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Ścieżką docieramy do malowniczego mostka na Dojcy,
dalej ul. Rzeczną i promenadą docieramy do dębu Rożka,
gdzie kończy się nasza wycieczka.
Szlaki rowerowe zostały wytyczone drogami o małym
natężeniu ruchu samochodowego po terenach gminy
Wolsztyn, oznakowane kosztem Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie przy wydatnej pomocy młodzieży
z miejscowych klubów ekologicznych. Przejazd nimi nie
stwarza szczególnych trudności, za to tereny, którymi się
poruszamy, są atrakcyjne i prowadzą przez miejsca mało
znane.
Wszystkie zaczynają się od Wolsztyna. W mieście
początki szlaków oznakowano tabliczkami (podając
przybliżone odległości), lecz zgodnie z własna wolą,
można je samemu zweryfikować, układając własną wersję
wycieczki.

Z
plaży
możemy
powrócić do Wolsztyna
inną drogą przez Obrę,
Adamowo
(Piekiełko),
Berzynę,
mając
możliwość
obejrzenia
ciekawych
zabytków:
drewnianego
kościoła
p.w.
św.
Walentego
z 1716 r., malowniczych
przydrożnych kapliczek
z rzeźbami ludowymi,
pocysterskiego zespołu
klasztornego z XVIII w.
Droga
utwardzona
betonowymi płytami biegnie historycznym traktem przez
pola, łąki, kanał Kalinkę i Dojcę. Mijamy po lewej stronie
Gapią Górę - obecnie nieczynne, zarośnięte wyrobisko
piasku. Przy końcu krzyżuje się z drogami: w prawo
do Dębówca i na lewo skrót do Piekiełka, z którego warto
skorzystać, gdy droga główna w czasie suszy staje się
nieprzejezdna.
Dalej jedziemy na północ przez Adamowo Piekiełko,
wzdłuż pól irygacyjnych, na których zawsze można spotkać
liczne gatunki ptaków wodnych. W m. Berzyna szlak
brązowy łączy się z niebieskim i razem kończą się
na ul. Fabrycznej w Wolsztynie.

Szlak brązowy - Kąpielisko Krutla
Do kąpieliska 7 km, możliwy powrót przez Obrę i Berzynę 9 km. Bezpieczna trasa na popularne kąpielisko, omijająca
ruchliwą szosę Wolsztyn - Nowa Sól.
Zaczyna się na ul. Poniatowskiego w Wolsztynie.
na moście rzeki Dojcy. Wiedzie ul. Niałecką, przecina
Aleję Niepodległości i biegnie przez Niałek Wielki. 600 m
od skrzyżowania, skręcając w lewo, można wjechać
na szlak niebieski wokół Jeziora Berzyńskiego. Szlak
brązowy wiedzie przez wieś i koło dużej topoli w prawo
na polną drogę, prowadzącą do strzelnicy, wytwórni mas
bitumicznych,
na
parking
Polskiego
Związku
Wędkarskiego. Po drodze możemy zatrzymać się na
wzniesieniu, z którego rozciąga się widok na Wolsztyn z
górującymi dwiema wieżami kościelnymi. Powodowo z
bryłą Zespołu Szkół Rolniczych (płn. - zachód), Obrę z
klasztorem (płd. - wschód) oraz zabudowania folwarku
Krutla (na wschodzie). Pola poprzecinane są rowami
wypełnionymi wodą, porośniętymi gęsto drzewami
i krzewami, tzw. - Zimne Kąty.
Z parkingu nad jeziorem prowadzi na południe wąska
ścieżka. którą dojeżdżamy do plaży w Obrze.
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Szlak niebieski – Ptasi Raj

Trasa przebiega 9 km groblą Jeziora Berzyńskiego. Trzeba
liczyć się na niej z dużym nasłonecznieniem i wiejącym
zawsze wiatrem.
W trzcinowiskach, zaroślach oraz na pobliskich łąkach
gniazdują rzadkie ptaki m.in. bąki, remizy, krwawodzioby,
czajki i inne. Wiosną i jesienią podczas przelotów
gromadzą się tu niezliczone stada ptaków.
Wjechać i opuścić szlak można w Berzynie, z ul. Kolejowej
w Wolsztynie oraz w Niałku Wielkim przy przystani
żeglarskiej.
Szlak zielony - Szwedzkie Szańce
Do miejsca przeznaczenia 15 km, powrót do Wolsztyna
przez Błocko 17,5 km. Na wycieczkę tym szlakiem należy
zarezerwować cały dzień, gdyż prowadzi przez bardzo
interesujące miejsca, na zwiedzanie których warto
poświęcić trochę czasu. Technicznie trasa nie jest trudna,
choć w czasie suszy mogą się zdarzyć odcinki piaszczyste.
Odpoczywając w kompleksach leśnych. trzeba pamiętać
o środkach przeciw owadom. Od Wolsztyna do Starej
Dąbrowy szlak zielony pokrywa się z czerwonym Konwaliowym.

Urząd Miejski, ul. Rynek 1
Starostwo Powiatowe, ul. 5 Stycznia 5
Komenda Powiatowa Policji, ul. Dworcowa 1
Policja
Straż Pożarna, ul Wschowska 17
Straż Pożarna
Szpital, ul. Wschowska 3
Pogotowie ratunkowe, ul. Poznańska 32
Muzeum Marcina Rożka, ul. 5 Stycznia 34
Muzeum Roberta Kocha, ul. Roberta Kocha 12
Gminne Centrum Informacji, ul. Roberta Kocha
12a
Skansen, ul. Bohaterów Bielnika 26
Wolsztyński Dom Kultury, ul. 5 Stycznia 20
Parowozownia, ul. Fabryczna 1
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Boh. Bielnika 30
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Część tego obszaru stanowi użytek ekologiczny
"Rozlewiska
przy
Dojcy".
Dojeżdżając
do szosy prowadzącej do Tuchorzy skręcamy w lewo,
przekraczamy
most
na
Dojcy
i
dalej
do skrzyżowania dróg w kierunku Chorzemina i Nowego
Młyna.
Po prawej widoczny staw Morskie Oko z malowniczą
osadą leśną (XIX w.), zespół
sosen pomników przyrody,
rzeźba św. Huberta, miejsce
biwakowania i początek Ścieżki
Przyrodniczo
Leśnej
"Chorzemińskie
Bagno"
a
skrzyżowaniu
skręcamy
w lewo, na drogę żużlową
do Chorzemina.
Po przejechaniu kilkudziesięciu
metrów, przy dębie, skręcamy
z drogi na ścieżkę przez łąki,
miejscami porośnięte przez
olsze. Po prawej stronie towarzyszy nam skarpa pradoliny
Dojcy, którą porastają suche bory sosnowe. Brzeg Dojcy
jest tu niedostępny, zaś do brzegu Jeziora Wolsztyńskiego
łatwo dojechać wygodnymi dróżkami.
Na szlaku mijamy ujęcie wody dla Chorzemina,
zdewastowany budynek pomp służących niedawno
do nawadniania pól i dojeżdżamy do zabudowań
ul. Bohaterów Bielnika. Po prawej stronie mijamy Skansen
Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski i tuż za
nim, w 150 - letnim sosnowym drzewostanie, pomnik
pomordowanych w 1939 r. wolsztynian.

Występuje tu m.in. lilia złotogłów i wczesnowiosenne
kwiaty: przylaszczki i zawilce. W okresie przed melioracją
występują dęby - pomniki przyrody, jeden z nich stanowi
cel naszej wyprawy.
W prześwicie pomiędzy drzewami na płn.- wsch. "majaczą"
zadrzewienia użytku ekologicznego "Torfowiska" o pow.
ok. 70 ha. Dojeżdżając do celu - dębu o obw. 520 cm możemy powrócić tą samą trasą lub udać się dalej.
Po 1,2 km miniemy osadę leśną i skręcając dalej płotem
w prawo możemy dojechać do Solca, stamtąd
do Wolsztyna lub żwirową drogą do Przemętu.
Szlak żółty - Szlak Żurawi
O dł. 8,5 km, będący częścią istniejącego żółtego szlaku:
Świętno Obra - Wolsztyn - Kuźnica Zbąska, a prowadzi
na ogół wąską ścieżką gruntową wzdłuż Jeziora
Wolsztyńskiego i Dojcy. Nawierzchnia ścieżki jest
miejscami nierówna, korzenie drzew nakazują ostrożną
jazdę. Wiosną niektóre
miejsca są podtopione
i wymagają przeniesienia
roweru po żerdkach.
Trasa rozpoczyna się przy
dębie Rożka w parku
miejskim w Wolsztynie.
Po drodze mijamy liczne
pomniki przyrody i pałac neoklasycystyczny z 1912 r., dalej
biegnie w Karpicku (przy ul. Wczasowej - 3 zabytkowe
budynki z p. XIX w.), następnie plażą, przy ośrodkach
wypoczynkowych i przez tereny leśne. Po lewej stronie
mijamy
niedostępne
tereny
zalewowe
Jeziora
Wolsztyńskiego i Dojcy z miejscami gniazdowania żurawi
i innych rzadkich ptaków oraz występowania roślin
chronionych.

Dalej na południe, drogą przez las mieszany, dojeżdżamy
do ogrodzonej dąbrowy, powierzchniowego pomnika
przyrody chroniącego łanowo występującą lilię złotogłów.
Dalej, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i Szeroką Linią
dojeżdżamy do żużlowo-szutrowej drogi zwanej drogą
Zaborowską a lokalnie Błocką Gacią. Gdyby skręcić
w prawo, dojedzie się do Przemętu, przecinając w poprzek
całą pradolinę Obry. Skręcamy w lewo, do Błocka,
po prawej mijamy zabudowania byłej suszami, dalej aleją
jesionową dojeżdżamy do wioski, lecz na samym jej
początku
skręcamy
w
lewo,
drogą
asfaltową
do Gościeszyna, skąd w prawo, aleją lipową okalającą
wioskę, wracamy w stronę Wolsztyna. Powrót możemy
skrócić wracając przez Adamowo Komorowo drogą
asfaltową.
Szlak czerwony - Konwaliowy
Długość 19 km w jedną stronę. Rozpoczyna się
w Wolsztynie na Rynku, do Starej Dąbrowy biegnie razem
ze
szlakiem
zielonym.
Dojeżdżając
do
wioski,
na skrzyżowaniu kierujemy się w stronę Wroniaw
na południe.
Mijamy
zabudowania
byłego
majątku,
po prawej suszarnię
chmielu. Za szkołą
skręcamy w prawo,
w Nowej Dąbrowie
w lewo i w dół,
po skarpie starorzecza
Obry.
Po
prawej,
charakterystyczna zabudowa Podlasu. Asfalt prowadzi
nas do Wroniaw, gdzie warto zatrzymać się w zespole
pałacowo – parkowym z XIX w.

Początek wycieczki ma miejsce na Rynku w Wolsztynie,
skąd chodnikiem ("gaską") wjeżdżamy do parku
miejskiego. Po drodze mijamy neoklasycystyczny pałac
z 1912 r. i aleją parkową wzdłuż ul. Drzymały i dalej
ul. Parkową dojeżdżamy do Karpicka. Droga biegnie
na wywyższeniu, w dole po lewej widać Jezioro
Wolsztyńskie.

Opuszczając ul. Wczasową (przy niej - 3 zabytkowe
budynki mieszkalne z pocz. XIX w.) wjeżdżamy
w ul. Podgórną i na skrzyżowaniu kierujemy się w stronę
Głodna do Nowych Tłok. Dojeżdżając do szosy skręcamy
w prawo i kierujemy się na południe, mijamy skrzyżowanie
z drogą Poznań - Zielona Góra i drogą gruntową przez
lasy zmierzamy w kierunku Tłok. Po ok. 600 m, prowadzi
w lewo linia oddziałowa do użytku ekologicznego "Kobyle
Błoto", malowniczego śródleśnego stawu z chronioną
roślinnością pływającą oraz mnóstwem żab i jaszczurek.
Po odpoczynku nad stawem wracamy na szlak i po 1,5 km
dojeżdżamy do wsi Tłoki mijając po lewej stację kolejową
i tory relacji Wolsztyn - Poznań.

Pałac z zabudowaniami, otoczony stylowym ogrodzeniem
oraz alejami lipowymi pochodzi z XIX w., przebudowany
w 1904 r. W parku o założeniach krajobrazowych
zachowały się drzewa ponad 200 - letnie o obwodach
przekraczających 500 cm. Przy drodze także zabytkowy
kościół p.w. św. Stanisława Biskupa z 1778 r.
z zabudowaniami plebanii z p.XIX w. Warto przystanąć
tu na dłużej i obejrzeć zabudowania pałacowe łącznie
z pofolwarczną "dolną" wioską.
Kierując się na południe, wzdłuż zabudowań dawnego
majątku, dojeżdżamy do Kanału Północnego Obry,
po drodze przecinając malowniczą skarpę starorzecza
Obry, skąd rozciąga się widok na rozległe łąki
i "majaczący" na horyzoncie masyw leśny .,Zwierzyniec".
Za kanałem, 150 m od początku lasu, po prawej stronie
zatrzymujemy się przy dobrze zachowanym grodzisku typu
pierścieniowego z VIII-IX w. (Uwaga na komary i meszki !).
Wg miejscowych podań w tym miejscu bronili
się właściciele majątku przed Szwedami podczas potopu.
W tym czasie władającym majątkiem był Krzysztof Żegocki,
dowódca powstania przeciw Szwedom, pochowany w
podziemiach gościeszyńskiego kościoła.

Przy odrobinie szczęścia
można
tu
zobaczyć
kursujące składy ciągnione
przez zabytkowe parowozy.
Skręcamy na przejeździe
w lewo i dojeżdżamy
do zabudowań spółdzielni
rolniczej (koniec XIX w.).
Trasa wiedzie teraz przez
środek
wsi
drogą
bitumiczną,
po
lewej
i
prawej
budynki
mieszkalne z XIX/XX w.
przemieszane
z budownictwem epoki
gierkowskiej.
Przy końcu wsi poniemiecka szkoła podstawowa oraz
kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe z 1994r.
Drogą na południe kierujemy się w stronę Starej Dąbrowy
przecinając 130 - letnią aleję graniczną pomiędzy dawnymi
majątkami:
Tłoki i Stara Dąbrowa. Po drodze aleja lipowa z drzewami
o obwodach ponad 350 cm i plantacja chmielowa.
Na skrzyżowaniu dróg Wolsztyn - Kamieniec i Tłoki Wroniawy zadbany dom z k. XlX w. z hodowlą ozdobnych
ptaków w wolierach i na wolności; barwne gęsi i kury
często poruszają po drodze (!). Tutaj rozdzielają się szlaki
zielony i czerwony, który biegnie przez wieś Stara
Dąbrowa. Jedziemy w lewo, aleją dębową z drzewami o
obwodach przekraczających 390 cm. Równolegle biegnie
droga gruntowa z aleją lipową, bezpieczniejsza dla ruchu
wycieczkowego. Po lewej stronie mijamy widoczną z dala
szkółkę zadrzewieniową, Nadleśnictwa Wolsztyn, figurę
przydrożną, zarośnięty staw będący częścią zespołu
pałacowo parkowego w Gościeszynie.

W pałacu zachowały się
oryginalne klatki schodowe
oraz sztukaterie i piece
z kolorowych kafli.
Opuszczając park kierujemy
się w prawo, na południe,
mijając
zabudowania
folwarczne ze spichlerzem
(XIX w.) użytkowane przez
spółdzielnię rolniczą, po
lewej dobrze utrzymane
budynki
mieszkalne
robotników folwarcznych z
k. XIX w. Pomiędzy budynkami skręcamy w lewo asfaltową drogą - w stronę Borek. Po lewej mijamy stadion
i zabudowania ujęcia wody, po prawej dawną stację
testową kur. Pokonując most na Północnym Kanale Obry
wjeżdżamy w pradolinę Obry, zmeliorowaną w XIX w.
a dawnych rozlewiskach obecnie znajdują się łąki,
a na terenach wyżej położonych - lasy Nadleśnictwa
Wolsztyn z łanowo rosnącymi konwaliami.
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