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Nasza trasa 
RYBKI oznaczają 

ważniejsze 

miejsca na trasie 



Zaczynamy 

Przed podróżą warto skompletować 

niezbędny ekwipunek rowerzysty: 

 

Kask 

Elementy odblaskowe 

Plecak na mapkę i prowiant 

Termos z ciepłym napojem  

Koniecznie zabierzcie lornetkę! 

 

 

Pamiętajcie, aby Wasz rower był  

sprawny! 
 
 



Milicz 

Wycieczkę rozpoczniemy w Miliczu przy 

kościele św. Andrzeja Boboli. To dobry 

punkt, który widać z daleka. Wzorowany 

był na Kościele Pokoju w Świdnicy, z tą 

różnicą, że posiadała wieżę, której w 

Kościołach Pokoju nie wolno było 

wznosić. Zastosowano tu drewnianą 

konstrukcję szkieletową wypełnianą 

cegłą, tzw. mur pruski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoklasycystyczny kompleks pałacowy 

hrabiów Maltzan z końca XVIII w. od 1963 r. 

jest siedzibą Zespołu Szkół Leśnych. Otacza 

go 48 hektarowy park w stylu angielskim z 

unikatowymi gatunkami drzew. 

Kierujemy się drogą wzdłuż ul. Wojska 

Polskiego, mijamy otwarty w wakacje 

Zalew Rekreacyjny, w Sławoszowicach 

wjeżdżamy na ścieżkę do Rudy Milickiej. 



      Zalew Rekreacyjny        Przystanek w Rudzie 

Te obiekty powstały nie dawno… 



Ruda Milicka- ptasia wioska 
Malownicza wieś, 

położona na skraju 

rezerwatu 

ornitologicznego 

"Stawy Milickie",  

 

 

 

 

 

 

 

To 

„Brama na stawy” 

kompleksu 

STAWNO.  

Miejsce  rekreacji 

z placem zabaw 

dla dzieci, trzema 

boiskami, w głębi 

dużymi wiatami i 

miejscem na 

ognisko zostały 

już udostępnione. 



Drewniany jaz w Rudzie Milickiej 

Spiętrza wodę na rzece 

Prądni na najwyższej dla 

Doliny Baryczy 

wysokości- 4,7m.  

Jest to element krajobrazu 

kulturowego, który był 

kształtowany od czasów 

działalności cysterskiej. 

Dalej pojedziemy przy 

Stawie Słonecznym 

Górnym, ścieżką 

specjalnie dla 

rowerów.   



Odcinek między stawami 

„Wyspa kormoranów” 

Staw Słoneczny Górny 



Nowe Grodzisko 



Nowy Zamek 
Nieopodal wyremontowanej podstawówki 

skręcimy w lewo na ścieżkę przyrodniczą wokół 

Stawu Gadzinowego. 

 

 
Dzięki rudzie darniowej w okolicy od 

zamierzchłych czasów rozwijało się hutnictwo, 

które największą skalę osiągnęło pomiędzy XVI a 

XVIII stuleciem.  



Staw Gadzinowy 
Ma znaczenie głównie dla ptaków lęgowych w 

szuwarach. W pasie roślinności przybrzeżnej 

występują bąk, bączek i brzęczka. Na 

pryzmach gniazda zakłada podgorzałka i 

perkoz rdzawoszyi. Dość liczne są populacje 

gęgawy i błotniaka stawowego. Dębową aleję 

zamieszkują siniak, dudek i dzięcioł średni. 

Po 

obserwacji 

czas 

jechać 

dalej… 



Do wsi Góry dotrzemy jadąc wśród otwartej 

przestrzeni, a później wzdłuż dębowego 

zagajnika.  



Góry i Trzebicko 

W Górach znajduje się Wzgórze 

Konrada. Udałyśmy się tam przy 

okazji aby podziwiać widoki.  

Drewniany kościół św. Macieja w Trzebicku 

do dziś zachował swój pierwotny wygląd. 

Wnętrze zachwyca barokowym stylem 

ludowym, a wiszący w wieży dzwon jest 

najstarszym w Dolinie Baryczy. 

 Legenda wiąże początki kościoła z 

misjonarska działalnością świętego 

Wojciecha, który miał się tu zatrzymać w 

drodze do Prus. Za rok powstania budowli 

przyjmuje się 1672. Na cmentarzu 

przykościelnym pochowano dawnego 

właściciela wioski.  



Obiad u Bartka 
Gdy zwiedziłyśmy kościółek doszłyśmy do wniosku, że 

czas coś przekąsić. Taka możliwość zaistniała po drodze 

w Średzinie, w „Zajeździe u Bartka”. Można zjeść tu ryby 

w różnych odsłonach, tradycyjnego karpia albo tilapię, 

mirunę. Smażalnia oferuje także łowisko- wszyscy 

entuzjaści wędkowania są tu mile widziani.  



Po odpoczynku u Bartka przejedziemy 

przez Nowy Zamek. Tym razem na 

rozwidleniu za mostem udamy się w 

lewo- wjedziemy tym samym na ścieżkę, 

która pokieruje Nas nad stawy. Po 

drodze znajduje się ciekawe rozwiązanie 

hydrotechniczne, przepływ. Jedźmy dalej, 

przed Nami staw Polny.    



Staw 
Polny 

 Na stawie lęgną się trzy gatunki perkozów (dwuczuby, rdzawoszyi i perkozek), 

cztery gatunki kaczek (w tym mało znana krakwa). Z szuwarów dobiegają głosy 

tajemniczych mieszkańców tego siedliska: bąka i bączka oraz chruścieli – wodnika, 

kokoszki, zielonki. Najliczniejszym ptakiem lęgowym na stawie jest  łyska. 



Dyminy 



Grabownica 

Staw 

Grabownica 

jest 

największym 

akwenem 

kompleksu 

Stawno. To 

miejsce 

owiane 

legendą o 

żyjących tu od 

stuleci 

wodnicach, a 

także jesienne 

noclegowisko 

żurawi. Często 

spotyka się tu 

też gęgawę i 

bielika. 



Stary Młyn 
Niesułowice to wioska znana przede 

wszystkim ze Starego Młyna, restauracji, 

która serwuje doskonałe dania z karpiem i 

innymi rybami w roli głównej. Przepisy 

niejednokrotnie nagradzano tytułem „Król” i 

„Mistrz” Karpia. Jeśli więc nie zdążyliście 

zjeść obiadu, zaglądnijcie tutaj. 

Dolina Baryczy 

Poleca- miejsce 

nagrodzono tym 

znakiem. 



Duchowo 

To już ostatnia atrakcja. Drewniany 

wiatrak o konstrukcji ryglowej z 1671r., 

podbity od zewnątrz deskami nosi nazwę 

„Bronisław”. Wewnątrz zachowało się 

wiele elementów wyposażenia: koło, 

kamień młyński, łuskarnia czy zsypy na 

mąkę. 



Koniec trasy 
Nasza trasa kończy się wraz z dotarciem do Milicza. 

Na tym slajdzie prezentujemy przed Wami akwarium, 

miejsce wypoczynku i siłownię plenerową. Obiekty te 

niedawno pojawiły się przy ścieżce rowerowej trasą 

dawnej kolejki wąskotorowej. 



Zapraszamy na wycieczkę! 
Mamy nadzieję, że dzięki zdjęciom choć 

trochę przybliżyłyśmy Wam piękno 

naszej Doliny. 

Po drodze 

udało nam się 

zebrać trochę 

leśnych 

skarbów… 



Źródła, pomoce wykorzystane w 
prezentacji: 

• http://www.barycz.pl/ 

• http://aktywni.barycz.pl/ 

• http://www.stawymilickie.pl/ 

• http://www.milicz.pl/ 

• http://www.dzpk.pl/ 

• Książki: „Przez stawy i lasy Doliny Baryczy”,  

• „Dolina Baryczy. Przewodnik po niezwykłościach 
przyrody”. 

• Zdjęcia własne. 

 

http://www.barycz.pl/
http://aktywni.barycz.pl/
http://www.stawymilickie.pl/
http://www.milicz.pl/
http://www.dzpk.pl/

