
Na start w Dolinę Baryczy reKOMendujemy 

 (Milicz, ul. J. Dąbrowskiego 3). Nasz parking jest wy-

godny, bezpłatny i usytuowany przy samej ścieżce rowerowej. Przed 

wyprawą warto zarezerwować czas na krótki pobyt w KOM. W Info

Punkcie Kawiarni Stara Bombkarnia można kupić przewodniki i mapy. 

W ofercie jest dostępny również zestaw Powitalny KOMplet (a w nim: 

bawełniana torba, przewodnik po Muzeum Bombki, pamiątkowa 

bombka muzealna, dekorowana wzorem dolnośląskim i gadżet. Dla 

gości startujących w Dolinę Baryczy z KOM opracowaliśmy trasy 

turystyczne z autorskimi opisami atrakcji - KOMpasy w Dolinie - trasa 

rowerowa „Kierunek Grabownica”, trasa piesza „Ptasi Trakt”. Do każ-

dej z nich można dokupić kreatywny przewodnik z łamigłówkami - 

- Kreatywny KOMpas, który jest atrakcyjną formą poznania Doliny 

Baryczy dla całej rodziny. Poniżej reKOMendujemy zwiedzanie Doliny 

Baryczy na rowerze, trasą dawnej kolejki wąskotorowej. Startujecie 

w KOM i wrócicie tu jeszcze na koniec trasy. Będziecie mieli wówczas 

okazję zwiedzić Muzeum Bombki i zrelaksować się. Korzystając z ład-

nej pogody, odpoczniecie na jednej z Bezpiecznych Wysp Relaksu

(miejsca w naszym ogrodzie, położone względem siebie w bezpiecz-

nych odległościach), przy regionalnym lunchu i rodzinnych grach ple-

nerowych. Teraz ruszajcie już w dalszą podróż. Musicie opuścić teren 

KOM i skierować się bezpośrednio na ścieżkę rowerową, która biegnie 

wzdłuż ogrodu KOM. Po drodze zwróćcie uwagę na dużę figurę karpia. 

To nasza firmowa rzeźba na Kolorowym Szlaku Karpia, promującym 

wyjątkowe zakątki Doliny Baryczy. Zostawiając ogród KOM za plecami, 

skręćcie w lewo i udajcie się ścieżką do następnego przystanku. KOM 

znajduje się w środku całego szlaku, między przystankiem Milicz Zamek, 

a przystankiem Milicz Wąskotorowy.

Znajdujecie się teraz w miejscu dawnego dworca wąskotorówki 

w Miliczu. Po lewej stronie widzicie ciekawą ekspozycję taboru: 

3 wagoniki, lokomotywę spalinową oraz wiaty z muru pruskiego.

Do 1991 r. stacja była połączona ze stacją towarową Wrocławskiej 

Kolei Dojazdowej, umożliwiającą transport ładunków i dalej prowa-

dzącą jako bocznica do tartaku. Pierwotnie miała dwa perony oraz 

szachulcowy budynek dworca. W latach 1957-1962 został on zastą-

piony nowym, murowanym. Po likwidacji kolejki w latach 1993-94 

wszystko zostało rozebrane, a w 2010 r., na potrzeby ekspozycji 

taboru, odbudowano fragment toru. Dalej jedźcie prosto do głównej 

ulicy. Przeprowadźcie rower na drugą stronę ul. Wojska Polskiego 

i kierujcie się ścieżką rowerową w prawo. Uwaga - zaraz odbijecie 

w lewo, w polną dróżkę prowadzącą na trasę wokół zalewu. 

To kolejny przystanek na Kolorowym Szlaku Karpia. Okrążając zalew 

w poszukiwaniu rzeźby karpia, zwróćcie uwagę na tablice edukacyjne, 

z których sporo dowiecie się o faunie i florze Doliny Baryczy. Zbiornik 

pełni funkcje rekreacyjne (kąpiele, sporty wodne, kajaki) oraz retencyj-

ne. Tuż obok przepływa rzeka Barycz, która w naturalny sposób nawad-

nia większość stawów w Dolinie Baryczy. W okresie letnim zalew cieszy 

się zainteresowaniem spragnionych wodnych kąpieli mieszkańców 

i turystów. Nie zatrzymujcie się tu jednak zbyt długo, to dopiero począ-

tek Waszej wycieczki. Następny przystanek będzie za ok. 3,5 km. 

Z powrotem wróćcie na ścieżkę rowerową przy głównej drodze. Prze-

jeżdżając pod wiaduktem, zwróćcie uwagę na zachowane, na nawierz-

chni szosy, autentyczne fragmenty torów kolejki. Obok znajduje się 

stacja kolejowa Milicz, oferująca dziś połączenia kolejowe z Wrocła-

wiem, Poznaniem i Warszawą. Kilkanaście metrów za wiaduktem, po 

drugiej stronie przejścia dla pieszych, wypatrujcie polnej ścieżki. Jadąc

nią dalej możecie poznawać okolicę czytając przydrożne edutablice.

Ruda Milicka nosi miano ptasiej wioski. W Rudzie Milickiej niemal na 

każdym z domów znajdują się obok numeru płaskorzeźby różnych 

gatunków ptaków. Sami widzicie, reKOMendowana przez nas trasa 

nie jest trudna i przewiduje sporo przystanków na odpoczynek. Teraz 

przygotujcie się na prawdziwie emocjonujące przeżycie wyprawy 

między stawami. Zabieramy Was na przyjemną pętelkę wokół trzech 

stawów, z największego zwartego zespołu Stawów Milickich - kom-

pleksu Stawno. Wróćcie na ścieżkę rowerową, która skieruje Was na 

drewniany mostek, po którym dawniej jeździła kolej wąskotorowa. 

Będziecie przejeżdżali koło drewnianego jazu na rzece Prądni. Kiedyś

stał tu młyn. Na rozwidleniu dróg skręćcie w lewo. Teraz zjedźcie ze 

ścieżki rowerowej i kierujcie się na Nowe Grodzisko. 

Jadąc w kierunku stawów Kompleksu Stawno, po lewej stronie zoba-

czycie bramę z figurą św. Franciszka z Asyżu - patrona przyrody i eko-

logii. Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na cokół, na którym stoi 

rzeźba. Jest on wykonany z typowej dla tej krainy kopaliny. Na tere-

nach Doliny Baryczy już od wczesnej epoki żelaza wydobywano rudę 

darniową, z której wytapiano żelazo. Wykopaliska potwierdzają 

występowanie w średniowieczu na tych terenach dymarek, czyli pie-

ców do wytopu żelaza. Bloki rudy darniowej używane były również 

przez mieszkańców do budowy domostw, bram, murów czy grobow-

ców. Hutnictwo żelaza w Dolinie Baryczy istniało aż do XVIII w. Do 

jego upadku przyczyniło się wyczerpanie złóż i wytrzebienie lasów, 

gdyż piece były opalane węglem drzewnym. Po eksploatacji rudy 

pozostały duże obszary zdegradowanych terenów. Założenie w tych 

miejscach stawów było naturalną sposobnością. Dziś większość 

miejsc dawnych zakładów hutniczych i kuźnic jest otoczonych stawa-

mi bądź z nimi sąsiaduje. Najciekawsze miejsca związane z rudą dar-

niową łączy Szlak Rudy Darniowej prowadzący z Milicza przez Kroś-

nice i Rudę Milicką z powrotem do Milicza. Na tej trasie są dwie osa-

dy, których nazwy wskazują na historyczne powiązania z wydobywa-

niem, wytopem i przetwarzaniem rudy darniowej. Zgadnijcie, o jakie 

miejscowości chodzi? 1 km dalej, jadąc w kierunku Nowego Grodziska, 

dotrzecie do ścieżki dydaktycznej na grobli, między stawami. 

Uwaga! Wjeżdżacie teraz na teren Rezerwatu Stawów Milickich. Tu 

przyroda jest pod ochroną! Na grobli należy zachować ciszę i wsłuchi-

wać się tylko w rytmy natury. Przed wjazdem, zatrzymajcie się na 

chwilę, aby na tablicy informacyjnej przeczytać wstęp do tego etapu 

podróży. Jadąc groblą, zaobserwujecie jeszcze kilka tablic dydaktycz-

nych. Jeżeli interesuje Was specyfika przyrodnicza Doliny Baryczy, 

warto się przy nich zatrzymać. Grobla dzieli trzy stawy. Po prawej 

stronie są dwa mniejsze - Wilczy Mały i Duży, a po lewej - Staw 

Słoneczny Górny. Na stawach, w zależności od warunków pogodo-

wych, można obserwować różne gatunki ptaków wodnych. Najwię-

cej jest ich jesienią, podczas odłowów. Szczególnie ciekawym punkt-

em widokowym na stawy jest przepust między Stawem Wilczym Du-

żym a Słonecznym Górnym. Skąd, po lewej stronie dobrze widać 

wyspę z kormoranami. Na końcu grobli jest wiata przystankowa, gdzie 

znowu będziecie mogli chwilkę odpocząć. 

Dotarliście do wiaty przystankowej pokrytej strzechą. Rozejrzyjcie się. 

Na ostatnim odcinku grobli po prawej stronie widzieliście staw Wilczy 

Duży, a po lewej Słoneczny Górny. Dalszą podróż będziecie kontynuo-

wać wzdłuż brzegu stawu Wilczego. Korzystając z postoju w tym miej-

scu, wejdźcie na pobliski most i spójrzcie w dół na leniwą rzekę Barycz. 

Stąd ruszają spływy kajakowe malowniczym odcinkiem z Nowego Gro-

dziska do Milicza lub dalej. Sami często korzystamy i polecamy naszym 

gościom operatora spływów "Sosenka". Miejscowość Nowe Grodzisko

jest pozostałością po zamku milickiego rodu Maltzanów Reinchenba-

chów, zniszczonym przez Rosjan w czasie wojny siedmioletniej. Można 

tu jeszcze znaleźć ślady umocnień ziemnych. Proponujemy Wam tutaj

jeszcze jedną atrakcję, ciekawą zwłaszcza dla dzieci. Ok. 700 m od wia-

ty, przy szkole podstawowej w Nowym Grodzisku znajduje się tablica 

edukacyjna "Zmierz się z bocianem białym". Domyślacie się, na czym 

polega ta atrakcja? Sprawdźcie, ale później wróćcie pod wiatę. 

Jedźcie dalej wzdłuż brzegu stawu Wilczego. Okrążając go od północy, 

wjedziecie na groblę między stawami Wilczym Dużym a Słowian, nastę-

pnie jedźcie między stawem Polnym (po prawej stronie) i Staś Dolny 

(po lewe), w ten sposób dojedziecie do przysiółku Dyminy. Pamiętacie 

naszą zagadkę z piątego przystanku, dotyczącą nazw miejscowości 

związanych z rudą darniową? Tu z pewnością znajdziecie odpowiedź. 

Czeka Was jeszcze jeden przejazd przez groblę - między stawami Pol-

nym i Golica. Następnie, jadąc wzdłuż południowej granicy stawu Wil-

czego Małego (po Waszej prawej stronie), być może będziecie mieli 

szczęście wysłuchać żabiego koncertu. Wiosną, gdy temperatura po-
0wietrza przekracza 10 C, a woda w stawach się ogrzewa, płazy zaczy-

nają godowy rechot. Wkrótce dotrzecie z powrotem do figury Święte-

go Franciszka na cokole z rudy darniowej. Stąd możecie zawrócić do 

KOM na ciepły posiłek i relaks w ogrodzie albo pojechać jeszcze do 

Wieży Ptaków Niebieskich w Grabownicy. Decydując się na kontynuo-

wanie podróży, weźcie pod uwagę dwa rozwiązania: pierwsze - jedzie-

cie do ostatniego, 10-go punktu trasy (ok. 3,5 km); drugie - po drodze 

wjeżdżacie do magicznego lasu z historycznym jazem (9-ta stacja tej 

wycieczki), wówczas musicie doliczyć jeszcze ok. 6 km. 

Jeżeli macie jeszcze siłę i ochotę na małe szaleństwo, to proponujemy 

Wam skok do niezwykłego lasu olchowego na mokradłach. Jest to jed-

nak trasa dość wymagająca i wydłuży Waszą podróż o ok. 45 min. Aby 

się tam udać, jedźcie cały czas szlakiem rowerowym. Po kilkuset me-

trach miniecie znak "Koniec trasy kolejowej" i dalej - już szlakiem kon-

nym - dojedziecie do lasu bagiennego. W średniowieczu te tereny były 

prawie bezludne, porośnięte puszczą i zajęte przez mokradła. Bagienne 

siedliska porastały olchy, zadziwiające swoją nietypową strukturą i bo-

gactwem występujących w nich gatunków. Dziś już w niewielu miej-

scach Doliny Baryczy można je podziwiać. Olchy doskonale znoszą 

utrzymywanie wody i okresowe zalewy. Wokół ich rozpostartych ko-

rzeni tworzą się charakterystyczne kępy roślinności, a w dolinkach 

pomiędzy nimi rosną rośliny bagienne. W drzewostanie oprócz olchy 

czarnej spotkać można jesion, brzozę brodawkowatą czy wiąz. Jadąc 

dalej ok. 1,5 km, dotrzecie do zabytkowego Jazu Dragońskiego, który 

służy piętrzeniu wody, w celu nawadniania okolicznych stawów ryb-

nych. Jego konstrukcja pochodzi z XIX wieku. Bądźcie uważni, bowiem

 jest to królestwo błyszczących ważek świtezianek. Uznaliśmy, że warto 

Wam powiedzieć o tym miejscu, tym bardziej, że nie jest ono popularne 

turystycznie i dzięki temu zachowało swoje naturalne piękno. Wróćcie 

do wsi Grabownica i teraz już główną drogą jedźcie ok. 1 km do końco-

wego przystanku naszej wyprawy - czatowni ornitologicznej. 

Jest to najwyższa tego typu konstrukcja w Dolinie Baryczy. Ma niemal 

piętnaście metrów wysokości i trzy platformy widokowe na panoramę 

stawu Grabownica. Obserwować tutaj można różne gatunki ptaków:  

- wczesną wiosną: głowienkę zwyczajną, czernicę, świstuna, cyraneczkę 

- późną wiosną i latem: krakwę, krzyżówkę, gęgawę, trzciniaka, trzcinniczka, brzęczka

- jesienią: brodźca śniadego, czajkę, biegusa zmiennego, łabędzie i żurawie. 

Do KOM wracacie, jadąc cały czas ścieżką rowerową "Kolej na Rower". 

Pewnie znacie tę regułę, że powroty są zawsze szybsze. Przewidujemy 

więc, że na miejsce dotrzecie w ciągu 45 min. Głodni? W KOM dosta-

niecie ciepły posiłek. ReKOMendujemy tosty z pastą z wędzonego 

karpia z dodatkiem mozzarelli, podawane z wytrawną konfiturą, świe-

żymi warzywami i sosem jogurtowo - musztardowym, leśnego burgera

albo sezonową zupę krem. Do tego chrupiące gofry na deser lub 

kawałek świeżego ciasta i koniecznie gorącą kawę. Tak emocjonujący 

dzień wymaga spektakularnego zakończenia i tu spieszymy Was zapro-

sić do niezwykłej KOMnaty Bombki. W naszym muzeum o zawrót 

głowy przyprawia ekspozycja kilku tysięcy szklanych ozdób choinko-

wych, blask kolorowych ekspozytorów i magia światła odbitego 

w tysiącach małych kawałków luster. Zdjęcie w tym miejscu będzie 

nostalgiczną pamiątką kierującą Wasze serca do dzieciństwa, Muzeum 

Bombki, Kawiarni Stara Bombkarnia i Doliny Baryczy - krainy niezwy-

kłości. Jest tutaj jeszcze tyle miejsc do odkrycia. Wracajcie do nas, 

zabierzemy Was na inne, przygodowe szlaki! 
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reKOMendowana wycieczka
po Dolinie Baryczy 

KOLEJ NA ROWER
kierunek wieża widokowa

 BAA RYNI CL ZO YD

Trasa ma ok. 30 km. Prowadzi dobrze przygotowaną ścieżką 
rowerową im. Ryszarda Szurkowskiego (pokrytą asfaltem / 
nawierzchnią szutrową), która prowadzi szlakiem dawnej 
kolejki wąskotorowej. Jest przejezdna dla użytkownika 

dowolnego roweru i bezpieczna dla osób w każdym wieku.
Łatwa (bez podjazdów pod górkę), atrakcyjna, ze względu 

na różnorodność krajobrazową (prowadzi przez lasy, groble 
nad stawami i łąki). Przewidywany czas: 4-5 h.
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