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JAROSŁAW WNOROWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIK PO  
ZNAKOWANYCH SZLAKACH 

TURYSTYCZNYCH PTTK 
OKOLIC ZIELONEJ GÓRY 

 
 
 
 
 

Wydano staraniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego,  

Oddział Zielonogórski w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 17  
Publikowanie treści informatora jest dozwolone jedynie za zgodą wydawcy i z podaniem źródła. 

Opracował: Jarosław Wnorowski © 

 

ZIELONA GÓRA – wersja I - marzec 2003 r. 
Wydanie II – rozszerzone kwiecień 2005 r. 

Oddajemy w Państwa ręce drugie rozszerzone wydanie przewodnika po 

znakowanych szlakach turystycznych okolic Zielonej Góry. Trochę nowych 

tras przybyło, a część została przeprojektowana. Zielona Góra przecież stale 

się rozrasta. W tekście wykorzystano opisy zabytków autorstwa dra 

Stanisława Kowalskiego oraz źródła bibliograficzne. Fotografii użyczyli: 

Ewa Duma, Krzysztof Grabowski oraz Jarosław Wnorowski. 

 

Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Państwu w poznawaniu uroków 

najbliższej okolicy naszego miasta. Prosimy o wszelkie uwagi i propozycje 

dotyczące jego treści. Planujemy bowiem wznowienia i aktualizacje. 

 

Dziękujemy wszystkim znakarzom, którzy dołożyli wszelkich starań aby 

szlaki były nietrudne do przejścia, a jednocześnie dostarczyły wędrowcom 

wielu wrażeń estetycznych. Szczególne wyrazy uznania należą się 

wymienionym poniżej osobom i sponsorom, bez udziału których wydanie 

tego przewodnika byłoby utrudnione: BEATA MUSIAŁOWSKA – 

koordynator ds. znakowania szlaków turystycznych z ramienia Zarządu 

Głównego PTTK, JERZY ŁATWIŃSKI – nestor akcji „Nie siedź w domu, 

chodź z nami”, WITOLD CZAJKA – Wydawnictwo Sygnatura, 

MAŁGOSIA WNOROWSKA – moja siostra oraz wszyscy inni choć nie 

wymienieni. 
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Na wstępie - Kilka porad dla piechurów 
 
Czarny wcale nie jest trudny 
 
Polski system znakowania pieszych szlaków turystycznych nizinnych i górskich 
opiera się na wieloletnich doświadczeniach przewodników i znakarzy. Znaki 
PTTK; co mało kto wie; są prawnie zastrzeżone przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze. Podobny system znakowania mają np. Niemcy i 
Czesi, choć wymiary znaków są trochę inne. W znakowaniu szlaków pieszych 
stosuje się oprócz białego pięć kolorów. Żeby je zapamiętać można nauczyć się 
krótkiej formułki “piekło, niebo, trawa, cytryna, węgiel co odpowiada kolorom 
czerwonemu, niebieskiemu, zielonemu, żółtemu i czarnemu. Kolor szlaku nie 
świadczy wcale o stopniu jego trudności (z wyjątkiem jednak nartostrad). Dawniej 
tak było, ale od kilkudziesięciu lat na prawie wszystkich mapach można znaleźć 
informacje wyprowadzające turystów z błędnego myślenia. Znaki umieszcza się 
zwykle wg specjalnej instrukcji na wysokości wzroku potencjalnych turystów w 
zależności od stopnia ukształtowania terenu. Tam gdzie zachodzi większe 
prawdopodobieństwo zgubienia szlaku, znaków maluje się więcej. W razie 
zgubienia szlaku, co może być spowodowane np. przez ich zniszczenie przez 
pseudoturystów (niestety częste), wycięcie drzewa (to zdarza się na szczęście 
rzadko dzięki znakomitej współpracy z Lasami Państwowymi), najlepiej cofnąć 
się do ostatniego znaku albo szukać następnego znaku. Pomocne będą wtedy 
mapy.  
 
Kilka praktycznych porad 
 
Można powiedzieć, że szlaki wytycza się po to aby ułatwić turystom dotarcie do 
ciekawych miejsc. Regiony o szczególnych walorach turystycznych (parki 
narodowe, rezerwaty, miejsca wypoczynkowe, miejsca historyczne, kultury 
ludowej ciekawe miasta itp.) są dlatego pokryte gęsta siecią szlaków. Szlaki 
zwykle omijają szosy i drogi o nawierzchni utwardzonej i biegną leśnymi oraz 
polnymi ścieżkami. W miarę możliwości szlaki wytycza się przez najwyższe 
wzniesienia danego regionu, ze względu na panoramę, a zaczyna  lub prowadzi w 
miejscach z dostępem do środków komunikacji. Dwa szlaki o tej samej barwie nie 
spotykają się ze sobą (istnieją oczywiście wyjątki np. przy schronisku Pod Śnieżką 
w Karkonoszach, a Czechach wcale nie jest to regułą). Normą częstotliwości 
umieszczania znaków jest zasada, że dwa kolejne znaki powinny być w zasięgu 
wzroku. Wszystko zależy jednak od terenu. Czasami znaki maluje się gęściej. Na 
obszarach gdzie szlaków jest dużo umieszcza się specjalne mapki ze schematem 
przebiegu szlaków i kilometrażem. W Polsce na szlakach nizinnych podaje się 

odległości w kilometrach, zaś górskich w godzinach. Uwaga w Czechach 
odległości nawet szlaków górskich podaje się w kilometrach ! 
 
Szansa dla gmin - turystyka 
 
Żeby znakować szlaki turystyczne w PTTK trzeba ukończyć specjalny kurs i zdać 
egzamin praktyczny i teoretyczny przed komisją. Każdy znakarz otrzymuje 
legitymację – licencję na znakowanie i projektowanie szlaków. W Zielonej Górze 
ma swoja siedzibę koordynator znakarzy – Beata Musiałowska (tel. 068 452 52 
08). Z nią ustala się przebieg proponowanych szlaków pieszych PTTK. Licznym 
lubuskim gminom pomagamy projektować i wyznakować ścieżki rowerowe, 
ścieżki spacerowe i szlaki piesze, a nawet ścieżki do jazdy konnej. Dzięki temu 
zwiększa się ich atrakcyjność, nie tylko turystyczna. 
 
Stosowane w Polsce znaki na szlakach pieszych PTTK 
 

Rodzaj znaku Jego znaczenie 

 

Początek lub koniec szlaku, w kółku znajduje się jego kolor. Zwykle 
towarzyszy mu znak podstawowy umieszczony w kierunku, dokąd biegnie 
szlak. 

 

Znak podstawowy - najczęściej spotykany na szlaku. 

 

Informacja o skręcie. Znak ten umieszcza się przed skrętem szlaku w prawo 
lub lewo zwykle pod kątem prostym. Za skrętem powinien pojawić się znak 
podstawowy jako swoiste potwierdzenie dla turysty, że wybrał właściwą drogę. 

 

Informacja o zakręcie, ale pod kątem innym niż prosty np. po łuku. 

 

Strzałka (tzw. znak kierunkowy) pokazuje dokładny kierunek dokąd ma udać 
się turysta, tak jak w przypadku informacji o zakręcie powinien następować po 
nim znak podstawowy jako potwierdzenie. 
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Rodzaj znaku Jego znaczenie 

 

Rozejście się szlaków, spotykane zwykle w okolicach ważnych ich węzłów 

 

 

Grupa szlaków 

 

Wykrzyknik przy znaku oznacza, że turysta powinien zachować szczególna 
uwagę szukając następnego znaku  
(w terenie gdzie trudno go namalować) lubże zbliża się np. do ruchliwej drogi, 
rezerwatu przyrody. 

 

Tabliczka informacyjna jest umieszczana zwykle w węzłowych miejscach na 
szlaku np. przy przystankach, ciekawych obiektach, na początku szlaku. 
Zawierają informacje o kolejnych obiektach na szlaku a także o odległościach 
do nich. 

 

Trójkąt oznacza dojście ze szlaku do punktu widokowego. 

 

Dojście ze szlaku do ciekawego obiektu krajoznawczego, przyrodniczego 

Rodzaj znaku Jego znaczenie 

 

Dojście do wody, źródła (umieszczany zwykle w górach) 

 

Dojście do schroniska lub miejsca na nocleg 

 

Znak ścieżki spacerowej, zwykle krótkiej 

 

Znak ścieżki dydaktycznej np. leśnej, o charakterze poznawczym i 
edukacyjnym 

 

Tablica szlaków. Umieszcza się ją zwykle w ważnych punktach, gdzie krzyżuje 
się lub zaczyna kilka szlaków.  
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SZLAK NIEBIESKI ZG 3001 - n 
„Rezerwatów przyrody”  

Duża Pętla Zielonogórska 

ODCINEK: Zielona Góra Dworzec PKP – ul. Wyspiańskiego – 
leśniczówka Stary Kisielin (ośrodek sanatoryjny dla dziko żyjących 

zwierząt) - Przytok – Łaz – Zabór – Jezioro Liwno – Proczki – Milsko 
 

Kategoria szlaku: pieszy, przyrodniczy,  
historyczny, dla rowerzystów 

 
Odcinek szlaku zaczyna się na skwerze naprzeciwko wejścia do Dworca 
PKP.  

Szlak biegnie ulicami Bema i Staszica, za hotelem Polan i pływalnią, skręca w 
ulicę Wyspiańskiego. Od dawnego MOS-u szlakowi niebieskiemu towarzyszy 
zielony (tzw. mała pętla zielonogórska). Mijamy pętlę autobusową i akademik 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tu szlak niebieski skręca w lewo i przechodzi 
przez przejazd kolejowy na linii do Wrocławia. Szlak zielony skręca zaś w prawo. 
Po prawej stronie mijamy ogródki działkowe, po lewej zaś schronisko dla 
bezdomnych zwierząt. Szlak przechodzi po kilkuset metrach tunelem pod 
obwodnicą Zielonej Góry na drodze nr 3 z Jakuszyc do Świnoujścia – będącej 
jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych Polski. Towarzyszą nam również 
znaki leśne na drodze pożarowej. Szlak schodzi z głównego traktu, skręca w 
prawo po czym w lewo i wchodzi na równoległą ścieżkę biegnącą przez młody las 
(uwaga mało znaków). Traktem tym wędrujemy przez najbliższe 2 kilometry, aż 

do skrzyżowania gdzie napotykamy znaki ścieżki 
przyrodniczej oddanej do użytku w 1999 r. (biały 
kwadrat z zieloną ukośną kreską w środku). Na tym 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po około 1 
kilometra dochodzimy do leśniczówki w Starym 
Kisielinie. Znajduje się tam ośrodek sanatoryjny 
dla dziko żyjących zwierząt (tel. 320 93 69). 
Znalezione ranne zwierzęta trafiają pod opiekę 

leśniczego i lekarza weterynarii, aby po kuracji mogły wrócić do naturalnego 
środowiska. Część zwierząt trafia do zoo. Naprzeciwko leśniczówki znajdują się 
ciekawe tablice edukacyjne dotyczące gospodarki leśnej np. ptasi budzik, opisy 
grzybów, a także ławki pod wiatami i miejsce na ognisko. Wszystkie te 
udogodnienia czynią to miejsce idealnym miejscem do odpoczynku na trasie. 

Przecinamy drogę ze Starego Kisielina do Janów i Przytoku. Szlak wędruje teraz 
wyraźnym traktem wzdłuż ściany lasu iglastego, a także pomiędzy polami i 
sadami. Po 2,5 kilometrach dochodzimy do malowniczego wąwozu, którym 
schodzimy do drogi z Przytoku do Droszkowa. Skręcamy w lewo i po niecałych 
500 metrach dochodzimy do drogi asfaltowej w Przytoku. Skręcamy w lewo i po 
około 300 metrach za domem nr 1b skręcamy w prawo. Drogą asfaltową, nie 
skręcając w prawo można dojść do centrum Przytoku, gdzie znajduje się m.in. 
schronisko PTSM, pałac oraz kilka sklepów spożywczych, hotelik i przystanki PKS 
– kursy do Zielonej Góry).  

PRZYTOK – wieś ze wczesnego średniowiecza, jednak pierwsze dokumenty pisane 
pochodzą z 1408 r. Należała do rodu von. Qvossów i 
Stentschów. Warty zobaczenia jest pałac 
neorenesansowy budowany w latach 1864 – 1867. 
Mieści się w nim obecnie Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy. Koło pałacu znajduje się park 
krajobrazowy z 1792 r. a przy drodze do Starego 
Kisielina - ufundowany przez Stentschów kościół z 
1778  r. (dawny ewangelicki). Na plebani w latach 

1818 – 1832 mieszkała muza Goethego – Wilhelmina Walch Herzlieb. 

Mijamy kilka domów i idziemy polną drogą równolegle do drogi asfaltowej do 
Łazu, która towarzyszy nam z prawej strony. Dochodzimy do małego 
skrzyżowania dróg. Na horyzoncie a wprost ukazuje się nam charakterystyczna 
leśna ambona myśliwska. Za ogrodzeniem skręcamy w lewo a później w prawo, w 
stronę ściany lasu. Ścieżką oddzielającą las od pól uprawnych wędrujemy około 1 
kilometra aż do ambony myśliwskiej. Idziemy dalej prosto, aby po niecałych 250 
metrach skręcić w idącą pod górę niewielką przecinkę. Uwaga na tym odcinku 
brak jest jakichkolwiek znaków. Po wspięciu się na górę niewielkiego wzniesienia 
idziemy dalej za znakami. Po kilkuset metrach skręcamy w prawo i wchodzimy na 
ścieżkę prowadzącą to w górę to w dół malowniczymi wąwozami 
rozpościerającymi się pomiędzy zboczami wzniesień. Odcinek ten dostarcza wielu 
wrażeń estetycznych dla miłośników przyrody i leśnej scenerii. Zobaczyć na nim 
można m.in. porośnięte krzakami jagód i paproci wzgórza, resztki sadów 
owocowych w środku lasu (!?), idylliczny potok, alejki brzozowe. Po wyjściu z 
lasu na rozległą polanę należy iść dalej prosto w stronę linii energetycznej drogą, 
która odchodząc później lekko w prawo, doprowadza nas do wsi Łaz. Po lewej 
stronie rozpościera się piękna rozległa panorama w kierunku północnym. Dwie 
charakterystyczne wieże należą do firmy Rockwool w Cigacicach nad Odrą.  
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ŁAZ – dawna osada przewoźników na trasie przeprawy na Odrze, pierwsze 
pisemne wzmianki pochodzą z 1376 r. Łaz należał do właścicieli pobliskiego 
Zaboru. 

We wsi Łaz należy skręcić w lewo w asfaltową drogę do wsi Wielobłota. Po 
niecałych 300 metrach od tablicy informującej o wyjeździe z Łazu, skręcamy w 
prawo w leśną drogę. Wspina się ona cały czas lekko pod górę najpierw aleją 
akacjową, później brzozową i ostatecznie sosnową na wzgórze. Dochodzimy do 
skraju lasu. Po prawej mamy ciekawą panoramę na sady owocowe i znajdującą się 
poniżej ich - drogę asfaltową do Zaboru. W oddali widać także leśną wieżę 
obserwacyjną pod Przytokiem. 

Ścieżką dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem żółtym im. 30 lecia koła 
MORENA. W lewo prowadzi on do wsi Wielobłota, w prawo zaś – polną drogą, 
razem ze szlakiem niebieskim do Zaboru. Po wyjściu z lasu ukazuje nam się 
ciekawy widok na Zabór (widać m.in. wieże kościoła i pałacu). Za starą 
transformatorownią, po dojściu do szosy asfaltowej skręcamy w lewo w ulicę 
Klonową biegnącą w stronę centrum Zaboru. Po lewej – mijamy neogotycki 
kościół parafialny. Przed nami brama wejściowa do pałacu, po lewej zaś 
przystanek PKS w Zaborze. 

ZABÓR – siedziba urzędu gminy; pierwsze 
wzmianki o wsi pochodzą z XVI wieku. W 1553 r. 
panami Zaboru był ród Tschamerów wywodzących 
się z rycerskiego rodu Czamborów. Nazwa wzięła 
się od położenia miejscowości „za borem 
sosnowym”. Największa atrakcją jest 
wczesnobarokowy pałac zbudowany przez grafa 
Jana Henryka Dünnewalda – dziś mieszczący 

sanatorium dla dzieci. Architekt pałacu wzorował się na rezydencjach francuskich 
i otoczył go fosą – dziś suchą – o szerokości 15 m i głębokości 3 m. Z tyłu za 
pałacem rozpościera się duży park (niestety nie zadbany) o symetrycznym układzie 
alei. Idąc główna aleja dojdziemy do jeziora Liwno. Po Dunnewaldzie rezydencja 
miała jeszcze kilku właścicieli, między innymi należała do Fryderyka Augusta 
Cosela – syna Augusta Mocnego i słynnej hrabiny Cosel, a także czeskiego 
magnata Franciszka Pachta. Przed II wojna światową właścicielem pałacu była 
eks-cesarzowa Niemiec Hermina Schonaich. Od czerwca 1998 roku pałac nosi 
imię rycerzy zakonu maltańskiego. Oprócz pałacu można obejrzeć pseudogotycki 
kościół św. Józefa, zbudowany w 1905 roku oraz kilkanaście XIX wiecznych 
domów. 

Szlak niebieski wraz czerwonym wyprowadzają nas z Zaboru w kierunku Milska. 
Czerwony skręca w lewo za Urzędem Gminy, niebieski zaś prowadzi ponad 1,5 
km wzdłuż drogi asfaltowej do Milska. Następnie skręca w prawo do Jeziora 
Liwno. Po prawej stronie – ciekawa panorama na pałac i park. Szlak dochodzi do 
niewielkiego skrzyżowania. Z prawej strony przyłącza się ponownie szlak żółty 
(również z Zaboru). Skręcamy w leśną ścieżkę w lewo, którą wędrujemy aż do 
rogatek wsi Proczki. Tu – szlak żółty odbiega w prawo (do Dabrowy), niebieski 
zaś wchodzi do Proczek. Po dwóch kilometrach dalszej drogi dochodzimy do 
Milska. 
 
MILSKO – wieś położona  na skarpie Odrzańskiej, z ciekawym kościołem z 
XVIII w. z neogotyckąwieżą i zabytkowym cmentarzem z licznymi niemieckimi 
nagrobkami.  

Przebieg trasy 

Punkt na trasie Odległości w 
km tam   

Odległości w km z 
powrotem  

Komunikacja 

Zielona Góra  
Dworzec PKP 

0  1 [22,5] 
PKP, MZK, PKS 

Zielona Góra Schronisko 
PTSM 
ul. Wyspiańskiego 

1   5 [21,5] MZK 28,29 

Stary Kisielin leśniczówka 5 [6] 3 [16,5]  

Przytok  3 [9]  5 [13,5] PKS 
Łaz  5 [14]   2 [8,5] PKS 

Zabór 2 [16] 4,5 [6,5] PKS 

Proczki 4,5 [20,5] 2  

Milsko PKS 2 [22,5] 0 PKS 
w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 

  
W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Województwo Lubuskie”, „Dokoła Zielonej Góry” -  

wydawnictwa Sygnatura, a także mapa topograficzna Polski M-33-7/8 Zarządu Topograficznego  
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
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ODCINEK: Milsko – Dąbrowa – Rezerwat Bukowa Góra –Bobrowniki 
– Otyń – Rezerwat Bażantarnia - Niedoradz PKP 

Kategoria szlaku: pieszy, przyrodniczy,  
historyczny, dla rowerzystów 

Odcinek szlaku zaczyna się przy przystanku PKS w Milsku. 

MILSKO – wieś położona  na skarpie Odrzańskiej, z ciekawym kościołem z XVIII 
w. z neogotycką wieżą i zabytkowym cmentarzem z licznymi niemieckimi 
nagrobkami.  

Szlak od przystanku PKS prowadzi drogą w stronę promu na Odrze. Za kapliczką 
koło starego dębu skręca w prawo. Dalej biegnie ścieżką u podnóża malowniczego 
wzniesienia. Po około 2,5 kilometrach opuszczamy łąki odrzańskie, skręcamy w 
prawo i wspinamy się wąwozem. Wchodzimy do lasu iglastego, którym 
wędrujemy aż do drogi asfaltowej z Milska do Dąbrowy. Po obu stronach 
towarzyszą nam dawne plantacje czarnej porzeczki (specyficzny mikroklimat, 
czyste powietrze i dobre nasłonecznienie dodawały owocom z Dąbrowy 
niespotykanych walorów smakowych). Drogą dochodzimy do Dąbrowy. 

DĄBROWA – wieś założona w 1300 roku. Na miejscu znajduje się przystanek 
PKS (możliwość powrotu do Zielonej Góry, ale kursy są nieliczne zwłaszcza w dni 
wolne od pracy). Szlak niebieski spotyka się tu z żółtym (z Zaboru). Przed 
zakrętem, obok dużego drzewa oba szlaki skręcają w lewo w ścieżkę pomiędzy 
domostwami i wychodzą na drogę leśną do Bobrownik. Po około 500 metrach 
skręcają ponownie w lewo w kierunku wąwozu. Nie schodzimy nim jednak, ale 
wybieramy drogę górą. W dole leniwie płynie Odra. Szlaki odchodzą w lewo i po 
kilkuset metrach malowniczym wąwozem dochodzimy do drogi pomiędzy Białą 
Górą a Odrą. W czasie powodzi, które nawiedziły Polskę w 1997 i 2001 roku, 
tereny te były zalane. Po niecałych 900 metrach wędrówki dochodzimy do 
podnóża Białej Góry.  

BIAŁA GÓRA – 100 m npm położona u ujścia Śląskiej Ochli do Odry. Nazwana 
od kwitnących na niej licznych akacji. Istnieje możliwość wejścia na szczyt dość 
stromą ścieżką, skąd rozpościera się ciekawy widok na Odrę. 

Szlak żółty odchodzi w lewo w stronę mostku i śluzy na Śląskiej Ochli, niebieski 
zaś podąża prosto ścieżką u podnóża zbocza Białej Góry. Warto zaobserwować 

zmieniające się formy terenu. Dochodzimy po kilku kilometrach do granicy 
rezerwatu leśnego. 

REZERWAT BUKOWA GÓRA – utworzony w 1954 r., o powierzchni ok. 11 
hektarów. Zajmuje strome zbocze porośnięte lasem mieszanym (buk, lipa, 
modrzew, grab, olsza) i iglastym – głównie świerkowym. Krawędzie wzniesienia 
przecinają liczne malownicze wąwozy: Dąbrowski, Odrzański, Krótki, Długi i 
Bukowy. Jest to wspaniały punkt widokowy na starorzecze Odry, łęgi i ujście 
Śląskiej Ochli1. Po opuszczeniu granic rezerwatu dochodzimy do wioski 
Bobrowniki.  

BOBROWNIKI – wieś z XIV wieku, założona specjalnie do połowu Bobrów na 
Śląskiej Ochli. Z Bobrownik już tylko około 2 kilometrów leśną drogą do rogatek 
Otynia. Po drodze mijamy ciekawy cmentarz z pozostałościami po niemieckich 
nagrobkach. W Otyniu uliczkami kierujemy się w stronę Ratusza i Rynku.  

OTYŃ – obecnie siedziba gminy, osada założona jeszcze w XIV wieku. W 1319 
roku otrzymała prawa miejskie, które 
straciła jednak w 1945 r.. Rozwój miasta 
nastąpił jednak dopiero po otwarciu tzw. 
komory solnej w pobliskie Nowej Soli. W 
latach 1647 – 1776 Otyń był własnością 
zakonu Jezuitów. Średniowieczny układ 
miasta, zabudowa mieszkalna z XVII – XIX 
wieku a także XVI wieczny kościół p.w. św. 

Krzyża i zamek z tworzą zabytkowy układ urbanistyczny. Zamek pierwotnie gotycki 
w XVII wieku stał się własnością Jezuitów. Pod koniec XVIII wieku zaadaptowali 
oni go na klasztor. Po likwidacji zakonu klasztor przeszedł na własność 
Królewskiego Instytutu Szkolnego. Pożary i zniszczenia wojenne sprawiły, że do 
dzisiejszych czasów zachowały się tylko ruiny zespołu klasztorno – dworskiego 
(dojście odnogą od szlaku).  

Z Rynku (obok przystanek PKS i możliwość wcześniejszego powrotu do Zielonej 
Góry lub do Nowej Soli) kierujemy się drogą wyjazdową w kierunku szosy nr 3 z 
Jakuszyc do Świnoujścia (wiodąca m.in. przez Zieloną Górę). Po jej przekroczeniu 
(uwaga na spory ruch) wędrujemy w głąb lasu, mijamy leśny parking a później 
wchodzimy do Rezerwatu Bażantarnia.  

                                                
1 Łatwiński J., Poznajemy ojcowiznę, „Wędrujemy” nr 18, 1997 r., str. 4-6 
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REZERWAT BAŻANTARNIA – utworzony w 1959 r., powierzchni ok. 17 
hektarów. Do 1945 r. hodowano w nim bażanty – stąd nazwa. W rezerwacie 
znajdują się ciekawe okazy świerków, buków, sosen, brzozy, modrzewi i dębów w 
wieku 120 – 180 lat.  

Z rezerwatu dochodzimy do wsi Niedoradz (po lewej stronie linia kolejowa tzw. 
Odrzanka) najpierw do drogi głównej (nieopodal znajduje się przystanek PKS) a 
później do przejazdu kolejowego. Odcinek szlaku kończy się tuż przy stacji 
kolejowej skąd istniej możliwość powrotu pociągiem do Zielonej Góry lub PKS z 
centrum Niedoradza. 

NIEDORADZ – wieś wzmiankowana już w 1333 r., należała do właścicieli 
Otylia, zakonu Jezuitów a także książąt żagańskich 
Bironów i Talleyrandów. We wsi znajduje się 
ciekawy kościół z XVII w. oraz dawna karczma. Za 
kilka lat w okolicach Niedoradza będzie przebiegać 
druga część obwodnicy Nowej Soli i ciągu 
komunikacyjnego z węzła drogowego pod 
Niedoradzem. 

Przebieg trasy 
 

Punkt na trasie Odległości w 
km tam   

Odległości w 
km z 

powrotem  

Komunikacja 

Milsko  0  5,5 [21,3] PKS 

Dąbrowa 5,5  6,5 [15,8] PKS 

Rezerwat  

Bukowa Góra 
6,5 [12]  1 [9,3]  

Bobrowniki 1 [13]  3 [8,3] PKS 

Otyń 3 [16]   3,3[5,3] PKS 

Rezerwat Bażantarnia 3,3 [19,3] 2  

Niedoradz stacja PKP 2 [21,3] 0 PKP, PKS 
W nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 

 
W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Województwo Lubuskie”, „Dookoła Zielonej Góry” -  
wydawnictwa Sygnatura, a także mapa topograficzna Polski M-33-7/8 Zarządu Topograficznego Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego 

 
ODCINEK: Zielona Góra Amfiteatr– Wzgórza Piastowskie – Wieża 

Wilkanowska – Ochla – Rezerwat Zimna Woda – Zatonie – Park 
Wiejski Zatonie – Niedoradz PKP 

 
Odcinek szlaku zaczyna się u podnóża prawego wejścia do Zielonogórskiego 
Amfiteatru, przy parkingu. 

Amfiteatr został zbudowany w latach 70. XX wieku. Do końca lat 90. Odbywał się 
tam Festiwal Piosenki Radzieckiej, podczas którego wiele sław piosenki polskiej 
stawiało swoje pierwsze kroki na estradzie. Od kilkunastu lat Amfiteatr gości 
dzieci i młodzież z całego świata na Dziecięcym festiwalu Folkloru. Scena 
wykorzystywana jest na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne. Przez kilka lat 
Amfiteatr gościł uczestników i słuchaczy Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy. 
Szlak niebieski wędruje pierwsze 200 metrów z żółtym wzdłuż parkingu aż do 
tablicy z planem leśnej ścieżki dydaktycznej. Można nią dojść m.in. na najwyższe 
wzniesienie Zielonej Góry – Jagodowe Wzgórze, a dalej na Górę Wilkanowską. 
W lewo odchodzi ścieżka do Góry Tatrzańskiej – sztucznie wykarczowanego 
stoku i ulubionego miejsca uprawiania narciarstwa zjazdowego. W zimie działa 
wyciąg orczykowy a także mini bufet. My jednak idziemy cały czas prosto leśną 
ścieżką spacerową. Po około 500 metrach odbijamy lekko w lewo, dochodzimy do 
wiaty turystycznej, skąd pod górę wspinamy się na jedno z wzniesień wzgórz 
polodowcowych tzw. Wału Zielonogórskiego. Czeka nas następnie strome zejście 
(uwaga zimą) i skręt w prawo w ścieżkę, która zaprowadzi nas aż do podnóża 
Góry Wilkanowskiej. Spotkamy się tam ze szlakiem czarnym i zielonym. Szlak 
niebieski skręca w lewo i dość ostro pod górę, piaszczystym przesmykiem wspina 
się pod Wieżę Wilkanowską. Do tego miejsca można wejść nieco dłuższą lecz 
łagodniejszą drogą idąc szlakiem zielonym i czarnym.  

GÓRA WILKANOWSKA u stóp leśnej, przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej. 
Wieża zbudowana z czerwonej cegły została postawiona na górze pod 
Wilkanowem w 1902 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rzemieślników i Winiarzy. 
Wzór wieży zaprojektowany przez Wilhelma Kreisa z Düsseldorfu, nawiązuje do 
grobowca króla Ostrogotów – Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Nadano jej imię 
kanclerza Niemiec – Bismarka2. Obecnie pod wieżą znajduje się ważny 
zielonogórski węzeł szlaków turystycznych. Z głównego grzbietu Góry 
Wilkanowskiej można dostrzec ciekawą panoramę na południe. Przy dobrej 
pogodzie widać Hutę Miedzi w Głogowie. 
                                                
2Łukowski, Modny Bismark. Gazeta Zachodnia 19 maja 2001 r. 



 8 

Z wieży szlak odchodzi najpierw drogą asfaltową a następnie leśną ze szlakiem 
zielonym, czerwonym i czarnym. Pierwszy w lewo odbija szlak zielony, a 
następnie po około 300 metrach; w piaszczystą dróżkę – niebieski. Przed nami 
ponad 1,5 kilometra marszu piaszczystą drogą. Z lewej strony doskonale widać 
wzniesienie Góry Wilkanowskiej z Wieżą. Dochodzi do nas z lewej strony szlak 
zielony, z którym wędrujemy wspólnie przez najbliższy kilometr. Na 
skrzyżowaniu szlak zielony skręca w prawo, niebieski zaś cały czas wiedzie prostą 
drogą aż do Ośrodka Jeździeckiego Podkowa na obrzeżach wsi Ochla. Ośrodek 
powstał w latach 90. XX wieku, w środku znajduje się bufet. Szkoli młodych 

adeptów jazdy konnej. Dysponuje miejscem na ognisko. 

Kontynuując wędrówkę mijamy Ośrodek Wypoczynkowy 
Lasów Państwowych (obecnie nieczynny) i dochodzimy do 
drogi głównej z Zielonej Góry do Ochli obok przystanku MZK i 
PKS. Z prawej strony dochodzi do nas na kilkaset metrów szlak 
zielony (możliwość dojścia do Parku Etnograficznego 
Skansenu w Ochli).  

OCHLA – wieś podzielonogórska z XIII wieku z kościołem 
wczesnogotyckim zbudowanym z kamienia i rudy darniowej. W południowej części 
wsi, obok drogi do Żagania znajdują się fragmenty klasycystycznego zespołu 
pałacowego z XVIII wieku z parkiem.  

Szlak niebieski biegnie dalej przez około 2 km drogą, po czym za cmentarzem 
skręca w lewo w stronę lasu. Przed nami długa wędrówka lasem iglastym i 
mieszanym. Mijamy m.in. nasyp dawnej linii kolejowej z Zielonej Góry do 
Szprotawy (po torach już ani śladu), a także Potok Pustelnik, na którym istniały 
liczne młyny wodne. Szlak wychodzi na drogę asfaltową z Kiełpina do 
Drzonkowa. Idziemy nią kilkaset metrów, a następnie po jej przekroczeniu 
wchodzimy na obrzeża Rezerwatu Zimna Woda. Rezerwat powstał w 1959 roku 
i ma powierzchnię ponad 87 hektarów. Obejmuje podmokły, bogaty w leśne 
pnącza las z olszą czarną, jesionem, grabem, brzozą, a także sosną i świerkiem. 
Traktem leśnym, obsadzonym potężnymi okazami drzew dochodzimy do drogi z 
Zielonej Góry do Zatonia. 

ZATONIE – wieś z XIII wieku, własność rodziny Kiteliczów, a później Baltazara Unruha i 
rodziny Talleyrand spokrewnionej z Napoleonem. Idziemy dalej aż do przystanku 
MZK, po czym skręcamy w lewo. Na zakręcie mijamy ruiny dawnej XIII wiecznej 
kaplicy. Przed nami Park Wiejski (od 1958 do 1992 roku rezerwat przyrody 
Zatonie) z ruinami Pałacu Rodziny Unruhów. Pałac zbudowano w latach 1685-

1689 dzięki zabiegom Baltazara Unruha. W 1840 roku teren 
Zatonia wraz z innymi wsiami stał się własnością księżnej 
Talleyrand. Park pałacowy został zaprojektowany przez 
berlińskiego architekta – Piotra Lennego, który zbudował także 
oranżerię. Pałac spłonął podczas działań wojennych w 1945 
roku. 

Idziemy przez park, towarzyszy nam przez krótki czas szlak 
czarny do Drzonkowa. Rozstajemy się z nim na drodze 
asfaltowej z Zatonia do wsi Niedoradz. Szlak prowadzi dalej 

fragmentami lasem i drogą biegnącą wśród lasów, a później pól aż do przejazdu 
kolejowego w Niedoradzu. Za kilka lat tuż przed przejazdem kolejowym będzie 
przebiegać druga część obwodnicy Nowej Soli i ciągu komunikacyjnego z węzła 
drogowego pod Niedoradzem. Odcinek szlaku kończy się przy stacji kolejowej 
(możliwość powrotu pociągiem do Zielonej Góry lub PKS z centrum Niedoradza (ok. 500 m. 
od stacji). 

Przebieg trasy 
 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

Odległości 
w km z 

powrotem  

Komunikacja 

Zielona Góra  
Amfitetar 0   3 [24,5] 

MZK np. linia 8 (wysiąść na 
Ptasiej) 

Wieża Wilkanowska 3   4,5 [21,5] 
 

Ochla – Skansen przystanek MZK   
4,5 [7,5] 

   
6 [17] MZK linia 27, PKS 

Rezerwat Zimna Woda  6 [13,5]   2,5 [11] PKS z Kiełpina 

Zatonie Pałac  2,5 [16] 8,5 MZK 

Niedoradz stacja PKP  8,5 [24,5] 0 PKP, PKS 

* w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną.  
 

W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Województwo Lubuskie”, „Dookoła Zielonej Góry” -  
wydawnictwa Sygnatura,  

a także mapa topograficzna Polski M-33-7/8 Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
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ODCINEK MIEJSKI 
„Po najciekawszych zabytkach  

i miejscach Zielonej Góry” 
 

Kategoria szlaku: 
pieszy, historyczny, przyrodniczy, 

dla rowerzystów - (poza terenem deptaka) 
 
Odcinek szlaku rozpoczyna się przy dawnym Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym na ulicy Wyspiańskiego. Najlepiej dojechać tam autobusem 
miejskim np. linii 28,29. Wędrówkę można także rozpocząć od razu od 
Dworca PKP (dogodniejszy dojazd). 

Mijamy po prawej stronie Liceum Ogólnokształcące nr 7, Dom Harcerza i stojący 
nieopodal pomnik Janusza Korczaka odsłonięty w 1979 r. Dochodząc do 
skrzyżowania mijamy najpierw korty tenisowe a także krytą pływalnię i halę 
sportową do gier zespołowych. Wielu młodych adeptów pływania trenuje właśnie 
na tym na basenie. Szlak skręca w prawo w ulicę Staszica. Mijamy po prawej 
stronie Hotel Orbis Polan, po lewej zaś Zespół Szkół Elektrycznych. Warto 
zwrócić uwagę na herb przedwojennej Zielonej Góry (Grünberg) znajdujący się na 
fasadzie budynku. Skręcamy w lewo w ulicę Bema, przechodząc pod oddany do 
użytku w 1972 r. wiadukt ułatwiający przejazd pojazdów nad torami m.in. w 
kierunku Gorzowa Wlkp., Poznania i Szczecina. Dochodzimy do Placu Kolejarza. 
Po lewej stronie znajdują się Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 
LUMEL. Powstały one na przełomie 1953/54 roku i produkują różnego rodzaju 
mierniki potrzebne w maszynach i mechanizmach pomiarowych. Przechodzimy 
przez mały park naprzeciwko Dworca Kolejowego. Na skwerze znajduje się 
tablica z mapką szlaku miejskiego, a także drogowskazy po okolicznych 
znakowanych szlakach pieszych. Za dworcem znajduje się kompleks ZASTALU – 
wytwórcy m.in. wagonów kolejowych. Budynek dworca PKP został zbudowany 
na miejscu dawnego poniemieckiego z cegły. Od kilku lat istnieją plany 
modernizacji dworca. Jest to idealne miejsce do rozpoczęcia wędrówki szlakiem 
miejskim dla osób przyjezdnych i dla turystów.  

Szlak biegnie teraz ulicą Dworcową aż do ronda z ulicą Ułańską. Po lewej 
znajduje się Dworzec Autobusowy PKS, po prawej zaś rampy kolejowe. Dawniej 
biegł tędy linia kolejowa do Szprotawy, której pozostałości można napotkać 
jeszcze m.in. na ulicy Dąbrowskiego, Krośnieńskiej, Moniuszki. Linię tą 
zlikwidowano w latach 50. XX w., choć jeszcze do końca lat 90 kursowały pociągi 
towarowe do licznych bocznic obsługujących nieistniejące już dziś zakłady 

przemysłowe (Browar, Winiarnia, Polska Wełna). Skręcamy w lewo w idącą pod 
górę ulicę Ułańską, po prawej – zabudowania lokalnej dyrekcji 
PKP. Przecinamy ulicę Chopina i dochodzimy do 
najważniejszej arterii komunikacyjnej Śródmieścia ulicy 
Bohaterów Westerplatte. Przechodzimy na drugą stronę. Przed 
nami bardzo charakterystyczny Kościół Rzymskokatolicki p.w. 
Najświętszego Zbawiciela – dawny kościół ewangelicki. 
Wybudowano go w latach 1915 -–1917 z inicjatywy oraz przy 
wsparciu rodziny Beuchtel (dawnych właścicieli zakładów 
budowy konstrukcji stalowych i wagonów). Kościół jest 
nazywany przez zielonogórzan Filharmonią Bis z uwagi na 

znakomitą akustykę. Odbywają się tutaj regularnie koncerty muzyki sakralnej.  

Skręcamy w prawo wchodząc na Aleję Niepodległości – jedną z najpiękniejszych 
ulic spacerowych miasta, dawną trasę prowadzącą ze Starego Rynku do dworca 
kolejowego. Godne uwagi są liczne secesyjne kamienice i pałacyki bogatych 
mieszczan i przemysłowców. Dochodzimy do Placu Bohaterów. Po lewej stronie 
mieści się redakcja Gazety Lubuskiej największego lokalnego dziennika i ulica 
Bankowa. Po prawej zaś Domy Towarowe, Centrum Biznesu oraz postawiony na 
środku placu w 1965 r. Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej. Jest to tradycyjne 
miejsce spotkań zielonogórskiej młodzieży, targ kwiatowy a także miejsce zadumy 
nad przeszłością. Obok Placu Bohaterów stoi secesyjny kościół ewangelicko – 
augsburski z początków XX wieku r. Odbywają się w nim m.in. koncerty muzyki 
dawnej. Wspomnianą ulicą Bankową możemy dojść do Placu Piłsudskiego, wokół 
którego mieszczą się liczne urzędy administracji miejskiej i samorządowej, a dalej 
na Wzgórze Winne i do Palmiarni. 

Wędrujemy nadal Aleją Niepodległości i wchodzimy na zielonogórski Deptak. 
Mijamy m.in. budynek Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza, Biura 

Wystaw Artystycznych a także Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
Muzeum powstało na bazie Heimatmuseum z lat 20. XX w., 
a jako muzeum polskie funkcjonuje od 1946 r. Obecnie 
mieści się w dawnym budynku administracji lokalnej z 1889 
r. W środku można zobaczyć m.in. jedyny w Polsce dział 
winiarski. Można tam zobaczyć wszelkiego rodzaju 
narzędzia do uprawy winogron i produkcji wina (kadzie, 
prasy do wyciskania soku, butelki itp.). Przecinamy ulicę 
Dra Pieniężnego, jednego z pierwszych po wojnie 

zielonogórskich lekarzy. Po prawej stronie znajduje się Kościół Polskokatolicki z 
1866 r., dawna kaplica luterańska i muzeum. Mijamy budynek PZU, komisariat 
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Policji (tzw. 13-ty posterunek przy Al. Niepodległości 13), gmach TP S.A. 
(dawniej Kolegium Języków Obcych), kino z 1922 r. obecnie nosi nazwę Nysa) a 
także Teatr Ziemi Lubuskiej im. Leona Kruczkowskiego. Teatr mieści się w 
budynku z 1931 r. Po wojnie mieścił tam się w kompleksie  m.in. teatr miejski, zaś 
od 1950 r. Państwowy Teatr Ziemi Lubuskiej. 

Dochodzimy do jednego z najruchliwszych miejsc Deptaka do skrzyżowania ulicy 
Kupieckiej, Żeromskiego i Alei Niepodległości. Ulicą Żeromskiego możemy 
dojść do Starego Rynku i do Ratusza. Skręcamy jednak w lewo w biegnącą z 
północy na południe ulicę Kupiecką. Jeszcze w latach 70 była ona drogą jezdną – 
w ciągu komunikacyjnym do Wrocławia. Po jej zamknięciu miasto postarało się 
aby stała się ona ulicą spacerową pełną sklepów, butików i kafejek. Mijamy m.in. 
Hotel Śródmiejski, budynek PZU Życie a także pod numerem 15 - Zielonogórskie 
Centrum Informacji i Promocji Turystyki. W centrum można zasięgnąć 
informacji o mieście, a także zaopatrzyć się w różnorodne wydawnictwa 
turystyczne.  

Idąc dalej żółtym szlakiem prosto można dojść do skrzyżowania z ulicą 
Wrocławską, skąd niedaleko na Wzgórze Winne i do Palmiarni. Pierwsze 
informacje o uprawie winogron w Zielonej Górze pochodzą jeszcze z 1314 r. 
Całkowity upadek hodowli nastąpił jednak na przełomie XIX i XX w. głównie z 
powodu niesprzyjającego klimatu i ogromnej konkurencji winiarni francuskich. To 
co dziś można zobaczyć na Wzgórzu Winnym jest tylko pamiątką przeszłości a 
także ogromną atrakcja turystyczną. 

Spod Centrum Informacji skręcamy w prawo w ulicę 
Kopernika. Po prawej stronie mieści się najstarszy zabytek 
sakralny miasta – Konkatedra p.w. św. Jadwigi. Zbudowano 
ją w latach 1272 – 1294, a następnie przebudowywano w 
różnych stylach. Jako że kościół nie jest otynkowany 
doskonale widać miejsca po dawnych wysokich oknach, 
miejsca po ubytkach murów spowodowanych zawaleniem 
części kościoła w 1776 r. Na Placu Kościelnym - Katedralnym 
znajduje się m.in. figura Św. Jana Nepomucena oraz grób 
prałata Nowickiego związanego z kościołem od lat 

powojennych. W obecnym domu parafialnym mieściła się Szkoła Katolicka 
istniejąca już w XIV wieku. Nieopodal znajduje się także dawna Wikarówka. 
Wracamy na ulicę Kopernika, po prawej mijamy ponad 800-letni Cis. 
Dochodzimy do ulicy Krawieckiej przy której znajduje się Wieża Głodowa a 
właściwie Łaziebna. Była ona częścią jednej z bram wjazdowych do miasta. 

Przechodzimy dalej w kierunku Starego Rynku mijając m.in. biuro Polskich Linii 
Lotniczych LOT. Po prawej stronie ukazuje nam się klasycystyczny Ratusz 
stojący centralnie na Starym Rynku.  

Ratusz miejski z XV w. był początkowo drewniany, ale po 
pożarze odbudowano go w 1590 r. Kolejne zmiany 
architektoniczne nastąpiły w XVII, XVIII i XIX wieku. 
Wieża ratusza ma 54 metry wysokości i nakryta jest 
barokowym hełmem. W piwnicy znajduje się znana 
kawiarnia Bachus. Istnieją plany przywrócenia tam winiarni, 
która istniała tam już w XVII wieku. Ratusz mieści Urząd 
Stanu Cywilnego, Salę Obrad rady Miasta, Izbę Pionierów 
Zielonej Góry. Z ratusza tuż przed godziną 12.00 grany jest 
na cztery strony świata hejnał miasta skomponowany przez 

Romana Mazurkiewicza. Stary Rynek ma kształt prostokąta i ukształtował się już 
w XIV wieku. W latach 50. XX wieku po Starym Rynku jeździły pojazdy. 
Ograniczono jednak a potem wyeliminowano wszelki ruch mechaniczny w latach 
60. Przekształcając Rynek w strefę pieszą. Godne uwagi są piękne kamienice, 
które odzyskują swój urok dzięki miejskiemu programowi rewitalizacji starówki. 
Na rynku mają swoją siedzibę liczne towarzystwa, salony odzieżowe, Delikatesy, 
a także zakład fryzjerski. Miejsce to upodobały sobie kwiaciarki zielonogórskie. 
Latem okoliczne restauracje wystawiają tam swoje ogródki piwne. 

Ulicą Mariacką z Rynku możemy dojść do kościoła p.w. 
Matki Boskiej Czestochowskiej. Był to aż do 1945 kościół 
ewangelicki. Powstał w 1748 r. na planie krzyża greckiego 
jako budowla o konstrukcji szachulcowej. We wnętrzu kościół 
ma trzy balkonowe kondygnacje wsparte na słupach. Z wieży 
skierowanej ku ratuszowi dobiegają hymny maryjne. W 
kościele godne zobaczenia są m.in. ołtarz barokowy a także 
ambona. Za kościołem rozpościera się Plac Powstańców 
Wielkopolskich, fragment dawnych kamiennych murów 
obronnych a także kompleks Filharmonii Zielonogórskiej. 

Stara sala koncertowa mieści się w dawnym domu wspólnoty ewangelickiej 
(później własność parafii katolickiej) i została przekazana orkiestrze w 1960. 
Nowe skrzydło filharmonii oddano w latach 90. XX wieku zaś pierwszy koncert 
inauguracyjny w nowej sali odbył się w 2001 r.  

Ze Starego Rynku wychodzimy ulicą Sobieskiego, po czym skręcamy w lewo 
przechodząc obok rzeżby Winiarki (choć niektórzy twierdzą, że to zakochana 
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garncarka). Przed nami schody prowadzące pomiędzy zabudowaniami sądu do 
Placu Słowiańskiego. Po lewej w obecnej siedzibie notariuszy mieszkała rodzina 
Foersterów – zasłużona dla miasta. Tuż za nim kolejny fragment dobrze 
zachowanych murów obronnych. Przekraczamy ulicę Jedności (dawna Berlińska) i 
schodami dochodzimy do Placu Słowiańskiego. W XVI wieku założono tam 
cmentarz a później drewniany Kościół Ewangelicki p.w. Św. Trójcy nazywany 
także Polskim. Na początku XIX cmentarz i kościół zlikwidowano przekształcając 
miejsce na plac targowy. W obecnym budynku Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego mieściło się niemieckie gimnazjum. Plac już wcześniej stał się 
środkiem szkolny gdyż mieściły się tutaj m.in. szkoła powszechna, katolicka. 
Obecnie na placu mieszczą się sale sądowe, telekomunikacja polska oraz Instytuty 
Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szlak wyprowadza nas z Placu w 
kierunku ulicy Moniuszki. Wcześniej przechodzimy przez jedną z ruchliwszych 
ulic miasta Aleję Konstytucji 3 Maja. Na ulicy Moniuszki mijamy Gmach Sądu 
(wcześniej szkoła), salę sportową oraz zabudowania dawnej Winiarni. Zakład 
jako Lubuska Wytwórnia Win istniał tam od 1826 r. aż do lat 90. XX wieku kiedy 
zbankrutował. Produkowano w nim doskonałej jakości wina gronowe, koniaki, 
brandy, szampany oraz wina na bazie owoców. W piwnicach, w ogromnych 
drewnianych beczkach leżakowały i nabierały mocy wina m. in. słynne gronowe 
Monte Verde. Dziś po zakładzie nic nie zostało. Po lewej bocznica kolejowa, którą 
dowożono owoce do winiarni a także pozostałości po dawnym dworcu kolejowym 
na linii do Szprotawy. Szlak skręca w lewo a następnie za przystankiem MZK w 
prawo w ulicę Ptasią. Po kilkuset metrach skręca ponownie w lewo w ulicę 
Kilińskiego wchodząc w Park Piastowski. Przed Liceum Ogólnokształcącym nr 1 
ponownie skręca w prawo, mija jeden z pałacyków Kurii Biskupiej i doprowadza 
nas do Zielonogórskiego Amfiteatru. Powstał on w 1973 r. i jest miejscem wielu 
koncertów, festynów a ostatnio Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy. Tu 
kończy się także miejski odcinek szlaku. Do miasta można wrócić autobusem 
MZK np. linii 8 z pobliskiego przystanku. 

 
 

 
 

 

 

SZLAK CZERWONY 
BYTOM ODRZAŃSKI – ZIELONA GÓRA- MILSKO – ZBĄSZYNEK - 

MIEDZICHOWO  

Odcinek: Świdnica (Muzeum Archeologiczne) – Góra Wilkanowska -
Zielona Góra 

 
Kategoria szlaku: pieszy, historyczny,  

dla rowerzystów, dalekobieżny 
 
Odcinek szlaku zaczyna się przy siedzibie Muzeum 
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. 

ŚWIDNICA – siedziba gminy, stara osada słowiańska. Pierwsze wzmianki o niej 
pochodzą z 1305 r., w latach 1514-19 posiadała 
prawa miejskie. W XIX wieku eksploatowano tu 
węgiel brunatny. W dawnym dworze 
serbołużyckiej rodziny Kietliczów z XVI w. ma 
swoją siedzibę Lubuskie Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Za 
pałacem znajduje się przepiękny park z XVIII 
wieku. Muzeum otwarto w 1979 r. Zgromadzono 
w nim liczne przedmioty potwierdzające 

osadnictwo słowiańskie na ziemiach nadodrzańskich m.in. narzędzia do 
polowania, pracy, monety, ceramikę itp. 

Początkowo idziemy cały czas prosto główną ulicą Świdnicy mijając m.in. kościół 
parafialny z XIV wieku, przebudowany później w XVI i XIX w. W środku znajduje 
się ołtarz barokowy z XVIII w. a także kamienne nagrobki z XVI – XVIII w., obok 
znajduje się kamienny mur obronny z XV – XVI w. oraz kościół poewangelicki z 
końca XVIII wieku zbudowany w stylu barokowym z dobudowaną XIX w. wieżą. Za 
drugim przystankiem MZK szlak skręca pod górę w prawo. Po prawej stronie 
rozciąga się wspaniały widok w kierunku południowo – zachodnim (można 
podejść pod ambonę myśliwską skąd widok jest jeszcze lepszy). Idziemy dalej 
cały czas wzdłuż ogrodzenia sadów owocowych, po czym skręcamy w prawo 
wchodząc do lasu. Przed nami kilka kilometrów wędrówki przez bardzo ciekawy i 
pofałdowany teren leśny. Dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem czarnym, z 
którym idziemy około 300 m. Następnie skręcamy w prawo i lekko cały czas pod 
górkę dochodzimy do wyrębu leśnego. Jeszcze w 1999 roku był tutaj malowniczy 
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wąwóz, po którym zostały jedynie fotografie. Szlak skręca w prawo i lekko wspina 
się na wzgórze, gdzie ponownie spotykamy się ze szlakiem czarnym. Po około 1 
km szlak czarny skręca w prawo, czerwony zaś w lewo. Idziemy przez leśne 
gąszcze aż do drogi leśnej prowadzącej do Wilkanowa. Na drodze z lewej strony 
znajduje się ścieżka oznaczona biało – czerwonymi trójkątami do punktu 
widokowego (wspaniała panorama na południowy zachód). Po wyjściu z lasu 
dochodzimy do zabudowań we wsi Wilkanowo. Jest to bardzo modne osiedle 
domków wielu zielonogórzan. Na skrzyżowaniu szlak skręca w prawo i kieruje się 
cały czas pod górkę w prawą drogę leśną prowadzącą do Ochli. Po około 1,8 km 
dochodzimy do Góry Wilkanowskiej. Wcześniej dochodzą do nas szlaki czarny, 
niebieski i w końcu zielony.  

GÓRA WILKANOWSKA u stóp leśnej, przeciwpożarowej wieży 
obserwacyjnej. Wieża zbudowana z czerwonej cegły została 
postawiona na górze pod Wilkanowem w 1902 roku z 
inicjatywy Stowarzyszenia Rzemieślników i Winiarzy. Wzór 
wieży zaprojektowany przez Wilhelma Kreisa z Dusseldorfu, 
nawiązuje do grobowca króla Ostrogotów – Teodoryka 
Wielkiego w Rawennie. Nadano jej imię kanclerza Niemiec 
– Bismarka3. Obecnie pod wieżą znajduje się ważny 
zielonogórski węzeł szlaków turystycznych. Z głównego 
grzbietu Góry Wilkanowskiej można dostrzec ciekawą 
panoramę na południe. Przy dobrej pogodzie widać Hutę 
Miedzi w Głogowie. 

Z wieży schodzimy najpierw z innymi szlakami w lewo, a później w prawo. 
Wędrujemy najpierw brzozowym traktem, a następnie po stromym zejściu lasem 
mieszanym z przewagą sosen i akacji. Dochodzimy do skrzyżowania z drogą leśną 
prowadzącą m.in. do Jędrzychowa. Jest to także popularna trasa do ujęcia wody 
ze źródełka. Korzysta z niego wielu zielonogórzan. Trasa ta świetnie nadaje się tak 
że na eskapady rowerowe. Odchodzą od niej drogi do kąpieliska miejskiego, 
Amfitetaru, Skansenu i Ośrodka Jeździeckiego w Ochli. My idziemy prosto, 
dochodzimy do mostku na jednym z kilku potoków, które biorą swój początek ze 
Wzgórz Piastowskich i Wału Zielonogórskiego. Następnie dochodzimy do 
sztucznego spiętrzenia wody na potoku, bardzo urokliwego i malowniczego 
miejsca, do którego przychodzi wielu mieszkańców i zakochanych z pobliskich 
osiedli. Wędrujemy cały czas lasem, przecinając szlak żółty spacerowy, aż do 
ulicy Botanicznej obok Technikum Budowlanego im. T. Kościuszki. Dawniej w 
                                                
3ŁUK, Modny Bismark. Gazeta Zachodnia 19 maja 2001 r. 

tych okolicach, przed II wojną światową założono Ogród Botaniczny. Do lat 90 
XX wieku mieściły się tutaj liczne szklarnie komunalne. Miasto Zielona Góra 
zamierza zrekonstruować ogród w najbliższych latach. 

Przechodzimy przez ulicę Botaniczną obok nowych bloków mieszkalnych, mijamy 
ścieżkę rowerową oraz staw (dawniej przebiegała tamtędy linia kolejowa z 
Zielonej Góry do Szprotawy, obecnie jest to trasa szlaku żółtego) i dochodzimy do 
ulicy Kożuchowskiej – Jędrzychowskiej. Następnie przemierzamy dzielnicę 
domków mieszkalnych na Jędrzychowie.  

Za osiedlem szlak prowadzi początkowo wzdłuż drogi prowadzącej do Browaru, a 
następnie przekracza ją i wędruje lekko pod górę wzdłuż linii wysokiego napięcia 
omijając Osiedle Słowackiego (na górce po lewej stronie widoczny jest kościół 
parafialny). Dochodzimy do drogi asfaltowej, w lewo skręca ścieżka rowerowa 
prowadząca do stadionu żużlowego na ulicy Wrocławskiej, a szlak czerwony idzie 
dalej prosto w stronę lasu. Wędrujemy nim około 1,8 km aż do pętli autobusowej 
na ulicy Wrocławskiej. Z prawej strony tuż przed szosą dochodzi do nas szlak 
zielony z Drzonkowa. Tu kończymy etap naszej wędrówki. 

Przebieg trasy 
 

Punkt na trasie Odległoś
ci w km 
tam    

Odległości 
w km z 

powrotem 
  

Komunikacja 

Świdnica – Muzeum 

Archeologiczne 

0   4 

[13] 

MZK 

Wilkanowo 4   2 

[9] 

MZK przy drodze 

głównej 400 m 
Góra Wilkanowska  2 

[6] 

  4 

[7] 

 

Zielona Góra  

ul. Botaniczna 

 4 

[10] 

3 MZK linia 0 

Zielona Góra 

ul. Wrocławska 

 3 

[13] 

0 MZK 

* w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 
 W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Województwo Lubuskie”, „Dookoła Zielonej Góry” -  

wydawnictwa Sygnatura 
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ODCINEK: Zielona Góra – Droszków – Zabór – Dąb Napoleon - 
Milsko (prom) 

 
Kategoria szlaku: pieszy, przyrodniczy, historyczny,  

dla rowerzystów, do jazdy konnej 
 
Odcinek szlaku zaczyna się za pętlą MZK na ulicy Wrocławskiej w 
Zielonej Górze.  

Szlak czerwony wraz zielonym przechodzą przez ulicę Wrocławską – jedną z 
głównych arterii komunikacyjnych miasta, a także drogi dojazdowej do 
obwodnicy. Wchodzimy w las mieszany, po około 200 metrach marszu warto 
zobaczyć z prawej strony dziki stawek. Po około 700 metrach dochodzimy do 
Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego w dzielnicy Raculka. 
Jeszcze we wczesnych latach 90. XX wieku - schowany w lesie stanowił niebywałą 
atrakcję dla wielbicieli jazdy konnej. Obecnie sąsiaduje z osiedlem domków i 
stracił trochę ze swojego uroku. Zajęcia z jazdy konnej są jednak nadal 
prowadzone. 

Szlak odbija lekko w lewo i prowadzi nadal wraz ze szlakiem zielonym ulicami 
Stajenną, Strzemienną i Karową do kładki nad obwodnicą Zielonej Góry i pętli 
autobusowej na osiedlu Śląskim. Za pętlą szlaki towarzyszą sobie w lesie jeszcze 
przez około 500 metrów. Wtedy szlak zielony odbija w lewo, zaś nasz czerwony w 
prawo. Po niecałych 200 metrach, skręca w lewo w idącą momentami stromo pod 
górę ścieżkę leśną. Doprowadza nas ona łukami aż do zjazdu z obwodnicy w 
stronę Starego Kisielina. Obwodnica Zielonej Góry była już dawno w planach 
rozrastającego się miasta. Pierwszy jej fragment został oddany do użytku 
kierowców na początku lat 90. XX wieku. Kolejne m.in. modernizacja tzw. Trasy 
Północnej (korytarz w stronę granicy z Niemcami) oddawane były do końca wieku. 
Do realizacji pozostał jeszcze łącznik w kierunku Wilkanowa (droga do Żar i 
Żagania). Od szosy szlak odchodzi w lewo w stronę Starego Kisielina. Ulicami 
Sadową a później Wiosenną omijamy główną drogę.  

STARY KISIELIN – wieś podzielonogórska z XIII wieku. Jej nazwa - Kyselin - 
po staropolsku oznaczała szałas. Należała do rodów rycerskich: Schoffów, 
Burkersdorfów, Tschammerów, Stentschów a od wieku XVII do Stoschów. W XIX 
wieku rodzina ta zbudowała we wsi wspaniały piętrowy dwór, będący od 1945 r. 
siedzibą Archiwum Państwowego. We wsi znajduje się stacja kolejowa (linia m.in. 
do Zielonej Góry i Nowej Soli). 

Wędrujemy dalej malowniczym traktem obsadzonym drzewami owocowymi aż do 
stacji przekaźnikowej. Następnie szlak prowadzi nas do działek ogrodowych, które 
mijamy z prawej strony. Wchodzimy w las mieszany i iglasty. Wędrujemy w nim 
aż do nasypu kolejowego linii z Zielonej Góry do Nowej Soli. Na polance przed 
lub za przejściem pod torami znajduje się dobre miejsce na odpoczynek. 

Za przejściem pod torami należy kierować się w prawo pod kątem 45o w stronę 
znaków namalowanych na sośnie. Tam należy zachować również szczególną 
uwagę i kierować się dalej za znakami. Po przejściu ścieżka łącznikową przez 
młody las dochodzimy do drogi leśnej z PGR w Nowym Kisielinie. Skręcamy w 
prawo i drogą tą idziemy dalej aż do skrętu szlaku w lewo. Szlak po pewnym 
czasie przechodzi nad Zaborskim Potokiem, a następnie lasem iglastym i 
momentami mieszanym doprowadza nas malowniczymi ścieżkami do Jeziora 
Droszkowskiego. Zbiornik ten kilkadziesiąt lat temu był jednym z ulubionych 
miejsc sobotnio – niedzielnego wypoczynku zielonogórzan. Był tam pomost i 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, a także kilka domków letniskowych. Mijając 
z prawej strony plażę, skręcamy w lewo w malowniczy wąwóz (można także iść 
jego górą). Po około kilometrze dochodzimy do zabudowań we wsi Droszków. 
Szlak dochodzi do drogi z Droszkowa do Czarnej i skręca w lewo. Asfaltem 
dochodzimy do pętli MZK (linia 25) i drogi głównej z Zielonej Góry do Milska. Z 
Droszkowa do Zielonej Góry można wrócić autobusem MZK do Dworca PKP.  

DROSZKÓW – pierwsze wzmianki o wsi pochodzą jeszcze z XIII wieku jako 
małym przysiółku przy drodze do Zaboru i Przytoku. Rozrosła się znacznie dopiero 
w XIX i XX wieku. 

Szlak tuż za gospodą skręca w prawo, przechodzi przez drogę asfaltową do Milska 
i Zaboru, mija kościół i wchodzi w leśną drogę. Po opuszczeniu lasu przed nami 
wyłania się piękna i rozległa (ponad 180 stopniowa) panorama okolic Łazu (po 
lewej) i Zaboru (na wprost i po prawej). Idziemy cały czas głównym traktem 
(uwaga na niektórych mapach omyłkowo jest on zaznaczony jako droga jezdna) 
wśród pól, łąk i sadów owocowych. Szlak wchodzi do Zaboru ulicą Polną (po 
lewej zabytkowy cmentarz), po czym skręca w lewo (ul. Chłapowskiego) w stronę 
głównego placu przy wjeździe do pałacu i przystanku PKS. 
 
ZABÓR – siedziba urzędu gminy; pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XVI wieku. 
W 1553 r. panami Zaboru był ród Tschamerów wywodzących się z rycerskiego 
rodu Czamborów. Nazwa wzięła się od położenia miejscowości „za borem 
sosnowym”. Największa atrakcją jest wczesnobarokowy pałac zbudowany przez 
grafa Jana Henryka Dunnewalda – dziś mieszczący sanatorium dla dzieci. 
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Architekt pałacu wzorował się na rezydencjach francuskich i otoczył go fosą – dziś 
suchą – o szerokości 15 m i głębokości 3 m. Z tyłu za pałacem 
rozpościera się duży park (niestety nie zadbany) o symetrycznym 
układzie alei. Idąc główna aleja dojdziemy do jeziora Liwno. Po 
Dunnewaldzie rezydencja miała jeszcze kilku właścicieli, między 
innymi należała do Fryderyka Augusta Cosela – syna Augusta 
Mocnego i słynnej hrabiny Cosel, a także czeskiego magnata 
Franciszka Pachta. Przed II wojna światową właścicielem 
pałacu była eks-cesarzowa Niemiec Hermina Schonaich. Od 
czerwca 1998 roku pałac nosi imię rycerzy zakonu 

maltańskiego. Oprócz pałacu można obejrzeć pseudogotycki kościół św. Józefa, 
zbudowany w 1905 roku oraz kilkanaście XIX wiecznych domów. 

Z Zaboru można wrócić do Zielonej Góry autobusem PKS (kursy z Milska i 
Dąbrowy/Czarnej). Zabór jest ważnym węzłem szlaków turystycznych 
(czerwonego, niebieskiego i żółtego – patrz osobne opisy). Staraniem Oddziału 
PTTK w Zielonej Górze postawiono drogowskazy i mapki infrastruktury 
turystycznej w tym malowniczym zakątku Ziemi Lubuskiej. Nasz szlak czerwony 
prowadzi nas wraz ze szlakiem niebieskim najpierw drogą asfaltową w kierunku 
Milska. Za Urzędem Gminy skręca w lewo. Mijamy po prawej stronie staw, 
następnie przechodzimy mostkiem i skręcamy w lewo (uwaga na oznakowanie). 
Drogą na którą weszliśmy idziemy ponad 2,5 kilometra cały czas prosto mijając 
kilka skrzyżowań leśnych. Ostatni prosty odcinek wiedzie skrajem lasu i pola. 
Prowadzi on do skrzyżowania i drogowskazu. Tam zaczyna się ścieżka 
przyrodnicza do DĘBU NAPOLEON. Ścieżką idziemy najpierw wąwozem w dół, 
a następnie skręcamy w lewo. Pod Dębem Napoleona znajduje się stolik dla 
turystów. DĄB NAPOLEON –  ponad 700 letni dąb szypułkowy, 20 metrów 
wysokości, 11 metrów w obwodzie, obecnie pomnik przyrody. Naprzeciwko 
znajdują się rozległe łąki nadodrzańskie, a w głębi leniwie płynie Odra. 

Ze skrzyżowania skręcamy idąc z Zaboru w prawo, zaś wracając spod Dębu 
Napoleona w lewo w stronę ściany lasu. Droga prowadzi najpierw polem, a 
następnie lasem. Cały czas po lewej stronie w dole znajduje się dolina rzeki Odry. 
Mijamy kolejny ciekawy pomnik przyrody Dąb Kapral.  

Leśnicy szukający Dębu Napoleona początkowo myśleli, że to właśnie to drzewo. 
Po znalezieniu właściwego „Napoleona” jeden z odkrywców miał stwierdzić, że 
ten dąb to tylko Kapral w porównaniu z potęgą i wiekiem Napoleona. Nazwa 
pozostała do dzisiaj. Od Kaprala idziemy lasem do skrzyżowania leśnego, na 
którym skręcamy w lewo. Po około 1,5 kilometra opuszczamy las i idziemy 

polami w stronę wsi Milsko. MILSKO – wieś położona  na skarpie Odrzańskiej, z 
ciekawym kościołem z XVIII w. z neogotycka wieżą i zabytkowym cmentarzem z 
licznymi niemieckimi nagrobkami.  

Szlak doprowadza nas najpierw do przystanku PKS (możliwość powrotu do 
Zielonej Góry), a następnie drogą asfaltową do przeprawy promowej w Milsku. 
Wcześniej mijamy szlak niebieski biegnący brzegami Odry do wsi Dąbrowa a 
dalej w stronę Otynia. W miesiącach letnich można wybrać się promem na drugą 
stronę Odry do Bojadły (powrót z powrotem do Milska lub do Zielonej Góry przez 
Sulechów autobusem PKS). Na drugim brzegu Odry szlak czerwony prowadzi 
dalej do Miedzichowa. 

INFORMACJE O NOCLEGACH 

Nocleg w okolicach Droszkowa i Zaboru oferuje Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych w Przytoku tel. (068) 327 43 15, schronisko czynne cały rok, położone w 
przepięknym parku obok Pałacu, na miejscu kuchenka do przygotowywania posiłków, tuż 
obok przystanek PKS (linia Zielona Góra – Zabór- Milsko – Dąbrowa), liczne sklepy spożywcze. 

 
Przebieg trasy 

 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

Odległości 
w km z 

powrotem  

Komunikacja  

Ziel. Góra  

ul. Wrocławska 

0    

1[22] 
MZK  

Raculka Akademicki Ośrodek 

Jeżdziecki 

1    

1,5[21] 
MZK i pieszo pętli na 
Wrocławskiej 

 

Ziel. Góra – Osiedle Śląskie pętla 

MZK 

 1,5 

[2,5] 

  3 

[19,5] 
MZK linia 8  

Stary Kisielin  3  

[5,5] 

 6  

[16,5] 
PKP (nowy Kisielin), MZK 

Droszków MZK  6 

[11,5] 

5,5  

[10,5] 
MZK 

Zabór PKS  5,5 

[17] 

5 PKS 

Milsko przeprawa promowa  5 

[22] 

0 PKS 

* w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 
 

 W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Województwo Lubuskie”, „Dookoła Zielonej Góry” -  
wydawnictwa Sygnatura 
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SZLAK CZARNY  
GÓRA WILKANOWSKA – PODGÓRZYCE 

(Od Bobru do Odry) 
 

Szlak czarny rozpoczyna się przy Górze Wilkanowskiej.  
Nadaje się znakomicie do eksploracji pieszej, rowerowej, zimą również narciarskiej. 

 
GÓRA WILKANOWSKA (221 n. p. m.) - jest najwyższym wzniesieniem Wału 
Zielonogórskiego położonym na południe od Zielonej Góry na Wzgórzach 
Piastowskich. Na szczycie znajduje się murowana wieża obserwacyjna, z której 
rozciąga się widok w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Na szczycie znajduje 
się punkt obserwacyjny Lasów Państwowych i z tego powodu wieża jest raczej 
niedostępna dla zwiedzających. Grupy zorganizowane powinny wcześniej 
poinformować Nadleśnictwo Zielona Góra (ul. Łużycka - wylotowa na Żary) o 
chęci zwiedzania. Pracownik leśny o umówionej porze wpuszcza 2-3 osobowe 
grupki na górę. Wskazane jest zabranie latarek. Przy wieży znajduje się węzeł 
szlaków turystycznych: niebieskiego "Szlak rezerwatów przyrody", czerwony 
"Po krainie zielonogórskiej" oraz zielony "Szlak podmiejski". Dojście z Zielonej 
Góry: szlakiem niebieskim od Amfiteatru ok. 3 km, czerwonym z ul. Botanicznej 
ok. 3 km i zielonej spod WSP ok. 5 km. 
 
Początkowo wszystkie szlaki prowadzą razem wygodną leśną ścieżką 
sprowadzającą ze szczytu góry. Po drodze najpierw szlak zielony, a później 
niebieski skręcają w lewo. Szlak czarny wraz z czerwonym doprowadzają do 
głównej drogi leśnej Ochla -Wilkanowo. Tutaj szlak czerwony idzie prosto, zaś 
czarny ostro skręca najpierw w lewo a potem w prawo. Dalej zataczając leśnymi 
drogami duży łuk, omija od południa wioskę Wilkanowo. Po zejściu ze wzniesień, 
skręcamy w prawo i ponownie spotykamy się ze szlakiem czerwonym. Zaś czarny 
idzie dalej prosto dochodząc do szosy Żary-Zielona Góra, która w tym miejscu 
przecina Wał Zielonogórski (w prawo po ok. 300 metrach możliwość dojścia do 
Wilkanowa, gdzie znajduje się przystanek MZK i PKS, w lewo po ok. 100 m 
parking leśny).  
 
Po przekroczeniu szosy szlak prowadzi jeszcze kilkaset metrów prosto, aż do 
śródleśnej łąki, przechodzi przez nią i skręca w lewo na leśną drogę. Początkowo 
biegnie grzbietem Wału Zielonogórskiego, a następnie systematycznie schodzi w 
dół by wyprowadzić nas do granicy lasu w okolicy wioski Buchałów. Dalej szlak 
prowadzi wzdłuż ściany lasu do szosy Buchałów-Słone-Wilkanowo. Skręcając w 

lewo dochodzimy do wioski. 
 
BUCHAŁÓW - wieś leżąca na skrzyżowaniu dróg Świdnica-Leśniów Wielki oraz 
Letnica-Wilkanowo, na miejscu przystanek PKS, stacja PKP (linia Zielona Góra-
Nowogród Bobrzański-Żary), sklep ogólnospożywczy. W wiosce znajdują się 
obiekty z XIX w.: spichlerz podworski z 1822 r., leśniczówka z 1874 r., 
dzwonnica została przeniesiona do skansenu w Ochli. 
 
Szlak czarny prowadzi przez wioskę asfaltową drogą, na skrzyżowaniu skręca w 
prawo w kierunku Leśniowa Wielkiego. Na granicy wioski szlak przekracza tory 
kolejowe w odległości ok. 100 metrów od stacji PKP. Dalej szosą dochodzi do 
granicy lasu, skręca w prawo i droga asfaltową prowadzi kilkadziesiąt metrów. 
Następnie skręca w lewo i wzdłuż ściany lasu prowadzi polna drogą. Po 
przekroczeniu mostka skręca ponownie w lewo i wygodna leśną ścieżką prowadzi 
w kierunku północnym. Po dojściu do skrzyżowania dróg skręca w lewo i 
doprowadza do szosy w Drzonowie i po około 500 metrach dochodzi do budynku 
Muzeum Wojska Polskiego. 

 
DRZONÓW - wieś powstała ok. XIII w. z 
pozostałości zabytkowych można wymienić: 
pałac z XIX w. obecnie siedziba Lubuskiego 
Muzeum Wojskowego, park z nielicznym 
starodrzewem oraz stawem - miejsce ekspozycji 
militarii, klasycystyczny kościół z XIX w. p.w. 
Św. Mikołaja. Na miejscu przystanek PKS oraz 

sklepy spożywcze. 
  

Szlak przechodzi obok muzeum i dochodzi do skrzyżowania dróg, skręca w lewo i 
za zabudowaniami polna droga doprowadza nas do granicy lasu przy linii 
wysokiego napięcia. Przy rozdrożu skręcamy lekko w prawo i utrzymując 
kierunek południowy wchodzimy na drogę leśną. Prowadząc cały czas prosto szlak 
dochodzi w pobliże leśniczówki Dobra a dalej do szosy Letnica-Grabowiec 
(możliwość dojścia do stacji PKP w Letnicy). Na szosie skręcamy w prawo w 
kierunku wsi Grabowiec, po om. 250 metrach przy granicy lasu skręcamy w lewo 
utrzymując kierunek południowy. Szlak prowadzi ok. 50 m. przez leśne bezdroża 
po czym skręca w lewo. Po kilkuset metrach dochodzimy do leśnej łąki, dalej idzie 
prosto i skręca w prawo, otaczając lakę wspina się na wzniesienie porośnięte 
młodym mieszanym lasem. Po przekroczeniu wzniesienia szlak schodzi w dół 
doprowadzając nas do otwartej przestrzeni po wycince lasu i dochodzi do trakcji 
elektrycznej. Tu skręca w prawo i prowadzi ścieżką pod linia energetyczną, 
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wznosi się najpierw w górę a następnie schodzi w dół. Po wyrównaniu terenu 
szlak ponownie skręca na południe i po ok. 200 m. dochodzi w pobliże wzgórza 
Grabowiec (167 m n. p. m.) najwyższego wzniesienia zachodniej części Wału 
Zielonogórskiego. Szlak prowadzi na wierzchołek, schodzi z niego i wygodna 
leśną drogą prowadzi do plany Rożen (znakomite miejsce na "kiełbaskę z rożna"). 
Szlak omija polanę wzdłuż ściany lasu i wyprowadza na drogę, która utrzymując 
kierunek południowy doprowadza ponownie do linii wysokiego napięcia. Dalej 
należy iść polną drogą wzdłuż trakcji do szosy we wsi BOGACZÓW, skręcić w 
lewo by dojść do zabytkowego kościółka. 
 
BOGACZÓW - wieś powstała na przełomie XII/XIII wieku, należała m. in. do 
rodziny von Niesenmeuschel, księcia żagańskiego, rodów von Haugwitz, von 
Wulfen, von Nostitz oraz rodzinę von Strachwitz zarządzającą Bogaczowem do 
1945 roku, najciekawsze zabytki to: kościół św. Wawrzyńca z początku XIV - 
wieku otoczony kamiennym murem, stanowi przykład połączenia elementów 
sztuki gotyku i baroku, warto rzucić okiem na nagrobki kamienne usytuowane w 
świątyni i na zewnątrz, pałac z XVI wieku - dwukrotnie przebudowywany , w 
kształcie litery U, z dodanym skrzydłem do elewacji frontowej, znajdujący się na 
terenie dawnego folwarku, podmurówka wskazuje na wcześniejszy okres 
powstania budynku, po wojnie pałac mieścił technikum rolnicze oraz dom dziecka, 
obecnie znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, park pałacowy z końca XIX 
wieku ze stawem - o powierzchni 7 hektarów, można w nim obejrzeć 200 letnie 
platany, daglezje, cisy, dęby, dwór z XVI wieku - znajdujący się na drugim krańcu 
wsi, renesansowy, murowany dwór, powstały na obszarze dawnego folwarku 
dolnego4, na miejscu przystanek PKS i sklepy spożywcze, drogą przez Turów 
możliwość dojścia do stacji PKP w Nowogrodzie. 
 
Przy kościele szlak skręca w prawo i wchodzi na teren parku omijając pałac, 
parkiem wyprowadza na polna drogę, która po kilkuset metrach dochodzi do lasu. 
Dalej skręca w prawo i droga leśna wchodzi na wzniesienie, gdzie znajduje się 
skrzyżowanie leśnych traktów. Szlak nie zmienia kierunku i dalej prosto dochodzi 
do miejsca, gdzie odsłania się piękny widok na Nowogród Bobrzański. Od tego 
momentu szlak schodzi w dół i po kilkuset metrach wchodzi na szosę z 
Nowogródu Bobrzańskiego przy granicy wioski Podgórzyce, gdzie kończy swój 
przebieg. Tutaj spotyka się ze szlakiem zielonym "Nadbobrzańskim" z Źagania do 
Krosna Odrzańskiego (w lewo zielonym szlakiem można dojść po ok. 6 km. 
malowniczą ścieżką wzdłuż Bobru, do stacji PKP lub przystanku PKS w 

                                                
4 ADA: "Tam gdzie szumią wierzby"- Bogaczów dla znawców sztuki i miłośników 

przyrody.. Gazeta Wyborcza 28.08.1998 r. 

Nowogrodzie). 
 
PODGÓRZYCE - w wiosce znajduje się ruina XIII - wiecznego kościoła z 
drewnianą XIX wieczna dzwonnicą (trzeba podejść trochę w prawo – dojście do 
ciekawego obiektu poza szlakiem). Na miejscu przystanek PKS. 
 
Szlak kończy się przy przystanku PKS. Dalej biegnie już szlak zielony w kierunku 
Wysokiej a dalej do Krosna Odrzańskiego. Należy iść cały czas główną drogą we 
wsi, która później przechodzi w polną. Skręcamy lekko w prawo w bardzo 
malownicza drogę prowadzącą wzdłuż Bobru. Odcinek świetnie nadaje się do 
jazdy rowerowej. 

ODCINEK 

Góra Wilkanowska – Zielona Góra – Zagórze – Płoty – 
Czerwieńsk 

 im. 50 lecia PTTK 
 
 

Kategoria szlaku: pieszy, przyrodniczy,  
nadaje się także dla rowerzystów 

 
Szlak wyznakowano w 2000 i 2001 roku. Projektant szlaku - Jarosław Wnorowski - dziękuje 
następującym osobom za udzieloną pomoc przy jego powstawaniu: Małgosia Wnorowska, 
Małgorzata Grygoriew, Beata Musiałowska, Anita i Andrzej Kizimowicz, Michał Jastrzębski oraz 
Sławomir Juraszewski. Opiekę nad szlakiem sprawuje projektant. 
 
Odcinek szlaku zaczyna się na Górze Wilkanowskiej u stóp leśnej, 
przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej. Wieża zbudowana z czerwonej cegły 
została postawiona na górze pod Wilkanowem w 1902 roku z inicjatywy 
Stowarzyszenia Rzemieślników i Winiarzy. Wzór wieży zaprojektowany przez 
Wilhelma Kreisa z Dusseldorfu, nawiązuje do grobowca króla Ostrogotów – 
Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Nadano jej imię kanclerza Niemiec – 
Bismarka5. Obecnie pod wieżą znajduje się ważny zielonogórski węzeł szlaków 
turystycznych. Z głównego grzbietu Góry Wilkanowskiej można dostrzec ciekawą 
panoramę na południe. Przy dobrej pogodzie widać Hutę Miedzi w Głogowie. 

                                                
5ŁUK, Modny Bismarck. Gazeta Zachodnia 19 maja 2001 r. 
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Początkowo szlak odchodzi w dół wraz ze szlakiem zielonym, dalej skręca w 
prawo, aby na około 100 metrów spotkać się ze szlakiem niebieskim (do 
Amfiteatru i Zielonej Góry), a następnie skręca w lewo wraz z zielonym. Po około 
200 m szlak czarny skręca w leśny trakt w prawo, zaś zielony w lewo. Przed nami 
las mieszany i dwa skręty w lewo. Dochodzimy do leśnej ścieżki dydaktycznej 
wyznakowanej przez Nadleśnictwo Zielona Góra. Ostro skręcamy w prawo. Przed 
nami liczne doły pokopalniane obok stanowiska nr 3 ścieżki. Po około 500 m 
wędrówki pojawia się stanowisko nr 2. Od niego idziemy w stronę ścieżki 
biegnącej równolegle do drogi Zielona Góra – Nowogród Bobrzański, aż do 
przejścia dla pieszych. Obok przejścia znajduje się przystanek MZK (możliwość 
powrotu do Zielonej Góry). 

Po przejściu drogi asfaltowej (zachować szczególną ostrożność) skręcamy w lewo 
a następnie w prawo w kierunku osiedla Nadleśnictwa 
Zielona Góra – Rybno. Po opuszczeniu bramy osiedla 
skręcamy w prawo na żwirową drogę, po ok. 400 metrach w 
lewo do lasu. Po dwóch zakrętach w prawo dochodzimy do 
tzw. Szmaragdowego Jeziorka na terenie wyrobiska 
dawnej cegielni i kopalni iłu “Krosnieńska”. Jest to 
popularne miejsce spacerów zielonogórzan. Szlak przekracza 
tory kolejki wąskotorowej wożącej dawniej urobek do 
cegielni i biegnie dalej wzdłuż północnych brzegów cegielni. 
Po spotkaniu ze szlakiem zielonym prowadzi nas skrajem 
tzw. “Osiedla Malarzy” aż do szosy wylotowej do Krosna 

Odrzańskiego i Gubina przy alei Wojska Polskiego. Stąd istnieje możliwość 
powrotu do Zielonej Góry wraz ze szlakiem zielonym, który doprowadza m.in. do 
przystanku MZK (około 300 m). 

Szlak czarny skręca w lewo a po około 200 metrach przekracza szosę i wchodzi na 
ścieżkę do lasu mieszanego. Mija tory linii kolejowej do Bieniowa, Nowogrodu 
Bobrzańskiego oraz Żar-Żagania i dochodzi do ulicy Foluszowej tuż przy 
kolektorze dawnej oczyszczalni ścieków na Złotym Potoku (Łączy). Idziemy 
obok ZBP Kaczmarek asfaltową drogą, a po około 500 metrach skręcamy w lewo 
w stronę ogródków działkowych. Przechodzimy pod wiaduktem obwodnicy 
zielonogórskiej (odcinek do Gubina i Krosna Odrzańskiego). Za wiaduktem, z 
prawej strony znajduje się, w stronę przejazdu kolejowego linii do Czerwieńska, 
ścieżka prowadząca do Przylepu (ciekawy kościół ok. 1,5 km oraz aeroklub z 
hotelem – ok. 2,5 km). Szlak czarny kieruje się prosto. Po minięciu ostatnich 
ogródków działkowych, skręcamy lekko w lewo w piaszczystą leśną drogę. Po 
około 1,7 km dochodzimy do leśnego skrzyżowania dróg i nie zmieniając kierunku 

idziemy dalej prosto aby po 3 km wejść do kolejnego dużego skrzyżowania 
leśnego (uwaga w 2001 r. na tym odcinku dokonano przecinki drzew, należy iść 
łukiem w prawo). Szlak po 300 metrach skręca w prawo. Przed nami dojście na 
wzgórze o wysokości 100,1 m - idealne miejsce na odpoczynek. Po opuszczeniu 
wzgórza dochodzimy do głównego traktu. Wkraczamy w las mieszany, a następnie 
po minięciu małego wąwozu schodzimy łukiem w lewo. Po sforsowaniu kolejnego 
wzgórza dochodzimy do leśnej drogi, która zaprowadzi nas do wsi ZAGÓRZE. 
Pierwsze wzmianki o Zagórzu pochodzą już z XIV wieku (ok. 1305 r.). Mieszkała 
tu rodzina rycerska Lesslau (Lesław), która swoich “przedstawicieli” miała na 
dworze księcia Henryka IX w Kożuchowie, a także w konwencie kanoników 
regularnych w Żaganiu. Za stawem i kapliczką skręcamy w lewo na drogę 
asfaltową prowadzącą do Płotów. Po prawej stornie można dostrzec panoramę 
Zielonej Góry, Górę Wilkanowską a także Górę Ogrodników. W Płotach 
kierujemy się w lewo wzdłuż drogi do Czerwieńska, mijając przystanek MZK, 
dawny młyn oraz kolejny przystanek MZK obok kiosku i sklepu (możliwość 
powrotu do Zielonej Góry).  

PŁOTY – wieś z XIV wieku na trasie z Zielonej Góry do Czerwieńska, dawniej 
należała do rodu Lesslau z pobliskiego Zagórza. Szlak idzie jeszcze około 800 m 
prosto i skręca w lewo w stronę lasu obok zakładu produkcyjnego. Po około 2 km 
spaceru lasem iglastym dochodzimy do młodnika, za którym skręcamy dwa razy w 
prawo w ścieżkę biegnącą wzdłuż potoku Strużyna. Po 1,5 km potok zaczyna się 
spiętrzać (dzięki tamie) przypominając w końcowym odcinku szeroka rzekę lub 
jezioro. Jesteśmy już na obrzeżach Czerwieńska.  

Szlak przechodzi tamę i w lewo, wzdłuż ogrodzenia zakładu produkcyjnego 
wkracza na teren Wysoczyzny Czerwieńskiej. Leśnymi ścieżkami, wędrując 
przez las iglasty wchodzimy na główny grzbiet Wysoczyzny. W końcowym 
odcinku szlaku, po zejściu z góry napotykamy na szlak żółty (z Nietkowa). Po 
niecałym kilometrze dochodzimy do rynku w Czerwieńsku, obok przystanku MZK 
i niedaleko od dworca PKP. 

CZERWIEŃSK zawdzięcza swoje istnienie rodzinie von Rothenburg. 
Rothenburgowie byli znanym w Niemczech rodem, a ich rodzinne powiązania 
sięgały dworu cesarskiego. Założyli oni, nie licząc Czerwieńska, jeszcze sześć 
miast, które po dziś dzień noszą nazwę Rot(h)enburg. Pięć z nich znajduje się na 
terenie Niemiec, a jedno w Szwajcarii. Najstarsze wiadomości o istnieniu 
Czerwieńska pochodzą z XIII wieku. Jednak geneza miasta wiąże się z zamkiem 
zbudowanym przez Rothenburgów około 1550 roku. Przy zamku rozwijało się 
początkowo osadnictwo o charakterze rzemieślniczo - wytwórczym. Prawdziwy 
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rozwój miasta nastąpił po wojnie trzydziestoletniej (1616 - 1648), kiedy to zaczęli 
się tu osiedlać sukiennicy ze Śląska.  

To właśnie w celu przyciągnięcia kolejnych rzemieślników 
Krzysztof von Rothenburg postanowił nadać osadzie prawa 
miejskie. Inicjatywa ta znalazła poparcie elektora 
brandenburskiego Fryderyka III, który w roku 1690 wydał 
akt lokacyjny przyznający mieszkańcom Czerwieńska 
przywileje miejskie. Zwierzchnictwo terytorialne nad 
Czerwieńskiem należało od XIII wieku do Brandenburgii. 
Od 1816 roku administracyjnie włączono miasto do Śląska 
pod panowanie pruskie. Od 1871 do końca II wojny 
swiatowej znajdował się w granicach państwa 
niemieckiego. Pierwsi polscy osadnicy dotarli do 

Czerwieńska już w kwietniu 1945 r. Byli to głównie kolejarze z Wielkopolski, 
którzy przystapili do  uruchomienia węzła kolejowego. W zasiedlaniu miasta 
największy udział mieli jednak przesiedleńcy z Wielkopolski, spora grupę stanowili 
też repatrianci z Ukrainy (Tarnopol, Monasterzyska) i Litwy oraz pozostałych 
terenów byłego ZSRR. Miasto stanowiło dość atrakcyjny teren dla osiedlającej się 
ludności z uwagi na niewielkie zniszczenia, dobrą sieć komunikacyjną i  bliskość 
województwa poznańskiego. Czerwieńsk do 20 listopada 1945 r. zachował prawa 
miejskie i urząd burmistrza. Przez długie lata był osadą wiejską, w 1957 r. 
przemianowano go na osadę miejską, a 1 stycznia 1969 r. ponownie uzyskał prawa 
miejskie. Połowa lat siedemdziesiątych była okresem wielkiej szansy dla rozwoju 
miasta, związanej z rozbudową węzła kolejowego. W 1975 r. rozpoczęto tu budowę 
zaplecza technicznego dla magistrali kolejowej "Śląsk - Porty", zwanej potocznie 
"Odrzanką"6. 

Szlak w 2004 roku przedłużono. Dalsza trasa prowadzi do wsi Wysokie, przeprawy 
promowej w Pomorsku, a dalej przez Brody, Nietkowice, Szklarkę Radnicką. 
Gryżyński Park Krajobrazowy, Gryżynę, jezioro Niesłysz do Ołoboku 
(skrzyżowanie ze szlakiem zielonym i niebieskim) 

 
 
 
 
 

                                                
6Strona internetowa: www.czerwiensk.pl  

Przebieg trasy 
 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

  

Odległości w 
km z 

powrotem   

Komunikacja 

Góra Wilkanowska 0  3 [24] Najszybsze dojście spod 
Amfiteatru np. szlakiem 
niebieskim 

Z. Góra - Nadleśnictwo 3 1 [21] Przystanek MZK 

Z. Góra - Cegielnia 1 [4] 3 [20] Przystanek obok 
Nadleśnictwa ZG 

Z. Góra (Wojska Polskiego) 3 [7] 10 [17] Przystanek MZK 

Zagórze 10 [17] 1 [7] Przystanek MZK w 
Płotach 

Płoty 1 [18] 6 Przystanki MZK 

Czerwieńsk 6 [24] 0 Przystanki MZK, 
dworzec PKP 

 
* w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 

W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Okolice Zielonej Góry” -  wydawnictwa 
Sygnatura,  

 
 

 

 

 

 

http://www.czerwiensk.pl
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SZLAK ŻÓŁTY nr ZG 3009 y 
 

KROSNO ODRZAŃSKIE – BYTOM ODRZAŃSKI (NADODRZAŃSKI) 

Odcinek: Krosno Odrzańskie – Połupin – Ciemnice – Laski Odrzańskie 
– Nietków - Czerwieńsk 

 
Kategoria szlaku: pieszy, przyrodniczy, dla rowerzystów 

 
Szlak zaczyna się naprzeciwko dworca PKS w Krośnie Odrzańskim przed 
mostem na Odrze.  

KROSNO ODRZAŃSKIE – siedziba powiatu, u ujścia Bobru do Odry, jeden z 
najstarszych grodów na zachodniej granicy państwa pierwszych Piastów, którego 
początki sięgają VIII w. W 1055 r. wojska Bolesława Chrobrego pokonały tutaj 
wojska cesarza Henryka II, od 1224 r. siedzibą kasztelana, do 1476 r. Należało do 
księstwa głogowskiego, po tym roku aż do 1945 r. było w rękach niemieckich. 
Warto zobaczyć m.in. kościół Św. Andrzeja z początku XIX w., Farę Maryjną – 
pierwotnie późnogotycką i przebudowana w stylu barokowym, a także fragmenty 
murów obronnych z XIII i XIV w.   

Początkowo szlak biegnie drogą wyjazdową w stronę Zielonej Góry i Gubina. 
Mija most na kanale odrzańskim, a po kilkuset metrach skręca w lewo zostawiając 
z prawej strony drogę w stronę Gubina. Dochodzimy do przejazdu kolejowego 
linii Czerwieńsk – Guben (dawniej były tu dwa tory, o czym świadczą perony 
choćby we wsi Ciemnice, a linia pełniła rolę najkrótszej trasy do Cottbus i 
południowo – wschodnich Niemiec, Lubska przez Dychów a także drogi do 
Berlina). Linia ta będzie nam momentami towarzyszyć w stronę Czerwieńska). Z 
prawej strony widzimy stację PKP w Krośnie. Idziemy dalej aż do wsi POŁUPIN, 
gdzie szlak skręca w lewo w asfaltową drogę biegnącą do wsi. Jeszcze kilka lat 
temu Połupin był ważnym punktem na trasie do granicy w Gubinie. Obecnie po 
zbudowaniu obwodnicy jego rola zmalała.  

Za wsią po lewej stronie zobaczyć możemy ładną panoramę rozlewiska Odry i 
Krosna Odrzańskiego. Na rozwidleniu skręcamy w lewo, w prawo odbiega droga 
do wsi Szczawno. Przed nami długa wędrówka leśną, momentami piaszczystą 
drogą pomiędzy ciekawymi pagórkami aż do wsi CIEMNICE. Z lewej 
zostawiamy drogę do stacji PKP (możliwość powrotu, ale pociągi kursują rzadko, 
warto wcześniej zasięgnąć informacji) i skręcamy do Ciemnic. Szlak biegnie dalej 

przez las mieszany do wsi LASKI ODRZAŃSKIE. Przed Laskami krajobraz 
zmienia się. Towarzyszą nam z prawej strony porośnięte lasem wzniesienia, z 
lewej zaś mokradła. Do Odry jest zaledwie kilka kilometrów.  

Szlak wyprowadza nas na drogę mijając pętlę MZK (linia 32 
do dworca PKP w Zielonej Górze przez Nietków i Czerwieńsk) 
a następnie przekracza tory kolejowe przy stacji PKP i 
wchodzi na jedno ze wzniesień. Szlak prowadzić nas będzie 
przez bardzo urozmaicony, pagórkowaty teren Wysoczyzny 
Czerwieńskiej. Dochodzimy po kilku kilometrach do górki 
nad wsią NIETKÓW. Przed nami rozległa panorama na 
północ i północny – zachód. Widać m.in. Odrę, jej rozlewisko, 
a także linię kolejową tzw. Odrzankę. Warto zobaczyć dawny 
park dworski z ciekawymi okazami drzew, kościół oraz 
fragment bramy pałacowej. 

Z górki schodzimy łagodnie w stronę szosy z Nietkowa do Leśniowa Wielkiego (w 
lewo można zejść do wsi do przystanku i MZK lub stacji PKP), przekraczamy ją i 
w chodzimy w las mieszany. Czeka nas 8 km marszu przez ciekawy i pagórkowaty 
teren aż do samego Czerwieńska. Tuż przed miastem z prawej strony dochodzi do 
nas szlak czarny (z Zielonej Góry). Po kilku minutach dochodzimy już do drogi 
głównej i rynku w Czerwieńsku.  

CZERWIEŃSK zawdzięcza swoje istnienie rodzinie von Rothenburg. 
Rothenburgowie byli znanym w Niemczech rodem, a ich rodzinne powiązania 
sięgały dworu cesarskiego. Założyli oni, nie licząc Czerwieńska, jeszcze sześć 

miast, które po dziś dzień noszą nazwę Rot(h)enburg. Pięć z nich znajduje się na 
terenie Niemiec, a jedno w Szwajcarii. Najstarsze wiadomości o istnieniu 

Czerwieńska pochodzą z XIII wieku. Jednak geneza miasta wiąże się z zamkiem 
zbudowanym przez Rothenburgów około 1550 roku. Przy zamku rozwijało się 

początkowo osadnictwo o charakterze rzemieślniczo - wytwórczym. Prawdziwy 
rozwój miasta nastąpił po wojnie trzydziestoletniej (1616 - 1648), kiedy to zaczęli 
się tu osiedlać sukiennicy ze Śląska. To właśnie w celu przyciągnięcia kolejnych 

rzemieślników Krzysztof von Rothenburg postanowił nadać osadzie prawa 
miejskie. Zwierzchnictwo terytorialne nad Czerwieńskiem należało od XIII wieku 

do Brandenburgii. Od 1816 roku administracyjnie włączono miasto do Śląska pod 
panowanie pruskie. Od 1871 do końca II wojny światowej znajdował się 
w granicach państwa niemieckiego. Pierwsi polscy osadnicy dotarli do 

Czerwieńska już w kwietniu 1945 r. Byli to głównie kolejarze z Wielkopolski, 
którzy przystąpili do uruchomienia węzła kolejowego. W zasiedlaniu miasta 
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największy udział mieli jednak przesiedleńcy z Wielkopolski, spora grupę stanowili 
też repatrianci z Ukrainy (Tarnopol, Monasterzyska) i Litwy oraz pozostałych 

terenów byłego ZSRR. Miasto stanowiło dość atrakcyjny teren dla osiedlającej się 
ludności z uwagi na niewielkie zniszczenia, dobrą sieć komunikacyjną. Czerwieńsk 
do 20 listopada 1945 r. zachował prawa miejskie i urząd burmistrza. Przez długie 

lata był osadą wiejską, w 1957 r. przemianowano go na osadę miejską, 
a 1 stycznia 1969 r. ponownie uzyskał prawa miejskie. W 1975 r. rozpoczęto tu 
budowę zaplecza technicznego dla magistrali kolejowej "Śląsk - Porty".7 Wart 
zobaczenia jest kościół  zbudowany z czerwonej cegły stojący nieopodal rynku. 

 
Przebieg trasy 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

  

Odległości 
w km z 

powrotem 
  

Komunikacja 

Krosno Odrz. PKS 0   2  

[31,5] 
PKS 

Krosno Odrz. PKP 2  2,5  

[29,5] 
PKP 

Połupin PKS  2,5  

[4,5] 

 10  

[27] 
PKS 

Ciemnice PKP 10  

[14,5] 

 6  

[17] 
PKP, PKS (rzadko) 

Laski MZK 6  

[20,5] 

 3  

[11] 
MZK, PKP 

Nietków (góra) 3  

[23,5] 

8 MZK, PKP 

Czerwieńsk (rynek) 8  

[31,5] 

0 MZK, PKP 

* w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 
 

Opracował: Jarosław Wnorowski © 
Wydano staraniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Oddział w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 17. Publikowanie treści 

informatora jest dozwolone jedynie za zgodą wydawcy i z podaniem źródła. 
 

W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. “Województwo Lubuskie” i “Powiat Krośnieński” -  wydawnictwa Sygnatura 
 

 
                                                
7Strona internetowa: www.czerwiensk.pl  

SZLAK ZIELONY 

Zielona Góra – Drzonków – Jędrzychów – Skansen w Ochli – 
Góra Wilkanowska – Zielona Góra 

„Mała Pętla Zielonogórska”  
 

Kategoria szlaku: pieszy, na krótkie wędrówki, przyrodniczy, odcinkami do jazdy konnej,  
dla rowerzystów 

 
Szlak zaczyna się na ulicy Wypiańskiego (dojazd autobusami 28, 29, można dojść szlakiem niebieskim z okolic 
dworca PKP i PKS) przy Schronisku Młodzieżowym PTSM.  

Początkowo biegnie około 500 metrów ze szlakiem niebieskim, mijając z prawej 
strony tzw. miasteczko ruchu drogowego, z lewej strony towarzyszy nam linia 
kolejowa do Wrocławia. Za pętlą autobusową mijamy potok, skręcamy w prawo i 
idziemy cały czas prosto pod górę, początkowo wzdłuż ogródków działkowych. 
Na skrzyżowaniu nie zmieniamy kierunku i idziemy dalej prosto w stronę lasu 
mieszanego granicą terenów dawnej Politechniki (obecnie Uniwersytet 
Zielonogórski) wyznaczoną przez potok. Po lewej stronie w dole można dostrzec 
malowniczy staw. Po około kilometrowym marszu skręcamy w prawo i wspinamy 
się ostro pod górę na wzniesienie z którego rozciąga się widok w kierunku 
północno - zachodnim. Kontynuując wędrówkę dochodzimy do przecinki pod linią 
wysokiego napięcia. Ze wzniesienia, które mijamy można dostrzec m. in. Zakłady 
Rockwool w Cigacicach. Schodzimy ze wzgórza, po prawej w oddali stronie 
dostrzegając (i słysząc !) pojazdy przejeżdżające obwodnicą zielonogórską. Po 
około 900 metrach przekraczamy tą trasę pod wiaduktem obok torów kolejowych. 
Mijamy kolejne ogródki działkowe i skręcamy w lewo w stronę linii kolejowej. 
Wkrótce dostrzegamy już bloki na Osiedlu Pomorskim - dzielnicy Zielonej Góry. 
Za cementownią idziemy dalej prosto dochodząc ponownie do torów kolejowych, 
po czym skręcamy w prawo. Przekraczamy Szosę Kisielińską i szerokim łukiem 
okrążamy Osiedle Pomorskie. Tuż przed opuszczeniem lasu napotykamy na  szlak 
czerwony, z którym w prawo wychodzimy do pętli autobusowej na Osiedlu 
Śląskim (można stąd zakończyć lub zacząć kolejny etap wycieczki). Idziemy cały 
czas ze szlakiem czerwonym droga asfaltową i za blokiem nr 10 skręcamy w lewo. 
Wkraczamy na kładkę nad obwodnicą po czym skręcamy w lewo w ulicę Karową, 
następnie w prawo w ulicę Strzemienną i jeszcze raz w lewo w ulicę Stajenną. 
Nazwy ulic wzięły się od Studenckiego Ośrodka Jeździeckiego w RACULCE, 
do którego dochodzimy. Dawniej w samym „środku” lasu, w słabo zamieszkanym 
terenie studenci mieli świetne warunki do trenowania jazdy konnej. Dzisiaj gdy za 
ośrodkiem powstało nowe osiedle domków jest to prawie niemożliwe. Mimo to 

http://www.czerwiensk.pl
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można się tu nauczyć podstaw jazdy. Szlak mija ośrodek z lewej strony i 
doprowadza nas do ulicy Wrocławskiej (wylotowa do obwodnicy) obok pętli 
MZK m.in. linii 0. 

Szlak czerwony odbija w prawo zaś zielony wchodzi w lewo w słabo widoczną 
leśną ścieżkę. Skręcamy w prawo i idąc pod górę zdobywamy wzniesienie 190 m 
n.p.m.  Z niego schodzimy wyraźną leśna ścieżką aż do drogi asfaltowej. Tam 
skręcamy w lewo w stronę samotnego domu. Szlak prowadzi drogą dojazdową do 
ogródków działkowych, które mijamy z obu stron. Przez najbliższe 3 km szlak 
prowadzi lasem prosto, przez około 500 m trasy towarzyszy nam nawet 
nawierzchnia typu kocie łby. Dochodzimy juz do wsi DRZONKÓW, mijamy 
liczne trasy do jazdy konnej. Po zakręcie w lewo mijamy ujeżdżalnię. Szlak skręca 
dalej w prawo na drogę, która doprowadza nas  (po minięciu z prawej strony 
basenu o długości toru 50 m) do przystanku MZK na ulicy Olimpijskiej. Obok 

sklepu spożywczego zaczyna się szlak czarny do 
Nowej Soli. Idziemy z nim po prawej stronie 
zostawiając Wojewódzki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji – Ośrodek Pięcioboju Nowoczesnego. 
Ośrodek zbudowano w latach 80 XX w., odbywały się 
tutaj liczne międzynarodowe i krajowe zawody 
pięcioboju nowoczesnego (bieganie, pływanie, jazda 
konna, strzelanie i szermierka). Obecnie ośrodek 

stanowi zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców Zielonej Góry, znajduje się tu 
kryta i otwarta pływalnia, korty tenisowe, pole namiotowe, hotel z restauracją, 
stajnie.  

Po dojściu do ostrego zakrętu ulicy Olimpijskiej, szlak czarny skręca w lewo, 
zielony zaś w prawo. Po około 400 m skręcamy w ulicę Klonową w trakt pokryty 
tzw kocimi łbami i wchodzimy nim w kierunku lasu. Przez najbliższe 2 km 
kluczymy wśród malowniczych lasów mieszanych. Za stawem leśnym skręcamy 
w lewo, po około 1 km skręcamy tym razem w prawo. Po minięciu potoku należy 
skręcić ponownie w prawo. Budynki, które widzimy to zabudowania leśniczówki 
Jędrzychów. Za nią dochodzimy do pola (ładny widok na Zieloną Górę), którym 
dochodzimy do szosy i widocznej pętli autobusowej na JĘDRZYCHOWIE – 
dzielnicy Zielonej Góry. Szlak podchodzi lekko pod górę w stronę starego 
Jędrzychowa i po około 500 m skręca w lewo w stronę lasu. Traktem dochodzimy 
do dawnej linii kolejowej (a właściwie tylko nasypów gdyż po torach dawno już 
nie ma śladu) z Zielonej Góry do Szprotawy przez Stypułów – gdzie można było się 
przesiąść na pociągi jadące w kierunku Żagania, Żar a także Kożuchowa i Nowej 
Soli. Linia po wojnie działała do lat 50 tych i służyła głównie do zwozu płodów 

rolnych. Do naszych czasów pozostały nasypy, przejazdy, mosty (w większości w 
ruinie) a także fragment linii biegnący przez obecne wzdłuż ulicy Dworcowej, 
Pieszej, Osiedle Łużyckie i Słoneczne, okolice rozgłośni radiowej do dawnego 
Browaru. W Zielonej Górze linia posiadała odgałęzienia do upadłych w latach 90 
tych XX w. zakładów – Polska Wełna, Winiarnia, Browar oraz do nadal 
działającego zielonogórskiego Polmosu. W okolicach ulicy Fabrycznej i Jaskółczej 
znajdował się dawny dworzec kolejowy Zielona Góra – Przedmieście, zaś na 
terenie obecnego tartaku stacja w Jędrzychowie. Szlak odchodzi w prawo od 
nasypu kolejowego i przez las mieszany a następnie iglasty doprowadza nas do 
basenu przeciwpożarowego i drogi z Zielonej Góry do Ochli. Spotykamy się tutaj 

ze szlakiem niebieskim. Z przystanku MZK (linia 27) i PKS 
odjeżdżają autobusy do Zielonej Góry.  

Oba szlaki przecinają drogę a zielony za przystankiem 
MZK wchodzi do lasu na ścieżkę prowadzącą w stronę 
Muzeum Etnograficznego w OCHLI. Park powstał w 
1977 roku jako oddział Muzeum Ziemi Lubuskiej, a w 1982 
roku uzyskał samodzielność. Na otwartym terenie 
zgromadzono kilkanaście chat z terenu zachodniej 
Wielkopolski, wschodnich Łużyc i środkowej Ziemi 

Lubuskiej. W chatach znajdują się narzędzia i przedmioty używane przez dawnych 
ich mieszkańców. Znajduje się tutaj m. in. kuźnia, dzwonnica, gołębnik, wieża 
winiarska z wyciskarką soku z winogron. Przy wejściu znajduje się leśniczówka z 
XVIII w. mieszcząca dyrekcję i muzeum z licznymi eksponatami, a także sklepik z 
pamiątkami. Od kilku lat Skansen organizuje festyny z muzyką ludową a także 
prowadzi regularne pokazy okolicznościowe np. barwienie i malowanie pisanek, 
przygotowywanie wycinanek, wykopki, winobranie, ubijanie masła i inne w 
zależności od pory roku. W bufecie można posmakować chleba ze smalcem i 
ogórkiem kiszonym.  

Szlak nie wchodzi na teren Skansenu a jedynie obchodzi go wzdłuż ogrodzenia. Za 
nim skręca lekko w prawo na wzniesienie o wysokości 137 m. Z niego wędrujemy 
lasem iglastym aż do ponownego spotkania ze szlakiem niebieskim(w 2000 roku 
wiele drzew jak zapałki złamało się podczas ogromnej nawałnicy, która przeszła 
przez okolice Zielonej Góry. Droga do Ochli fragmentami była nieprzejezdna, 
linie telefoniczne i elektryczne zostały zerwane).  Wędrujemy lekko pod górę 
piaszczystą leśną drogą prowadzącą do Wilkanowa. Szlak zielony skręca po około 
1 km w prawo w stronę wąwozu, a później w lewo w stronę małego jaru którym 
podchodzimy aż do drogi prowadzącą do Góry Wilkanowskiej 220 m n.p.m. Na 
górze znajduje się przeciwpożarowa wieża obserwacyjna nadleśnictwa. Wieża 
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zbudowana z czerwonej cegły została postawiona na górze pod Wilkanowem w 
1902 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rzemieślników i Winiarzy. Wzór wieży 
zaprojektowany przez Wilhelma Kreisa z Dusseldorfu, nawiązuje do grobowca 
króla Ostrogotów – Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Nadano jej imię kanclerza 
Niemiec – Bismarka8. Obecnie pod wieżą znajduje się ważny zielonogórski węzeł 
szlaków turystycznych. Z głównego grzbietu Góry Wilkanowskiej można dostrzec 
ciekawą panoramę na południe. Przy dobrej pogodzie widać Hutę Miedzi w 
Głogowie. 
 
Początkowo szlak zielony odchodzi w dół wraz z innymi szlakami, dalej schodzi z 
czarnym w lewo. Po około 500 m szlak czarny skręca w leśny trakt w prawo, zaś 
nasz zielony w lewo. Przed nami las mieszany i wąwóz, którego dołem idziemy. 
Dochodzimy do leśnej ścieżki dydaktycznej wyznakowanej przez Nadleśnictwo 
Zielona Góra. Idziemy dalej prosto aż do szosy z Zielonej Góry do Żar, w 
okolicach ogródków działkowych w okolicach wsi Wilkanowo. Obok znajduje 
się przystanek MZK (linia 28 i 29 - możliwość powrotu do Zielonej Góry). Szlak 
przechodzi przez szosę po czym kluczy leśnymi traktami. Po około 2 km z prawej 
strony dochodzi do nas ponownie szlak czarny. Szlakiem czarnym można odbić na 
parę minut w prawo ze szlaku zielonego i przejść około 400 m do Szmaragdowego 
Jeziorka na terenie wyrobiska dawnej cegielni i kopalni iłu „Krośnieńska.  

Po spotkaniu ze szlakiem czarnym skręcamy w lewo i po 1 km dochodzimy 
skrajem tzw. „Osiedla Malarzy” aż do szosy wylotowej do Krosna Odrzańskiego 
i Gubina przy alei Wojska Polskiego. Szlak czarny skręca w lewo, zaś nasz 
zielony w prawo w stronę Uniwersytetu Zielonogórskiego (zabudowania dawnej 
WSP), mijając m.in. z prawej strony przystanek MZK oraz stację paliw.  

Przebieg trasy 
 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

Odległości w 
km z 

powrotem  

Komunikacja 

Z. Góra PTSM 0  4 [28] MZK 

Z. Góra Szosa Kisielińska 4 3 [24] MZK 

                                                
8ŁUK, Modny Bismarck. Gazeta Zachodnia 19 maja 2001 r. 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

Odległości w 
km z 

powrotem  

Komunikacja 

Z. Góra Wrocławska 3 [7] 4 [21] MZK 

Drzonków  4 [11] 4 [17] MZK 

Jędrzychów 4 [15] 5 [13] MZK 

Ochla Skansen 5 [20] 3 [8] MZK 

Góra Wilkanowska 3 [23] 2 [5]  

Działki pod Wilkanowem 2 [25] 3 MZK 

Z. Góra d. WSP 3 [28] 0 MZK 

w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 
  

W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy np. „Okolice Zielonej Góry” -  wydawnictwa Sygnatura 
 

 
SZLAK ŻÓŁTY 

Szlak żółty „Starej kolejki do Szprotawy” 
NR ZG-3008 y   LB-3073 y 

Zielona Góra PKP – Park Tysiąclecia– Park Winny i Palmiarnia – 
Informacja Turystyczna – Plac Słowiański (skrzyżowanie ze szlakiem 

niebieskim) – Jędrzychów – nasyp kolejowy dawnej kolejki 
szprotawskiej (granica miasta oraz skrzyżowanie ze szlakiem zielonym) 

– ODCINEK MIEJSKI 
Kategoria szlaku: pieszy, na krótkie wędrówki, dla rowerzystów 

 
Szlak wyznakowali w 2003 r. kol. Jarosław Wnorowski oraz Dawid Kulczycki. 
Rozpoczyna się na placu Kolejarza. Przez krótki odcinek biegnie on ze szlakiem 
niebieskim. Tuz przy budynku Lumelu szlak żółty skręca jednak prawo w ulicę 
Sulechowską. Dochodzimy do ronda, gdzie przechodzimy przez ulicę. Dalej 
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wędrujemy ulicą Chrobrego. Pomiędzy blokami skręcamy w lewo i wychodzimy 
na ulicy Wyspiańskiego. Po dojściu do ronda skręcamy w prawo, przechodzimy 
przez jezdnię. Mijamy po prawej stronie parkan przedszkola i wkraczamy już do 
Parku Tysiąclecia.  

 
Park, urządzony w latach 60. XX w., na miejscu 
zlikwidowanego cmentarza podkreślają dwie aleje – klonowa i 
lipowa. Wśród wielogatunkowego drzewostanu najliczniej 
występują daglezja, żywotnik zachodni, cis pospolity i miłorząb 
japoński, a wśród krzewów forsycja, tawula, suchodrzew i 
pęcherznica. Na wschodnim obrzeżu parku znajduje się dawna 
kaplica i krematorium z 1922 r. Stylowym portykiem kaplica 
nawiązuje do klasycyzmu. 
 

Opuściwszy Park wędrujemy ulica Wazów, a następnie wkraczamy na plac i rondo 
Piłsudskiego. Omijamy z lewej strony budynek Urzędu Miasta w Zielonej Górze. 
Przed nami znajduje się budynek Urzędu Marszałkowskiego. Skręcamy w lewo, a 
następnie w prawo za budynek urzędu wchodzimy lekko pod górkę na ulicę 
Zarugiewicza. Po prawej stronie naszym oczom ukazuje się zielonogórska 
Palmiarnia, w której kierunku dalej podążamy.  
 
Palmiarnia powstała w 1961 r., dostawiona do domku winiarskiego z 1818 r. 
wzniesionego przez Augusta Gremplera, założyciela winiarni i fabryki wódek. 
Mieści się w niej restauracja z salami konsumpcyjnymi pośród tropikalnej 
roślinności. W otoczeniu Palmiarni znajduje się odtworzona winnica, nawiązująca 
do dawnych rozległych plantacji, pokrywających wszystkie stoki podmiejskie. 
Palmiarnia cieszy się dużym powodzeniem, tak wśród zielonogórzan, jak i 
turystów 
 
Szlak wyprowadza nas z Winnego Wzgórza. Mijamy po drodze m.in. rzeźbę 
chłopca z koniem (u jej podstawy znajduje się tablica wskazująca geograficzny 

środek Zielonej Góry) oraz rzeźbę winiarki. Ulicą 
Kupiecką dochodzimy do Zielonogórskiego Centrum 
Informacji i Promocji Turystyki, gdzie spotykamy 
także szlak niebieski. Nasz żółty skręca w lewo w 
ulicę Ciesielską (niebieski idzie dalej ulicą 
Kopernika). Wchodzimy w ulicę Drzewną. Mijamy 
po lewej stronie dawną willę Eduarda Seidla (obecnie 

internat) i wchodzimy na plac Pocztowy. 
Nazwa placu wzięła się od poczty, czynnej tutaj od XVII w. Obecny budynek poczty 

powstała miejscu starszego w 1871 r. (rozbudowany w 1916 r.). Metryka placu jest 
wcześniejsza, gdyż wykształcił się on po roku 1487, kiedy zbudowano bramę 
Nową, otwierającą połączenie miasta z traktem kożuchowskim. Z racji towaru 
jakim tu handlowano, plac otrzymał nazwę Rynku Garncarskiego, którą nosił do 
XIX w. Przy placu, tam gdzie postawiono później drukarnię, znajdował się od XVII 
w. hotel „Pod Złotą Koroną”, którego gośćmi było wiele znanych osobistości, m. 
in. król August Mocny, królowie pruscy Fryderyk II i Fryderyk Wilhelm IV, John 
Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, car Mikołaj I, Johann Straus 
junior. W miejscu, gdzie stoi obecnie secesyjna kamienica nr 6 położony był 
piętrowy dom mieszczący drukarnię W. Levysona, wydawcy pierwszego 
zielonogórskiego tygodnika „Grünberger Wochenblatt”. Z placu Pocztowego 
wychodzą ulice Sikorskiego i Drzewna. Przy pierwszej z nich powstało w XVII w. 
przedmieście Na Piasku, przy drugiej na wydzielonym miejscu palono czarownice. 
 

Małą uliczką ks. Wawrzyniaka tuz obok poczty 
dochodzimy do placu Słowiańskiego. 
 
Położony poza murami obronnymi starego miasta, na 
znacznym wyniesieniu, dzisiejszy pl. Słowiański 
powstał jako cmentarz, założony w 1588 roku, na 
miejscu winnicy kościelnej. W tym samym czasie 
gmina ewangelicka wzniosła tu kościółek  p.w. 

Świętej Trójcy, nazywany Polskim, gdyż służył ludności polskiej z Zielonej Góry i 
okolicy. W 1809 r. cmentarz zamknięto, a kościółek rozebrano. Wkrótce na placu 
urządzono targowisko i przylgnęła do niego nazwa Nowego Rynku 
(Neumarktplatz). Od połowy XIX w. obrzeża placu zaczęto zabudowywać. Stanęły 
tutaj resursa kupiecka (1828), gimnazjum realne (1848), sąd okręgowy (1855), 
dom opieki i dalsze dwie szkoły. 
 
Z placu Słowiańskiego szlakiem niebieskim (trzeba iść w kierunku schodów 
pomiędzy budynkami sądu) można dojść do Starego Rynku, informacji 
turystycznej oraz dworca PKP).  
 
Szlak żółty wraz z niebieskim przechodzą przez ulicę Długą i prowadzą nas do 
końca ulicy Moniuszki. Po drodze mijamy kompleks dawnej winiarni (niestety 
obecnie zdewastowany). Szlak żółty skręca w lewo w stronę garaży oraz dawnego 
dworca kolejowego Grünberg – Oberstadt.  Szlak od tej pory prowadzi wzdłuż 
dawnych torów /mijamy m.in. sklep Netto oraz zabudowania Polskiego Radia/. 
Schodzimy z nasypu do ulicy Kożuchowskiej. W 2003 roku usunięto stalowy 
wiadukt, który biegł nad ulicą. Szlak prowadzi dalej ulicą Piwną u podnóża nasypu 
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obok garaży.  Skręcamy następnie w lewo a dalej w prawo w ulicę Strzelecką. 
Dochodzimy do małego skrzyżowania. Idziemy teraz ulicą Nowa (lekko w prawo). 
Po prawej stronie znajdują się zabudowania dawnego Browaru. W tej okolicy była 
także mijanka kolejowa i bocznice do d. Browaru, Fabryki Mebli Zefam i Polskiej 
Wełny. Opuszczamy główny nasyp i skręcamy w prawo w ulicę Browarną, którą 
dochodzimy do ulicy Kożuchowskiej. Wchodzimy do niewielkiego parku i 
skręcamy  w lewo w ulicę Emilii Plater mijając po lewej stronie zabudowania 
tartaku, zaś po prawej zabudowania osiedla. Przecinamy szlak czerwony 
prowadzący z prawej strony ulicą J. Waszczyka. Dalej dawnym nasypem 
wychodzimy z lasu w Jędrzychowie na ulicy Zawiszy Czarnego. Idziemy dalej 
prosto aż do głównej drogi – ulicy Nowojędrzychowskiej. Szlak prowadzi teraz 
wzdłuż tej ulicy aż do ulicy Mieczykowej. Skręcamy tu w prawo, a następnie w 
pierwszą w lewo tj. ulicę Konwaliową. Wchodzimy tu ponownie na pierwotny – 
dawny trakt, którym biegła trasa kolejki szprotawskiej. W ostatnim odcinku do 
szlaku żółtego dochodzi z lewej strony szlak zielony. Dochodzimy wyraźnym 
nasypem do skrzyżowania na granicy administracyjnej Zielonej Góry, gdzie 
kończy się nasza wędrówka. Dalej można kontynuować wędrówkę szlakiem 
zielonym (w prawo), którym można dotrzeć do Muzeum Etnograficznego w Ochli. 
 

Punkt na trasie Odległości w 
km tam   

Odległości w 
km z powrotem 

Komunikacja 

Z. Góra plac Kolejarza 0 10 MZK, PKS, PKP 

Z. Góra ul. Kupiecka 
PTTK 

2,5 7,5  

Z. Góra pl. Słowiański 
węzeł ze szlakiem 
niebieskim 

4 6  

Z. Góra – Jędrzychów 
granica miasta – odejście 
szlaku zielonego ZG – 
3006 z 

10 0 Pętla MZK w 
odległości  
ok. 500 m 

 
 
 
 
 
 

Szlak żółty (spacerowy)  - Na Górę Wilkanowską 
Zielona Góra (Amfiteatr) – Staw na potoku Pustelnik – Góra 

Wilkanowska 
Kategoria szlaku: pieszy, na krótkie wędrówki, przyrodniczy, odcinkami do jazdy konnej,  

dla rowerzystów 
 
Szlak wyznakowano w 2002 roku. Jest to nowe alternatywne wejście na Górę 
Wilkanowską. Szlak rozpoczyna się w Parku Piastowskim obok Amfiteatru przez 
pierwsze 400 m biegnie wraz ze szlakiem niebieskim. Następnie skręca w lewo w 
dół w kierunku podnóża Góry Tatrzańskiej (popularny stok narciarski). 
Wędrujemy dalej cały czas lasem. Przecinamy szlak czerwony, który z lewej 
strony prowadzi od ulicy Botanicznej i dawnego miejskiego ogrodu Botanicznego. 
W prawo szlakiem czerwonym można dojść do okolic tzw. źródełka. Nasz szlak 
żółty biegnie prosto aż do stawu na potoku Pustelnik. Jest to popularne, 
malownicze miejsce odpoczynku. Szlak zmienia tu kierunek. Skręcamy w prawo, 
przechodzimy przez małą groblę. Od tego momentu cały czas lekko pod górkę 
wspinamy się na główny grzbiet Wału Zielonogórskiego. Ostatni fragment  szlaku 
pozwala nam się czuć niemalże jak podczas wspinaczki górskiej (spora różnica 
wysokości). Szlak kończy swój bieg u podnóża Wieży Wilkanowskiej, gdzie 
znajduje się lokalny węzeł szlaków turystycznych. 
 

Przebieg trasy 
 

Punkt na trasie Odległości 
w km tam  

Odległości w 
km z 

powrotem  

Komunikacja 

Z. Góra Amfiteatr 0 [4] 4 [0] MZK 

Staw na potoku 
Pustelnik 

2 [2] 2 [2]  

Góra Wilkanowska 4 [0] 0 [4]  

w nawiasach [kwadratowych] podano odległość łączną. 
  

W eksplorowaniu szlaku przydatne będą mapy wydawnictwa Sygnatura 
 
 


