
Wolsztyn – Niałek Wielki – Jezioro Święte – Obra – Berzyna – Wolsztyn 
 
Szlak „Kąpielisko Krutla” (brązowy) – długość 17, 2km 
 
Dojazd i powrót z Wolsztyna pociągiem, autobusem lub samochodem. 
 
Szlak okrężny (pieszo-rowerowy), prowadzący z Wolsztyna do popularnego kąpieliska nad 
Jeziorem Świętym (Krutla) koło Obry. W dalszej części trasy cenne zabytki na Obrze. 
Szlak rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Niałeckiej w zachodniej części 
Wolsztyna (0,0 km), za mostkiem na Dojcy. Stąd wiedzie on ul. Niałecką, przecina al. 
Niepodległości i biegnie przez Niałek Wielki (przystanek PKS 0,9 km). Za wsią, koło dużej 
topoli, skręcamy ukośnie w prawo(1,6 km) na drogę polną, z której – nieco dalej – rozciąga 
się widok na zabudowania Powodowa z bryłą Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych. 
Trasa przechodzi dalej przez niewielki las, za którym skręcamy w lewo. Mijamy przydrożny 
krzyż stojący w otoczeniu drzew (4,3 km) i docieramy do strzelnicy myśliwskiej Koła 
Łowieckiego „Diana” z Wolsztyna(5,6 km). Dalej mijamy wytwórnię mas bitumicznych, za 
którą znajduje się parking i łowisko PZW Krutla nad Jeziorem Świętym (6,3 km). Stąd w 
lewo przez mostek i dalej ścieżką nadjeziorną zdążamy do plaży i kąpieliska, usytuowanego 
przy południowo-zachodnim krańcu jeziora, na skraju zabudowań Obry (7,4 km). Znad 
jeziora ul. Cmentarną docieramy do skrzyżowania dróg koło kościoła św. Walentego w 
centrum Obry, przy styku z żółtym szlakiem pieszym ze Świętna do Wolsztyna. Stąd niemal 
do samego Wolszytna szlaki biegną razem. Kierujemy się w lewo przez wieś w kierunku 
zabudowań pocysterskich, przed którymi skręcamy w lewo (9,3 km), a po 200 m w prawo, w 
drogę na tyłach cmentarza i ogrodu klasztornego. 
Niegdyś była to błotnista droga prowadząca w poprzek doliny Dojcy, dziś wyłożona jest 
betonowymi płytami. Mijamy po lewej stawy (łowiska) i przez mostek na kanale, a dalej most 
na Dojcy (11,2 km), kierujemy się szeroką drogą piaszczystą w kierunku wschodnim. Szlak 
prowadzi następnie przez las, na skraju którego skręcamy w lewo (13,0 km), na północ. 
Mijamy zabudowania Adamowa Piekiełka i za niewielkim laskiem skręcamy w lewo (szlak 
żółty prowadzi tu nadal prosto), w drogę z linią energetyczną. Po 300 m, przed widocznymi 
zabudowaniami, skręcamy w prawo i przez pola irygacyjne oczyszczalni ścieków, a dalej 
skrajem zadrzewienia nadjeziornego docieramy do zabudowań Berzyny (16,5 km) i nieco 
dalej do ul. Fabrycznej w Wolsztynie, gdzie szlak się kończy (17,2 km). 
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