
Nowe Miasto - Stara Warta - 3,5 km

Ruszamy z Rynku, schodzimy ul. Zamkową ku Kopcowi. 
Drogą między polami, a potem wzdłuż lasu dochodzimy 
do plaży nad Wartą. Cofamy się ok. 50 m, wchodzimy na 
leśną dość szeroką drogę, która po chwili skręca w lewo 
i doprowadza do początku Starej Warty. Skręcamy w prawo 
i wąską ścieżką tuż nad wodą wędrujemy wzdłuż starorze-
cza. Po około 400 m odchodzimy od dawnego koryta rzeki, 
wędrujemy dalej przez las, dopóki nie dotrzemy znów do 
Starej Warty. Skręcamy w lewo  i po chwili widzimy groblę. 
Mijamy drogę, która odchodzi w prawo, my zaś kręcimy 
w lewo i dochodzimy do Starej Warty pod Dębami. Stam-
tąd cofamy się, znów mijamy groblę i wędrujemy drogą 
wzdłuż starorzecza. Po około 100 metrach droga skręca 
najpierw w prawo, po chwili w lewo i doprowadza nas do 
dużej polany. Mijamy ją i wędrujemy dalej aż do drogi as-
faltowej Wolica Kozia - Nowe Miasto. Skręcamy w prawo 
i wędrujemy do ul. Żerkowskiej i Rynku. 

2 Nowe Miasto - plaże nad Wartą - 4,5 km

Wycieczkę rozpoczynamy na Rynku, schodzimy ulicą Po-
lną; na wysokości rowu melioracyjnego kręcimy w prawo. 
Drogą między polami dochodzimy do sosnowego lasu, 
po chwili skręcamy w prawo i idziemy dalej wzdłuż lasu. 
Docieramy do polany skąd prowadzi zejście na plażę. Dalej 
wchodzimy na wąską ścieżką wiodącą tuż nad Wartą. Wę-
drujemy w górę rzeki około 1 km i docieramy do kolejnej 
plaży i początku Starej Warty. Dalej wędrówkę kontynuuje-
my według trasy 1.
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Nowe Miasto - wzdłuż Warty, 
do Dębowca i Wieprzowca - 3,5 km

Wycieczkę rozpoczynamy na Rynku, schodzimy ulicą Po-
lną; na wysokości rowu melioracyjnego kręcimy w prawo. 
Drogą między polami dochodzimy do sosnowego lasu, a po 
chwili droga się rozwidla. Wybieramy drogę na wprost 
i dochodzimy do Warty. Droga przechodzi w ścieżkę, idzie-
my nią w dół rzeki aż do portu mariny Pod Czarny Bocian. 
Schodzimy z usypanej skarpy do zatoki. Przechodzimy 
obok restauracji dalej przez plac aż do bramy; opuszczamy
marinę i kręcimy w lewo. Gdy droga wejdzie w las kręci-
my znów w lewo i dochodzimy do brzegu Dębowca. Wąską 
ścieżką skrajem lasu idziemy w prawo. Po chwili widzimy 
drugi ze stawów: Wieprzowiec. Gdy ścieżka łączy się z le-
śną drogą kręcimy w nią w lewo i po chwili znów w lewo. 
Wkrótce las się kończy i droga prowadzi między polami ku 
Nowemu Miastu. Dochodzimy do ulicy Polnej i podchodzi-
my nią do Rynku.

Klęka - przez las nad Starą Wartę - 5,5 km

Spacer rozpoczynamy sprzed szkoły. Szeroką drogą wędru-
jemy przez las, który został w znacznej mierze zniszczony 
przez nawałnicę w 2017r. Na szczęście rośną tam już młode 
drzewka. Mijamy stawy hodowlane i dochodzimy do asfal-
towej drogi Nowe Miasto-Wolica Kozia. Przekraczamy ją 
i dalej - jak w opisie trasy 1 - dochodzimy do grobli i Starej 
Warty pod Dębami. Przechodzimy przez groblę i kręcimy 
w lewo. Wzdłuż starorzecza idziemy do rozwidlenia: skrę-
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5 Hermanów - Stara Warta - Warta - 4,5 km 

6 Hermanów - Dębińska Stara Warta - 6 km
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8 Klęka - przez las do Nowego Miasta - 2,5 km

9 Nowe Miasto - przez Guć, Piaski 
do „Krzywej Sosny” i Topólek - 6 km

10 Lubrze - Bańdura - 7 km

11 Górne Dębno - 3 km

Spacer rozpoczynamy sprzed budynku dużej stajni. Wycho-
dzimy poza bramę i idziemy drogą wzdłuż zagrody zwie-
rząt domowych. Droga dwa razy kręci w prawo i wkrótce 
widzimy przez ogrodzenie hermanowski plac zabaw 
a dalej zagrodę kóz i osłów. Droga prowadzi wzdłuż ogro-
dzenia. Mijamy tyły folwarku i wędrujemy prostą drogą 
przez las aż do niewielkiego stawu zwanego Pralnia. Na 
skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo i dalej, po ok. 500 m  
w prawo. Dochodzimy do Starej Warty pod Dębami. Znów 
skręcamy  w prawo i leśną drogą idziemy aż do Warty. Tu-
taj droga przechodzi w wąską ścieżkę. Idziemy nią w górę 
rzeki i wkrótce dochodzimy do stawu Życznik. Wędrujemy 
wzdłuż jego brzegu aż dochodzimy do rozwidlenia. Skrę-
camy w lewo (prosto dojdziemy znów do Pralni)  i skrajem 
lasu dochodzimy do łąki i dalej drogą do Folwarku Herma-
nów.

Spacer zaczynamy z placu przy restauracji Folwarku Her-
manów. Drogą przez łąki, wzdłuż stawów wędrujemy ku 
Warcie. Docieramy do rzeki, przekraczamy śluzę na rowie 
melioracyjnym i ścieżką podążamy w górę rzeki. Droga 
prowadzi w większości przez łąki. Aby dojść na brzeg Warty 
trzeba przejść przez śluzę na zwykle suchym rowie me-
lioracyjnym. Ścieżka doprowadza nas do dawnego koryta 
Warty: Dębińskiej Starej Warty i prowadzi najpierw łąkami, 
potem lasem a na końcu skrajem pola. Jest mało uczęsz-
czana, zatem bardzo wąska, czasem zagradzają ją drzewa 
przewrócone przez bobry lub wiatr. Gdy znów docieramy 
do lasu jesteśmy też już przy drodze szutrowej Dębno - Wo-
lica Kozia. Skręcamy w nią w prawo i po ok. 600 m  do-
cieramy do osady Wilczki i dalej do Wolicy Koziej. Znajduje 
się tutaj wieża widokowa, skąd można podziwiać dolinę 
Warty. Przy dobrej pogodzie widać Środę Wielkopolską. 
Z Wolicy Koziej kierujemy się w prawo, z powrotem do Her-
manowa.

Wolica Kozia - górna droga  
- rezerwat Dębno - 4 km

Wycieczkę zaczynamy przy wieży widokowej w Wolicy 
Koziej, z której można podziwiać dolinę Warty. Od drogi 
Wolica Kozia - Dębno, na wysokości zagrody owiec skręca-
my w prawo i wędrujemy pod górę. Droga wspina się na 
szczyt piaszczystej moreny i dalej prowadzi już płasko. Mi-
jamy krzyż i dalej wędrujemy prosto. Po prawej stronie las 
wkrótce się kończy i zaczynają się pola uprawne. Wędruje-
my jeszcze około 400 m i skręcamy w lewo. Znów jesteśmy 
w lesie. Po dłuższej chwili droga przybiera formę wąwo-
zu, którym schodzimy aż do szutrowej drogi Wolica Kozia 

Wycieczkę zaczynamy przy szkole w Klęce. Na wyskości 
parkingu wchodzimy w leśną drogę, która wkrótce do-
prowadza nas do muru ogrodu Phytopharmu. Słynie on 
z szklarniowej uprawy aloesów. Skręcamy w prawo i drogą 
przez las idziemy około 800 m, dochodzimy do rozwidle-
nia, na którym skręcamy w lewo. Wkrótce po lewej stronie
las się kończy. Idziemy skrajem lasu. Po około 300 m droga 
skręca w prawo a po chwili w lewo. Idziemy nią aż do drogi 
asfaltowej Klęka-Nowe Miasto. Skręcamy w prawo i wy-
dzieloną ścieżką pieszo-rowerową schodzimy do Nowego 
Miasta.

Ruszamy z placu zabaw przy Zdrojach. Mijamy boisko do 
piłki nożnej. Dochodzimy do lasku Guć, gdzie na rozwidle-
niu idziemy prosto, przez plac do Warty. Po prawej stronie 
zostawiamy marinę „Pod Czarnym Bocianem” i wędrujemy 
w dół rzeki w stronę mostu. Przechodzimy pod mostem 
i w chwilę potem podchodzimy na skarpę „Starego mo-
stu” idziemy asfaltową drogą, mijamy budynek dawnego 
spichlerza i dochodzimy do parkingu przy restauracji „Nad 
Wartą”. Skręcamy w prawo i leśną drogą wędrujemy około 
1 km aż do rozwidlenia. Skręcamy w prawo i wkrótce wy-
chodzimy na rozległą łąkę. Drogą dochodzimy do brzegu 
rzeki. Wyraźnie zaznacza się tutaj... pusty plac, gdzie jesz-
cze nie tak dawno stała ogromna sosna - tzw. „Krzywa So-
sna”. Skręcamy w prawo i podążamy drogą w górę Warty. 
Droga wkrótce  oddala się od rzeki, prowadzi lasem aż do 
Topólek, niewielkiego stawu. Na rozwidleniu kierujemy się 
w lewo, ku budynkowi dawnego spichlerza. Drogą podcho-
dzimy na skarpę, skręcamy w lewo, znów dochodzimy do 
„Starego mostu”, schodzimy w dół i wracamy w kierunku 
Nowego Miasta.

Spacer rozpoczynamy przy cmentarzu w Dębnie. Piaszczy-
sta droga wspina się dość stromo. Wchodzimy na wysoką 
jak na dolinę Warty morenę. Sosnowy las, zwłaszcza na 
szczycie wzniesienia został w 2017r. mocno zniszczony 
przez nawałnicę. Teraz rosną tutaj już nowe nasadzenia.
Po około 1 km prostej drogi skręcamy w lewo. Droga tym 
razem prowadzi w dół, aż do rozwidlenia i przejścia pod 
nasypem kolejowym. Zostawiamy tory po prawej i drogą 
w lewo, pomiędzy polami dochodzimy do figury Matki  Bo-
żej Bolesnej stojącej na rozwidleniu. Skręcamy w lewo i do-
chodzimy do skrzyżowania dróg przed kościołem. Znów 
skręcamy w lewo i chodnikiem wracamy na miejsce startu.

Wycieczkę rozpoczynamy przy placu z mostem pontono-
wym. Idziemy asfaltową drogą - skarpą „Starego mostu”, 
aż do barierek zagradzających uskok. Skręcamy w prawo 
- tutaj zaczyna się wał przeciwpowodziowy. Wędrujemy 
ścieżką poniżej nasypu. Po około 500 m las po lewej stronie 
przechodzi w łąkę a droga prowadząca do tej pory wzdłuż 
wału odchodzi w lewo. Podążamy nią i wkrótce docieramy 
do brzegu Warty. Od tego momentu wędrujemy cały czas 
tuż nad brzegiem rzeki. Mijamy duże zakole - Pogwizdołki 
z charakterystycznymi dla Warty kamiennymi ostrogami. 
Z czasem las się kończy a my wędrujemy dalej wzduż War-
ty aż do wąskiego starorzecza - Bańdury. Tutaj odchodzimy 
od rzeki i wędrujemy polną drogą wzdłuż stawu aż do wału 
przeciwpowodziowego. Wchodzimy na drogę biegnącą 
jego szczytem i kierując się w prawo idziemy nim aż do 
Lubrza.  

SPACERY 
I WYCIECZKI ROWEROWE

gmina Nowe Miasto nad Wartą

Aktualizacje oraz nowe trasy można znaleźć na stronie  
internetowej biblioteki w zakładce „Doliwa”. Polecamy!

Wydawca: Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Projekt „PoCZUJ bluesa do muzyki i literatury, 
regionu oraz jego historii” został sfinansowany ze środków 

Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Zapraszamy na spacery i wycieczki rowerowe po gmi-
nie Nowe Miasto nad Wartą.  Trasy oznaczone na mapie 
prowadzą przez miejsca najbardziej urokliwe: staro-
rzecza, stawy, wzdłuż Warty, przez lasy i łąki. Czasem 
wałem, czasem wąwozem, częściej jednak ścieżkami, 
duktami leśnymi oraz drogami użytkowymi. Każdą  
z tras spacerowych można przemierzyć rowerem, 
choć nie zawsze będzie to komfortowa jazda, bo nie 
raz na ścieżce trafi się zwalone przez bobry drzewo, 
czy wyjątkowo piaszczysty odcinek. Trasy rowerowe 
wiodą zwykle z dala od głównych dróg, przez niemal 
wszystkie miejscowości gminy Nowe Miasto nad Wartą.  
Większość spacerów i wycieczek zamyka się w pętli, 
czasem się one krzyżują i łączą.  Warto ubrać wygodne 
buty, zabrać bratnią duszę, znajomych lub rodzinę i nie-
co powędrować i porowerować trasami wyznaczonymi 
przez klub „Doliwa”.

12 Dębno - przeprawa promowa 
i spacer wałem - 3,5 km

Wycieczkę zaczynamy przy kościele w Dębnie. Dochodzimy 
do skrzyżowania dróg i skręcamy w lewo. Po chwili przekra-
czamy wał przeciwpowodziowy i po ok. 400 m dochodzimy 
do przeprawy promowej. Droga asfaltowa kończy się przy 
rzece a my skręcamy w prawo i wędujemy dalej drogą le-
śną, Warta płynie tuż obok, dosłownie kilka kroków przez 
las. Po ok. 800 m dochodzimy do mostu kolejowego i wału 
przeciwpowodziowego. Skręcamy w prawo i drogą biegną-
cą szczytem nasypu wracamy do Dębna.         Możemy też 
przejść pod mostem kolejowym i zostawiając za sobą tory
kolejowe powędrować drogą biegnącą na wale przeciwpo-
wodziowym do ujścia Lutyni i dalej do drewnianego mostu 
na Lutyni, a następnie zawrócić.

13 Chocicza - wzdłuż torów do 
Boguszynka - 6 km

Spacer rozpoczynamy przy budynku dworca kolejowego. 
Idziemy ulicą Dworcową, która wkrótce zmienia się w sze-
roka leśną drogę. Równolegle do niej ciągną się tory kolejo-
we linii Poznań - Jarocin - Ostrów Wlkp. Wędrujemy prosto 
ok. 2 km aż do przejazdu kolejowego w Rogusku. Prze-
kraczamy tory, mijamy dom dróżnika, skręcamy w lewo 
i drogą pod górę dochodzimy do pierwszych zabudowań 
w Boguszynku. Skręcamy w lewo, mijamy staw hodowlany 
i wędrując prosto dochodzimy do skrzyżowania dróg. Znów 
kręcimy w lewo i na następnym rozwidleniu dróg - znów 
w lewo. Wędrujemy lasem przez ok. 1 km i dalej już drogą 
między polami, równolegle do linii kolejowej aż do drogi 
Klęka- Śrem. Skręcamy w lewo i po chwili przekraczamy 
przejazd kolejowy i wchodzimy w ul. Dworcową. 

14 Nowe Miasto - do Roguska 
przez Komorze - 10 km

Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy barze „Nad 
Wartą”.  Wchodzimy w szeroką leśną drogę i wędrujemy nią 
aż do Komorza. Dochodzimy do asfaltowej drogi, na prawo 
w lesie widać piaszczyste wzniesienia - Żydowskie Góry. 
Idziemy asfaltem by po chwili skręcić w prawo w leśną 
ścieżkę. Przez ponad kilometr wędrujemy nią by dotrzeć 
do początku wału przeciwpowodziowego, którym wkrótce 
dochodzimy do nadwarciańskich łąk Roguska. Schodzimy  

15 Rogusko - wałem wzdłuż Warty
do mostu kolejowego - 3 km

Wycieczkę rozpoczynamy w Rogusku, gdzie przy wjeździe 
do miejscowości znajduje się miejsce piknikowe. Drogą 
na wprost od tego miejsca dochodzimy do wału prze-
ciwpowodziowego. Wchodzimy na nasyp i kierujemy się 
w lewo. Przez około 1,5 km wędrujemy nim wzdłuż rzeki 
aż do mostu kolejowego. Dalej idziemy drogą przy nasypie 
kolejownym by wkrótce skręcić w lewo, minąć duży staw 
hodowlany i znów drogą miedzy polami dojść do Roguska.

camy w prawo i po chwili jeszcze raz w prawo. Mijamy 
urokliwy staw Zimny Dół, przekraczamy rów melioracyjny. 
Droga prowadzi pod górę, przez las aż do do asfaltowej dro-
gi Nowe Miasto-Wolica Kozia. Znów ją przekraczamy i dalej 
wędrujemy lasem aż do rozwidlenia. Kręcimy w lewo i po 
chwili dochodzimy do szutrowej drogi Wolica Kozia-Klęka. 
Skręcamy w nią w prawo i po ok. 1 km docieramy do Klęki.

- Dębno. Na wprost znajduje się Dębińska Stara Warta. 
Jesteśmy w sercu rezerwatu Dębno nad Wartą. Skręcamy 
w lewo i wędrujemy do Wolicy Koziej, mijając po drodze 
osadę Wilczki. 

A Nowe Miasto - przeprawa promowa  
- wał wzdłuż Warty - 16 km 

Nowe Miasto | (rynek) - Wolica Kozia - Dębno | (przeprawa pro-
mowa) - droga na wale przeciwpowodziowym - Lubrze | (most 
na Warcie) - Nowe Miasto

B Klęka - Wolica Kozia - Nowe Miasto - 7 km 

Klęka | (park) - Wolica Kozia - Nowe Miasto | (rynek) - Klęka

C Klęka - Wolica Kozia - Wolica Nowa - 8,5 km 

Klęka | (park) - Wolica Kozia - Wolica Nowa - las „Wielki Bór” - Klęka 

D Klęka - rezerwat Dębno nad Wartą  
- Radliniec - 13 km 

Klęka | (park) - Wolica Kozia | (rezerwat „Dębno nad Wartą) - gór-
ne Dębno  - Radliniec - Klęka

E Dębno - Lutynia - 10 km 

Dębno | (kościół) - przeprawa promowa - przejazd pod linią kole-
jową - wał przeciwpowodziowy | (ujście Lutyni) - most na Lutyni 
| wał do końca lasu i powrót do mostu na Lutyni - droga przez 
las i wzdłuż nasypu kolejowego - przejazd pod linią kolejową - 
powrót do Dębna

F Dębno - Bieździadów - 6,5 km 

Dębno | (kościół) - przejazd pod linią kolejową - Lutynia - Bieź-
dziadów | droga wzdłuż lasu - zjazd przez las do przejazdu pod 
linią kolejową - Dębno

G Chocicza - Aleksandrów - Szypłów i Jadwi-
gów - Kolniczki - Utrata  - 15 km 

Chocicza | (szkoła) - Teresa - Aleksandrów - przejazd przez linię 
kolejową - Szypłów - Tokarów - Jadwigów - Kolniczki | (kościół) 
- Utrata- Chocicza

I Kolniczki: do Szypłowa i Michałowa - 22 km 

Kolniczki | (kościół) - Jadwigów - Tokarów - Szypłów - Chwa-
lęcin - Michałów

J Chocicza: ku Rogusku i do Boguszynka  - 7 km 

Chocicza | (osiedle) - Chocicza | (cmentarz) - Rogusko | (prze-
jazd kolejowy) - Boguszynek | (między polami) Chocicza

H Boguszyn: aż do Chromca i Boguszynka - 7,5 km 

Boguszyn | (biblioteka) - Kolniczki | (kościół) - Michałów - Chwalę-
cin - Skoraczew - Kruczyn - Chromiec - Świętomierz - Boguszynek 
| (kościół) - Boguszyn

z wału i dochodzimy do brzegu Warty. Drogą przez łąki, tuż 
nad samą rzeką idziemy aż do skrętu w lewo. Wracamy na 
wał, przekraczamy go i docieramy do asfaltowej drogi. Kie-
rujemy się w lewo i po ok. 600m dochodzimy do skrzyżo-
wania. Skręcamy w lewo i idąc cały czas prosto przez ponad 
1 km dochodzimy do rozwidlenia. Kierujemy się w lewo 
i wracamy tą samą drogą do parkingu.
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