana 
wśród lasów nad Krępicą.
(21 km) Dojście do szkółki rododendronów w Gru-
szeczce (ok. 100 m). 
(24 km) Dawna stacja kolei wąskotorowej w Suło-
wie; parking. 
(24,5 km) Most na Młynówce Sułowskiej przy daw-
nym młynie wodnym. W bok odchodzi szosa do-
prowadzająca do ośrodków wypoczynkowych.
(25 km) Sułów – Rynek.
(25,5 km) Sułów – kościół pw. MB Częstochowskiej.
(26,5  km) Szwedzka Górka – oznakowane odga-
łęzienie szlaku (100 m) do głazu i krzyża – grobu 
szwedzkiego generała.
(29 km) Tama Sułów. Skraj ośrodków wypoczynko-
wych w Sułowie. 
(31,5 km) Pracze. Miejsce postojowe na ścieżce ro-
werowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej.
(33 km) Staw Młyński (Zbiornik Postolin). Urządzo-
ne miejsce odpoczynku.
(33,5 km) Postolin. Północny skraj parku.
(34  km)  Piwnicznik (Postolińska Góra) – dobry 
punkt widokowy na Dolinę Baryczy od Milicza po 
Sułów; odcinek szlaku dość błotnisty.
(35,5 km) Wzgórze Joanny. Pod wieżą miejsce od-
poczynku.
(36  km)  Rozdroże pod Wzgórzem Joanny. Połą-
czenie ze szlakiem zielonym. Za oczkiem wodnym 
schowany za skarpą „kroczący buk”.
(37,5 km) Lasowice.
(40,5  km)  Południowy kraniec Świebodowa. Szlak 
omija wieś od południa, prowadząc przez wzgórza, 
z których rozciąga się widok na okoliczne Wzgórza 
Krośnickie oraz odległe Wzgórza Ostrzeszowskie. 
(41,5  km)  Szlak dochodzi do północnego skraju 
Dziewiętlina. 
(44  km)  Krośnice – leśniczówka (Zawada). Stawy 
w dolinie Dziewiętlińskiej Strugi.
(47 km) Skraj cmentarza w Krośnicach. 
(47,5 km) Pałac w Krośnicach (obecnie Urząd Gmi-
ny), węzeł szlaków turystycznych. 
(49 km) Przy drodze budynki z rudy darniowej.
(50 km) Skrzyżowanie dróg leśnych, za przepustem 
nad Strugą, na skraju kompleksu leśnego, w którym 
położone są Stawy Krośnickie (Czarne Stawy). Po-
czątek ścieżki przyrodniczej po stawach. 
(52,5 km) Szlak prowadzi groblą pomiędzy stawem 
Czarny Las i Zofia. Węzeł szlaków turystycznych. 
(53 km) Przy szlaku Grób Myśliwego.
(53,5 km) W pobliżu szlaku miejsce odpoczynku – 
wiata koła łowieckiego „Darz Bór”. 

(55  km) Szlak dochodzi do ceglanego mostu na 
Strudze we wschodniej części Czatkowic. 
(56 km) Most na rz. Prądni. Obok zabytkowe drew-
niane jazy. Szlak wkracza na teren rezerwatu Stawy 
Milickie i największego kompleksu hodowli karpia 
– Stawno. Dojście do Wieży Ptaków Niebieskich – 
wieży widokowej przy stawie Grabownica. 
(57 km) Szosa dochodzi do zatoki stawu Grabowni-
ca, w północnej części wsi o tej samej nazwie. 
(58 km) Na południe od szosy wiodącej aleją brzo-
zową w śródpolnym zadrzewieniu cmentarz ewan-
gelicki w Grabownicy. 
(60 km) Skrzyżowanie szos i jaz w Rudzie Milickiej.
(61 km) Parking w Rudzie Milickiej – miejsce posto-
jowe.
(61,5 km) Czatownia pod Zausznikiem, skraj stawu 
Słupickiego Starego.
(64 km) Dworzec kolejowy w Miliczu, koniec szlaku.
Miejsca postojowe: Na szlaku: zespół pałacowy – Żmi-
gród (parking), Sułów i Pracze – przy ścieżce rowerowej 
trasą dawnej kolejki wąskotorowej, Pracze, Postolin 
– zbiornik Postolin, Wzgórze Joanny, Ruda Milicka – 
parking; w pobliżu szlaku: Park Dziewiętlin, polana 
Hubertus, Grabownica. 

Szlak czerwony: Ostrów Wlkp.–Antonin, 
24 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Ostrów Wlkp., dworzec PKP.
(6  km) Janków Przygodzki, kościół.
(8 km) Staw Trzcielin Wielki – węzeł szlaków.
(9 km) Staw Trzcielin Nowy – wieżyczka widokowa, 
węzeł szlaków, miejsce odpoczynku.
(13 km) Las Dębnica/Huta – węzeł szlaków, zielony 
szlak pieszy.
(17 km) Czarnylas, północny kraniec wsi.
(21 km) Ludwików, schronisko.
(23 km) Antonin, pałac Radziwiłłów, szlak opuszcza Doli-
nę Baryczy i prowadzi dalej do Kotłowa (gmina Mikstat). 
Miejsca postojowe: Staw Trzcielin Nowy (wieżycz-
ka widokowa), Antonin (Nadleśnictwo Antonin).

Szlak niebieski: Antonin–Strugi– 
Tarchalskie–Antonin, 14 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Antonin, dworzec PKP.
(3  km) Staw Goszczyn.
(6 km) Strugi, parking przy drodze nr 11.
(7 km) Tarchalskie, dojście do polany Huberta.
(11 km) Kociemba, węzeł szlaków.
(12,5 km) Antonin, rezerwat Wydymacz, miejsce 
odpoczynku.
(13 km) Antonin, pałac Radziwiłłów.
(14 km) Antonin, dworzec PKP.
Miejsca postojowe: Antonin, w pobliżu szlaku: po-
lana Huberta, parking przy drodze nr 11.

Szlak niebieski „archeologiczny”: 
Bartków–Żmigród–Milicz–Lelików–
Poręby–Grabowno Wielkie, 130 km
Przebieg szlaku:
(0  km) Bartków, most na Baryczy. Szlak wkracza 
w Dolinę Baryczy.

(4 km) Kędzie. Węzeł szlaków turystycznych.
(5 km) Most na Baryczy na północ od Kędzi. Prowa-
dzi stąd szlak do Grodziska Kędzie.
(6,5 km) Dąbrowy nad kanałem Kokot. Rozwidlenie 
ze szlakiem zielonym prowadzącym do Żmigrodu.
(8,5  km)  Jaz Bychowo na Baryczy, tzw. „Siedem 
Tam”. Dalej szlak biegnie wałem powodziowym 
wzdłuż uregulowanej Baryczy.
(12 km) Ujście Sąsiecznicy, tzw. „Widełki”.
(14 km) Dworzec PKP w Żmigrodzie. Węzeł szlaków.
(15,5 km) Węzeł szlaków przed mostem na Baryczy. 
Przystań kajakowa, 50 m w prawo Baszta (IT).
(16 km) Żmigródek.
(19  km)  Skrzyżowanie dróg leśnych. Dojście do 
Grodziska Żmigródek. 
(21  km)  Szarotka (Karolówka). Od tego miejsca 
szlak prowadzi skrajem kompleksu Radziądz i re-
zerwatu „Stawy Milickie”. Na północ od drogi roz-
ciąga się staw Jeleni II.
(22 km) Szarzyna; dojście do grodziska; szlak pro-
wadzi dalej Szwedzką Drogą po południowej stro-
nie wydm leżących pomiędzy Stawami Jelenimi 
a dawnym Stawem Pańskim.
(23,5  km)  Zatoka stawu Jeleniego III. Punkt wido-
kowy na staw.
(25 km) Skrzyżowanie szos na skraju rezerwatu Ol-
szyny Niezgodzkie. 
(26,5 km) Niezgoda. Parking nad stawem Niezgoda, 
dojście do czatowni. 
(28,0 km) Południowa grobla stawu Niezgoda. 
(29,5 km) Grabówka. Szlak prowadzi skrajem kom-
pleksu Ruda Sułowska i rezerwatu „Stawy Milickie”.
(31  km)  W pobliżu szlaku pomnik przyrody: dąb 
zrośnięty z sosną. 
(32  km)  Wzgórza Czarownic nad stawem Mewim 
Dużym.
(35,5 km) Północny skraj stawu Mewiego.
(38 km) Brzezina Sułowska – dojście do stawu Me-
wiego.
(39  km) Szlak przechodzi przez zachodnią część 
Dunkowej.
(41,5 km) Słączno.
(42,5 km) Sulimierz.
(43,5 km) Sułów Rynek. 
(45 km) Tama Sułów. Węzeł szlaków turystycznych. 
(48,5  km)  Grodzisko Kaszowo. Urządzone miejsce 
odpoczynku, przystań kajakowa. 
(49,5 km) Koruszka.
(53 km) Ostoja konika polskiego. Stawy Gospodar-
stwa Rybackiego „Milicz”. Miejsce odpoczynku. 
(55 km) Dworzec PKS w Miliczu. Węzeł szlaków. 
(57 km) Po lewej stronie, ok. 100 m od szlaku, gro-
dzisko „Chmielnik”. 
(58,5 km) Tama Sławoszowice. Węzeł szlaków.
(64 km) Most w Nowym Grodzisku. 
(65 km) Nowe Grodzisko – szkoła.
(67,5 km) Smielice.
(70,5 km) Lelików – most.
(71,5 km) Z wału odchodzi oznakowane dojście do 
Grodziska Lelików.
(75 km) Staw Gądkowicki. Miejsce odpoczynku. 
(76 km) Gądkowice – leśniczówka.
(78 km) Zamek Myśliwski „Hubertówka”.
(81,5 km) Skrzyżowanie dróg leśnych. W lewo pro-
wadzi droga nad Staw Górnik.
(83,5  km)  Skrzyżowanie na wschodnim krańcu 
Joachimówki, na granicy kompleksu Potasznia 
i rezerwatu „Stawy Milickie”. Szlak prowadzi groblą 
między stawem Jan a stawami Niezawodnym i Uro-
czym.
(86 km) Stawy w Górce.
(87 km) Wielgie Milickie.
(88 km) Przysiółek wsi Stara Huta.
(90 km) Dąb Jan – najgrubszy dąb Doliny Baryczy.
(91 km) Możdżanów – dwór myśliwski.
(101 km) Poręby. 
(106 km) Domasławice. 
(112 km) Goszcz, pałac, węzeł szlaków turystycznych. 
(115 km) Wesółka, węzeł szlaków turystycznych, 
dęby – pomniki przyrody. 
(119 km) Twardogóra, dworzec PKP.

(121 km) Skrzyżowanie k. rezerwatu Torfowisko 
k. Grabowna.
(126 km) Grabowno Małe – kościół.
(128 km) Grabowno Wielkie – odgałęzienie (krótki 
szlak) prowadzące do grodziska. 
(130 km) Grabowno Wielkie, dworzec PKP – koniec 
szlaku.
Miejsca postojowe: Na szlaku: zespół pałacowy – 
Żmigród (parking), Niezgoda – parking, grodzisko 
Kaszowo, Ostoja, Gądkowice, nad stawem, w pobli-
żu szlaku: Chodlewo.

Szlak niebieski „Wierzchowicki”: 
Krośnice–Wierzchowice–Krośnice, 
11 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Krośnice, pałac (obecnie Urząd Gminy). Wę-
zeł szlaków turystycznych.
(0,5 km) Krośnice, stawy rekreacyjne, miejsce od-
poczynku. 
(1 km) Park w Wierzchowicach. W nim stawy i 3 km 
odrestaurowanej kolejki wąskotorowej.
(2 km) Kościół w Wierzchowicach.
(4 km) Wiatraczne Wzgórze. Punkt widokowy.
(6 km) Grądy Walkowskie. Węzeł szlaków turystycznych. 
(8 km) Stacja PKP Wierzchowice.
(9,5 km) Dąbrowa.
(11 km) Krośnice, pałac.
Miejsca postojowe: Park w Krośnicach. 

Szlak zielony „barokowych fundacji 
Hatzfeldtów”: okolice Żmigrodu, 42 km
Przebieg szlaku:
(0  km)  Raki – stawy hodowlane. Szlak przechodzi 
przez las na wschód od osady i stawów.
(8 km) Szlak przechodzi przez centrum Żmigrodu.
(8,5 km) Dworzec kolejowy, PKS. Węzeł szlaków. 
(10  km) Rozgałęzienie szlaków przed mostem na 
Baryczy. 50 m w prawo Baszta (IT).
(10,5 km) Żmigródek.
(13  km) Most nad kanałem Kokot, na szosie 439 
Milicz–Żmigród. Obok parking leśny, miejsce od-
poczynku. Węzeł ze szlakiem rowerowym.
(21 km) Czarny Las – węzeł ze szlakiem rowerowym. 
(30 km) W prawo polną drogą odchodzi szlak doj-
ściowy do Grodziska Korzeńsko (1 km). 
(31,5  km)  Chodlewo. Za leśniczówką Chodlewo 
miejsce odpoczynku. 
(34  km)  Dąbrowy nad kanałem Kokot. Połączenie 
ze szlakiem niebieskim. 
(35,5 km) Most na Baryczy na północ od Kędzi. Od-
noga niebieskiego szlaku prowadzi do Grodziska 
Kędzie (200 m). 
(39 km) Kościół w Barkowie. 
(42  km)  Wierzbina. Dalej szlak prowadzi drogą 
gruntową w kierunku Czaplic.
Miejsca postojowe: Przy drodze Żmigród–Ra-
dziądz, Chodlewo.

Szlak zielony „rezerwatów przyrody”: 
Zduny–Skoroszów, 52 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Zduny, dworzec PKP 
(4 km) Cieszków – szlak przechodzi obok kościoła pa-
rafialnego, przez rynek i park – miejsce odpoczynku.
(5,5  km)  Dawna „Chłodnia – lodowa piwnica”, 
obiekt Natura 2000.
(6,5  km)  40-letni dąb w Zwierzyńcu. Obok dębu 
wiata i miejsce odpoczynku.
(9 km) Trzebicko – kościół.
(12 km) Góry.
(17 km) Godnowa.
(18 km) Stawy Gadzinowe, połączenie ze ścieżką 
przyrodniczą, czatownia.
(20 km) Nowe Grodzisko. Węzeł szlaków turystycz-
nych.
(22 km) Stawno.
(23 km) Ruda Milicka, jaz – węzeł szlaków.
(25 km) Niesułowice.

Turystyka piesza to najprostsza i najbardziej dostępna forma rekreacji w terenie. Aby ją upra-
wiać, nie potrzeba ani oznakowanych tras, ani specjalistycznego ekwipunku. Wystarczą wy-
godne buty i dobra mapa. W Dolinie Baryczy turysta pieszy nie będzie się nudził. Poza licznymi 
oznakowanymi trasami (łącznie 433 km) i ścieżkami o charakterze edukacyjnym jest wiele 
pięknych nieoznakowanych traktów leśnych, prowadzących przez łąki i pola czy pomiędzy 
pochowanymi wśród lasów wioskami. Śmiało też można spacerować trasami szlaków rowe-
rowego bądź konnego, mając jednak na względzie, że na tych szlakach pierwszeństwo mają 
rowerzyści i turyści w siodle. Spacerowanie po Dolinie Baryczy daje możliwość bliskiego kon-
taktu z przyrodą. Przemierzając kilometry, nie spotyka się innych turystów, a przepiękne krajo-
brazy – przyroda i architektura wiejska – są niemal na wyciągnięcie ręki. Szczególnie polecamy 
korzystne dla zdrowia i kondycji spacery z kijkami. Nie należy zapominać o lornetkach – przy-
dają się na spacerach w pobliżu stawów. 

(27  km)  Projektowany rezerwat „Grądy Walkow-
skie”. Węzeł szlaków.
(29,5 km) Dolina Lubiela, miejsce odpoczynku.
(30  km)  Milicz – Karłów, Ośrodek Wypoczynku 
Świątecznego. Węzeł szlaków.
(30,5 km) Kościół pw. św. Anny w Miliczu – Karłowie.
(32,5 km) Miłochowice.
(37 km) Świebodów, skrzyżowanie PKS.
(37,5 km) Wejście do rezerwatu „Wzgórze Joanny”
(45 km) Dolina Brzeźnicy Młyńskiej Strugi. Szlak do-
chodzi do położonego przy trasie Trzebnica–Milicz 
parkingu z bufetem. 
(52 km) Skoroszów. Szlak opuszcza Dolinę Baryczy 
i prowadzi dalej, do Długołęki. 
Miejsca postojowe: Na szlaku: Cieszków – park, 
Zwierzyniec, dąb Bartek, Karłów – dolina Lubiela, 
Wzgórze Joanny, parking przy drodze nr 15, Zbiornik 
Skoroszów, w pobliżu szlaku: Ruda Milicka (parking).

Szlak zielony: Odolanów PKP–Antonin, 
18 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Odolanów, dworzec PKP.
(0  km) Odolanów, mostek na Baryczy, pomost, wę-
zeł szlaków.
(0,5 km) Odolanów, Rynek. 
(7 km) Huta – skrzyżowanie z niebieskim szlakiem 
rowerowym.
(10 km) Dębnica – węzeł szlaków, czarny szlak pieszy.
(15 km) Kociemba – węzeł szlaków, niebieski szlak pieszy.
(16,5 km) Antonin, rezerwat Wydymacz, miejsce 
odpoczynku.
(17 km) Antonin, pałac Radziwiłłów.
(18 km) Granica gminy – szlak opuszcza Dolinę Ba-
ryczy i prowadzi dalej, do Ołoboku (gmina Mikstat).
Miejsca postojowe: Antonin. 

Szlak żółty: dookoła Milicza, 21,5 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Początek szlaku przy Ośrodku Wypoczynku 
Świątecznego, Milicz – Karłów. 
(5 km) Ostoja konika polskiego. Gospodarstwo Ry-
backie „Milicz”. Miejsce odpoczynku.
(6  km) Przy magazynach rybnych grobowiec An-
drzeja von Maltzan.
(7,5 km) Osada Świętoszyn. Dojście do szkółki – 
punktu edukacyjnego Nadleśnictwa Milicz.
(9 km) Stanowisko azalii pontyjskiej koło Kątów.
(13 km) Stawiec, glinianki.
(13,5 km) Stawiec PKS.
(13 km) Wschodni skraj Wszewilek, przy drodze od-
chodzącej do wsi Pomorska.
(17,5  km) Tama Sławoszowice. Połączenie ze szla-
kiem niebieskim. 
(19 km) Dworzec PKP w Miliczu. Połączenie ze szla-
kiem czerwonym.
(21,5 km) Ośrodek Wypoczynku Świątecznego, Milicz 
– Karłów. 
Miejsca postojowe: Na szlaku: Ostoja, w pobliżu 
szlaku: szkółka Świętoszyn

Szlak żółty: Odolanów Rynek– 
rezerwat archeologiczny „Kurhany 
Gliśnica”–Kuroch, 10 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Odolanów, Rynek.
(0,5  km)  Odolanów, mostek na Baryczy, pomost, 
węzeł szlaków. 
(6 km) Rezerwat Kurhany Gliśnica – węzeł szlaków, 
dojście do kurhanów.
(10  km)  Kuroch, krzyż ludowy Pawła Brylińskiego, 
przystanek MZK.
Miejsca postojowe: Kurhany Gliśnica.

Szlak czarny „Wzgórz Cieszkow-
skich”: Milicz–Cieszków, 20,5 km
Przebieg szlaku: 
(0 km) Ośrodek Wypoczynku Świątecznego,   
Milicz – Karłów. 

(2 km) PKS Milicz.
(6 km) Stawiec – glinianki. Szlak przecina szlak żółty 
dookoła Milicza.
(10,5 km) Wzgórze ponad Dziadkowem. Punkt wi-
dokowy.
(15 km) Szymanki – agroturystyka, minizoo.
(16 km) Guzowice.
(20 km) Cieszków, rynek, przystanek PKS (połącze-
nie ze szlakiem zielonym).
(20,5 km) Dworzec PKP w Mieszkowie.

Szlak czarny: Góry–Wzgórze Konrada, 
1 km
(0 km) Góry – węzeł szlaków turystycznych.
(1 km) Wzgórze Konrada – punkt widokowy na Do-
linę Baryczy.

Szlak czarny: Zamek Myśliwski– 
grodzisko Krężel, 2,5 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Gądkowice, Zamek Myśliwski – Hubertówka. 
Węzeł szlaków turystycznych.
(2,5 km) Grodzisko Krężel (Wrocławice).
Miejsca postojowe: Zamek Myśliwski.

Szlak czarny: Przygodzice–Dębnica, 
12 km
Przebieg szlaku:
(0 km) Przygodzice, dworzec PKP.
(2 km) Przygodzice, Chata Regionalna.
(5 km) Trzcieliny, staw Trzcielin Wielki – węzeł szla-
ków, połączenie ze szlakiem czerwonym.
(5,5 km) Trzcieliny, staw Trzcielin Nowy – węzeł szla-
ków, wieżyczka widokowa.
(12 km) Dębnica PKS, węzeł szlaków.
Miejsca postojowe: Przy wieżyczce widokowej na 
stawie Trzcielin Nowy.

Najciekawsze trasy Nordic Walking 
w Dolinie Baryczy:
• Pałac w Miliczu–Ostoja–Milicz, ok. 3 km. 
• Milicz–Stawiec–Milicz, ok. 6 km.
• Stawno–Dyminy–Nowe Grodzisko–Stawno, ok. 6 km.
• Karłów–Wałkowa–Karłów, ok. 4 km.
• Postolin–rezerwat „Wzgórze Joanny”–Postolin, 
   ok. 9 km

Informacja turystyczna: 
 Gminny Punkt Informacji w Przygodzicach, 

Chata Regionalna, ul. PTR 1, 63-421 Przygodzi-
ce, tel./fax +48 62 737 41 41, czynne: ponie-
działek–czwartek w godz. 9.00-14.00, w innych 
porach po uprzednim uzgodnieniu.

 Centrum Informacji Turystycznej w Mili-
czu, pl. ks. E. Waresiaka 7 (parter), it@milicz.
pl, tel. +48 71 383 00 35; czynne: wtorek–pią-
tek w godz. 9.00–17.00, poniedziałek i sobota 
w godz. 9.00–13.00, niedziela – nieczynne

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach, 
ul. Kwiatowa 4, info@schronisko.krosnice.pl,  
tel. +48 71 384 61 80, po godz. 15.00 tel. +48 501 
477 536. 

 Subregionalne Centrum Informacji Turystycznej 
„Baszta” w Żmigrodzie, ul. Parkowa 1, it@zmigrod.
com.pl, www.itzmigrod.pl, tel. +48 71 385 39 31

Wszystkie szlaki prowadzą 
po Dolinie Baryczy

Szlaki i trasy 
piesze
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najciekawsze
trasy Nordic Walking

miejsce biwakowe

pałac, zespół pałacowy

wieża obserwacyjna

czatownia ścianka

jaz

Poznań

Wrocław

Wrocław

Krotoszyn

Miejsca do ptasich obserwacji:
Wieże obserwacyjne:
• staw Stary – kompleks Radziądz 
• staw Grabownica (przy wsi Grabownica) – kompleks Stawno
• staw Trzcielin Nowy (przy wsi Trzcieliny)
Czatownie: 
• staw Niezgoda (przy wsi Niezgoda)
• staw Słupicki Stary (przy wsi Ruda Milicka) – kompleks Stawno
• staw Gadzinowy Duży (przy wsi Nowe Grodzisko) – kompleks Stawno
• staw Polny (przy wsi Dyminy) – kompleks Stawno
Ścianki: 
• staw Rudy (przy wsi Ruda Żmigrodzka)

Przewodnicy lokalni:
Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy, Maciej Kowalski, tel. +48 665 145 094, 
kowalski.mat@gmail.com  
Kompleksowa organizacja pobytów, rajdów konnych, nauka jazdy konnej, wynajem kajaków, prze-
wodnik po regionie, instruktor nordic walking, wynajem koni, bryczek, kajaków, rowerów, kijków, lornetek itp. 

Włodzimierz Ranoszek – Przewodnik po Dolinie Baryczy, posiada profesjonalny sprzęt do 
obserwacji ptaków, prowadzi turystów indywidulanych i grupy zorganizowane, znawca historii, 
podań, legend, przyrody regionu, tel. +48 605 619 956, ranoszek@wp.pl 

Hanna Jankowska – Przewodnik po Dolinie Baryczy, prowadzi też wypożyczalnię kajaków 
i organizuje spływy, tel. +48 697 437 397, hani.j@wp.pl

Jeżeli potrzebujesz infor-
macji nt. polecanych nocle-
gów, restauracji z regional-
ną kuchnią lub atrakcyjnej 
oferty turystycznej, popatrz 
do folderu pt. „Baza nocle-
gowa, gastronomiczna i re-
kreacyjna Doliny Baryczy”.

Trzebnica
Wrocław


