
 
REGIONALNY KONKURS O DOLINIE BARYCZY 

EDYCJA XXV 
„Odkryj Dolinę Baryczy- projektowanie przez dzieci i młodzież szkolną wycieczek                          

po regionie” 
w ramach Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych  2022 (WIE VI edycja) 

Organizator konkursu:  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina 
Baryczy”,                  

Koordynator WIE: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
	

Formularz pracy konkursowej   
 II grupa wiekowa- kl. VII-VIII oraz  uczniowie szkół ponadpodstawowych 

wykonanie propozycji wycieczki 1- dniowej w oparciu o formularz opracowany dla 
tworzenia profesjonalnej oferty turystycznej na portalu Odkryj Dolinę Baryczy 

(dolinabaryczy.travel) 
 

WIE 2022_Wiosennym szlakiem dziadka Leśnika_Regionalny Konkurs o Dolinie Baryczy, 
Marta Zdobylak_ VIII_„i”_Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu 

	
Tytuł spaceru „Wiosennym szlakiem dziadka Leśnika” 

krótki opis spaceru, 
zachęta do skorzystania 
z wycieczki (pobytu), jak 
przebiega / 
program/zaplanowanie 
czasu/ godziny 
max 700 znaków (ze 
spacjami) 

Trasa rowerowa po okolicach Milicza jest wspomnieniem rodzinnych 
wycieczek dziadka Leśnika. Od najmłodszych lat oprowadzał mnie on 
po Dolinie Baryczy, pokazując wrażliwość na przyrodę i otaczające 
piękno. Propozycja jednodniowej wycieczki jest odzwierciedleniem 
tego szlaku, który zaraża pasją do aktywnego spędzania czasu, jak i 
zachęca do obserwacji roślinności i ptactwa na rodzimych terenach.  
Podróż w czasie, połączenie pokoleń poprzez wspólne wycieczki 
rowerowe dla wielu młodych ludzi może okazać się okazją do 
budowania własnych przeżyć i obcowania z naturą. Zapraszam do 40-
sto kilometrowej podróży podczas której zaczaruje Was Dolina 
Baryczy! 



grafika 
zdjęcie startowe(w 
pionie), które będzie się 
wyświetlało na głównym 
ekranie 
Format: JPG min. 
rozmiar 817x1415, max. 
500 KB 
Uwaga! Do ustawienia 
prawidłowego formatu 
można użyć programu 
pixlr.com 

 
średni czas przejścia/ 
przejechania (w godz).  
np. czas zaplanowany na 
spacer przejazd rowerem 

 
2h45min, przejazd rowerem 
 
 

Kategoria 
odbiorca 
dla rodzin/dla 
aktywnych/dla szkół/  
wpisać właściwe 

Dla aktywnych, dla szkół  

Typ transportu 
pieszo/rowerem- wpisać 
właściwe 

Rowerem 

Długość 
(w kilometrach) 
 

52 km 

Miejscowości pośrednie Grabownica – Ruda Milicka – Wałkowa – Milicz – Kaszowo – Postolin 



należy wymienić, jeżeli 
jest więcej niż jedna 

– Pracze – Sułów – Ruda Sułowska 

Dołącz trasę na mapie – 
obowiązkowo proszę 
załączyć osobno GPX w 
załączniku  (skorzystaj z 
darmowej aplikacji np. 
Moje Mapy Google 

https://goo.gl/maps/7hWow9mxV2XCx5s4A  

Punkty na mapie (POI) 
planowane w ramach 
programu wycieczki 
proszę podać nazwy – 
jeżeli punkt POI już jest 
opisany w 
aplikacji to nie trzeba go 
dodatkowo opisywać. 
Jeżeli nie, należy 
wypełnić formularz 
dodatkowego punktu 
POI (w załączeniu) 

Punkt na mapie – każdą 
nazwę POI z aplikacji proszę 
wpisać w osobnym wierszu 
(punktów może być dowolna 
ilość) 

Plan wycieczki – proszę uzupełnić 
plan jak dojechać do danego punktu 
POI, co w danym miejscu jest 
ciekawego/ charakterystycznego 
max. 400 znaków dla każdego punktu 

 
Grabownica - Wieża Widokowa 
Ptaków Niebieskich 

Początek trasy. Najwyższa wieża 
obserwacyjna umożliwiająca 
obserwacje ptaków i podziwianie 
krajobrazu okolicy. Trzy poziomy 
widokowe o łącznej wysokości 13 metr
ów to świetne miejsce do obserwacji 
żurawi, gęgaw czy zamieszkującej 
trzcinowiska zielonki. Podczas spaceru 
przy stawie można także 
zaobserwować czaple białe i czaple 
siwe oraz trzy gatunki łabędzi. 
 

 
Ruda Milicka – Ścieżka 
przyrodnicza między stawami 

Na skraju Rudy Milickiej 
przejeżdżamy obok Leśniczówki, 
której budynek posiada niespotykaną 
drewnianą konstrukcję wypełnioną 
cegłami tzw. „mur pruski”. Trasa dalej 
prowadzi piękną, leśną ścieżką między 
dwoma stawami. Kierując się drogą na 
Nowy Zamek można przyjrzeć się 
kaczkom, łabędziom, łyskom i gęsiom, 
a także żurawiom i czaplom. 
 

Milicz – Zalew Rekreacyjny, 
Skate Park 
 

Odpoczynek na obrzeżach miasta 
ukazuje naturalne środowisko 
zamieszkane przez wiele gatunków 
ptaków i płazów. Zalew zapewnia 
wiele sposobów na aktywne spędzenie 
czasu, np. wypożyczalnia kajaków i 
rowerów wodnych, piaszczysta plaża, 
aleja spacerowa wokół zalewu oraz 
ogólnodostępne boiska do gry i skate 
park. 

Milicz- Muzeum Bombki, 
KOM 
 

Muzeum Bombki mieści się w 
Kreatywnym Obiekcie 
Multifunkcyjnym, w miejscu dawnej 



fabryki bombek w Miliczu. 
Zwiedzamy jedną z największych w 
Polsce manufaktur szklanych ozdób 
choinkowych. Dzięki warsztatom 
poznajemy historię bombki oraz 
wykonujemy samodzielnie ozdoby. 
Dodatkowo relaks przy przekąskach z 
lokalnych food trucków daje nam 
energię na podbijanie kolejnych 
punktów na trasie. 

Milicz – Kościół pw. Św. 
Andrzeja Boboli 

Przejeżdżając przez centrum miasta 
mijamy dawny ewangelicki kościół, 
który po II wojnie światowej po 
wysiedleniu ludności niemieckiej 
został przekazany Kościołowi 
katolickiemu. Po raz kolejny 
spotykamy się z wyjątkową 
architekturą - zastosowano tu 
drewnianą konstrukcję szkieletową 
wypełnianą cegłą, tzw. „mur pruski”. 

Milicz – Pałac Maltzanów 
 

Wybudowany w latach 1797-1798 
pałac klasycystyczny to jedna z 
nielicznych budowli, które zachowały 
się w tak idealnym stanie. Na 
północny- wschód od pałacu na 
niewielkim wzniesieniu znajdują się 
ruiny zamku książąt oleśnickich z XIV 
wieku. Park przecinają liczne ścieżki 
spacerowe oraz malownicze drewniane 
mostki. 

Postolin – Śnieżycowy dywan W tej niewielkiej wsi podziwiamy 
wiosenny dywan przepięknych 
śnieżyc, śnieżyczek przebiśniegów i 
zawilców, od których całe poszycie 
parku jest białe. Przypałacowy park 
może poszczycić się ponad 100 
gatunkami drzew i krzewów. W 
pobliżu znajdziemy też świetne 
miejsce na biwak. 

Rezerwat przyrody Wzgórze 
Joanny 
 

Ten leśno-krajobrazowy rezerwat 
został utworzony w 1962 roku na 
obszarze 24 hektarów. Na szczycie 
Wzgórza Joanna (230 m n.p.m.) 
znajduje się zbudowany w stylu 
neogotyckim Zameczek Myśliwski z 
wieżą widokową. Obok podziwiamy 
buk z częściowo odsłoniętym 
systemem korzeniowym oraz 
niespotykane gatunki roślin - 
niecierpek drobnokwiatowy, czartawę 



pospolitą, bodziszek drobny czy 
głowienkę pospolitą. 

Ruda Sułowska – Zwierzyniec, 
Ścieżka zmysłów, Dom rybaka 
 

Centrum edukacyjno-turystyczne 
Naturum to rekreacyjne stawy do 
łowienia ryb. Podczas wędrówki po 
skansenie zapoznamy się bliżej z 
tematyką funkcjonowania stawów i 
hodowli ryb, a także zwierzęta 
zagrodowe. Ścieżka sensoryczna 
umożliwia zobaczenie z bliska i 
dotknięcie ściółki, mchu oraz owoców 
lasu. Wycieczkę kończymy smacznym 
obiadem w Gospodzie 8 Ryb, gdzie 
próbujemy lokalnych potraw. 

	


