Szlaki turystyczne i rowerowe

Okolice Po?czyna-Zdroju nale?? do najpi?kniejszych terenów w naszym kraju – w folderach
reklamowych ró?nych regionów nie brakuje podobnych zapewnie?, dlatego o prawdziwo?ci
tego stwierdzenia niech za?wiadcz? fakty i liczby.
Blisko po?owa gminy Po?czyn-Zdrój le?y na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego lub w jego
otulinie, ponadto oko?o 2/3 powierzchni gminy jest wpisane do programu Natura 2000. S? to: Obszar
Siedliskowy „Dorzecze Pars?ty” i Obszar Ptasi „Ostoja Drawska”. Przez gmin? przep?ywa 7 rzek, a
trzy z nich bior? tu swoje ?ród?a. Na terenie gminy znajduj? si? jeden ?cis?y rezerwat przyrody, 3
obszary chronionego krajobrazu, 8 zespo?ów przyrodniczo- krajobrazowych, 51 pomników przyrody,
a 75 wyst?puj?cych tu gatunków ro?lin i zwierz?t znajduje si? pod ochron?.
O walorach przyrodniczych i krajobrazowych najlepiej przekona? si? w?druj?c pieszymi szlakami
turystycznymi, b?d? przemierzaj?c okolic? na rowerze. Przez teren gminy przebiega g?sta sie?
szlaków pieszych i rowerowych, ale z my?l? o rowerzystach i piechurach przebywaj?cych w
Po?czynie-Zdroju polecamy trzy z nich. S? to szlaki, które stanowi? p?tl? z pocz?tkiem i ko?cem w
Po?czynie Zdroju, przez co s? idealn? propozycj? na ca?odniow? wycieczk?.

Szlak „Zwini?tych Torów ”
Prawdziw? gratk? dla cyklistów odwiedzaj?cych Po?czyn-Zdrój jest ?cie?ka rowerowa do
Z?ocie?ca.Trasa d?ugo?ci oko?o 27 km wiedzie dawnym nasypem kolejowym, z którego zdj?to tory,
po?o?ono asfalt i udost?pniono wy??cznie rowerzystom. ?cie?ka rozpoczyna si? przy ul.
Koszali?skiej (droga wylotowa w kierunku Bia?ogardu i Koszalina), ale z centrum miasta mo?na do
niej dojecha? równie? ulicami: Chrobrego oraz Sobieskiego przez angielsk? cz??? Parku Zdrojowego
(mijaj?c zalew, sanatorium Borkowo, ?róde?ko, zabudowania osady Mi?dzyborze i siedzib?
Le?nictwa Ogrodno). ?cie?ka prowadzi przez najbardziej malownicze tereny Drawskiego Parku
Krajobrazowego, a ze wzgl?du na po?o?enie na nasypie kolejowym nie ma tu stromych
podjazdów.Jest to wi?c idealna trasa dla rowerzystów o s?abszej kondycji lub/i zaawansowanych
wiekowo,chc?cych nasyci? oko pi?knymi widokami. Oprócz pejza?y na trasie, na uwag? zas?uguje
miejscowo?? Toporzyk, w której bardzo ?adnie prezentuje si? bry?a neogotyckiego ko?cio?a z XIX
wieku, warto odwiedzi? równie? dzia?aj?ce tam gospodarstwa agroturystyczne „Dom nad
rozlewiskiem” i „Dolina Trzech Stawów”.

Szlak rowerowy „Pradolina D?bnicy”- niebieski
Jest to p?tla rozpoczynaj?ca si? ko?cz?ca w tym samym miejscu o d?ugo?ci ok. 21 km czego ok. 13
km prowadzi po drogach utwardzonych. Szlak wiedzie przez pó?nocno-wschodni? cz??? gminy
Po?czyn-Zdrój, jest stosunkowo ?atwy i nawet rowerzy?ci o s?abszej kondycji powinni poradzi? sobie
z pokonaniem tej trasy w czasie nie d?u?szym ni? 2-3 godziny.
Szlak rozpoczyna si? przy wej?ciu do Parku Zdrojowego przez miasto prowadzi ulicami: Zdrojow?,
Szpitaln?, Zamkow?, Mickiewicza, Koszali?sk?, S?oneczn?, Kolejow?, Traugutta. Tu? za granicami
miasta trasa wiedzie przez miejscowo?? ???ek, gdzie ko?czy si? droga asfaltowa. Nast?pny odcinek
o d?ugo?ci ok. 1,5 km (do miejscowo?ci Bu?larki) prowadzi drog? piaszczyst?, na której mo?e
wyst?pi? konieczno?? prowadzenia roweru na krótkich odcinkach. Tu? za Bu?larkami szlak prowadzi
przez stary, drewniany mostek na D?bnicy i 200 metrów dalej dociera do drogi asfaltowej Po?czynTychowo. Nast?pnie szlak ?agodnie spina si? na wzniesienie Skowro?czych Gór, aby za chwil?
zjecha? nad Jezioro Ko?ackie. Brzeg zbiornika jest jednym z naj?adniejszych miejsc na szlaku,
dlatego warto tu zaplanowa? postój. Warto zwróci? uwag? na du?ych rozmiarów kopce ziemne
znajduj?ce si? po zachodniej stronie jeziora. S? to kurhany z okresu wczesnego ?redniowiecza.
Dalej szlak prowadzi do wsi Ko?acz, sk?d drogami asfaltowymi przez Ogartowo i Ogartówko wraca
do Po?czyna Zdroju.

Szlak pieszy „Wokó? Po?czyna-Zdroju”- ?ó?ty
Szlak ten ma d?ugo?? oko?o 15 km, z czego niewiele ponad 10 km to drogi utwardzone. Jako p?tla
wiod?ca przez najbli?sze okolice miasta, szlak stanowi idealn? propozycj? spacerowo-wycieczkow?,
dla kuracjuszy i turystów, którzy po zapoznaniu si? urokami parku pragn? za?y? jeszcze wi?cej ruchu
na ?wie?ym powietrzu.
Z ko?cem 2013 roku Urz?d Miejski w Po?czynie-Zdroju zrealizowa? projekt, w ramach którego przy
szlaku ustawionych zosta?o 10 ?awek i tablic o tematyce edukacyjno-przyrodniczej, odbudowana
zosta?a k?adka nad jednym z niewielkich cieków wodnych, odnowiono oznakowanie ??cznie z
ustawieniem dodatkowych kierunkowskazów. Jednak najwa?niejsza zmiana, to istotna korekta
przebiegu szlaku. Sta?o si? tak, poniewa? od momentu pierwotnego wytyczenia trasy kilkadziesi?t lat
temu, dokona?o si? sporo zmian w przestrzeni. Np. m?yn wodny przy ul. Ko?obrzeskiej przesta? by?
atrakcj? turystyczn?, a pojawi?a si? ?cie?ka rowerowa, czy zalew w angielskiej cz??ci parku.
Pozosta?e korekty wynikn??y z przekonania o potrzebie wyprowadzenia szlaku z centrum na
peryferie miasta. Przedstawiony poni?ej opis odnosi si? do nowego przebiegu trasy.
Szlak rozpoczyna si? na ul. Zdrojowej przy wej?ciu do parku (a nie jak wcze?niej na pl. Tysi?clecia),
prowadzi alej? przy sanatorium „Irena”, powy?ej amfiteatru skr?ca w prawo w kierunku angielskiej
cz??ci parku, gdzie skr?ca w lewo na grobl? i wzd?u? koryta Wogry prowadzi a? do samej zapory
spi?trzaj?cej wody zalewu. Dalej szlak prowadzi w kierunku pensjonatu „Natura Park”, gdzie skr?ca
w prawo w ul. Sobieskiego, nast?pnie w lewo w w?sk? ?cie?k?, która wspina si? kraw?dzi? w?wozu,
mija sosn? Jeffreya i dociera do drogi asfaltowej z Po?czyna-Zdroju w kierunku Bierzwnicy. Po
drugiej stronie jezdni szlak skr?ca w lewo w i drog? gruntow? w?ród pól uprawnych prowadzi do ul.
Chrobrego, tu skr?ca w lewo ( a nie jak niegdy? w prawo), aby po kilku minutach marszu dotrze?
skr?ci? w prawo w ?cie?k? rowerow? na dawnym nasypie kolejowym. ?cie?k? szlak prowadzi do ul.
Koszali?skiej, skr?ca w lewo i po oko?o 150 m. marszu poboczem, w prawo w drog? gruntow?.
Nast?pnie wzd?u? ogrodzenia gospodarstwa, przez nieczynn? lini? kolejow? dochociera do nowej
k?adki na niewielkim strumieniu, po przej?ciu której skr?ca w prawo prowadzi w dó? do ul. M?y?skiej.
Tu skr?ca w lewo a nast?pnie po skosie w prawo w drog? wiod?c? mi?dzy polami w stron?
widocznego na horyzoncie lasu. W tym miejscu roztacza si? najpi?kniejsza na ca?ym szlaku
panorama widokowa. Po dotarciu do lasu szlak skr?ca najpierw w lewo potem w prawo i dociera do
piaszczystej drogi, na której skr?ca w lewo w kierunku zabudowa? miejscowo?ci ???ek. Po

przekroczeniu granicy miasta szlak prowadzi ul. Traugutta przez most i spi?trzenie na Wogrze,
nast?pnie wspina si? pod gór? aby przed pierwszymi zabudowaniami skr?ci? w lewo w kierunku ul.
Polnej. Tu skr?ca w drog? gruntow? i wzd?u? starych sadów dociera do nieczynnej linii kolejowej,
przecina ul. Szczecineck? i po kilku zakr?tach dociera do ogródków dzia?kowych. Wzd?u?
ogrodzenia trasach wiedzie do ul. Stra?ackiej, skr?ca w prawo w Warszawsk?. Na rondzie szlak
skr?ca w ul. Zdrojow? i dociera do miejsca startu przy wej?ciu do parku.

?cie?ka edukacyjna „Dbaj?c o figur? poznaj? natur?”
Jedna z najm?odszych atrakcji turystycznych gminy Po?czyn-Zdrój to ?cie?ka edukacyjna nosz?ca
nazw? „Dbaj?c o figur? poznaj? natur?” oddana do u?ytku w lipcu 2013 roku. Stworzony przez
Nadle?nictwo Po?czyn szlak stanowi oryginalne po??czenie klasycznych ?cie?ek edukacyjnych
wyposa?onych w tablice informacyjne, ?awosto?y, wiaty itp. z urz?dzeniami do ?wicze? na ?wie?ym
powietrzu. Na trasie ?cie?ki znajduj? si? dwa place z tzw. si?owniami zewn?trznymi i kilkana?cie
tablic edukacyjnych.
Trasa rozpoczyna si? przy schronisku „Tadeuszówka” (obok sanatorium „ Borkowo”) i tam te?
znajduje si? pierwszy placyk z urz?dzeniami do ?wicze?, dalej prowadzi przez Wilcze Jary, przecina
drog? wojewódzk? 173, mija Grodzisko, przecina drog? wojewódzk? 163, gdzie znajduje si? kolejna
minisi?ownia i ko?czy si? przy drodze asfaltowej z Po?czyna-Zdroju do Ogrodna.
Trasa prowadzi przez najpi?kniejsze fragmenty lasów bukowych oraz mieszanych poprzecinanych
g??bokimi w?wozami erozyjnymi i na ca?ej d?ugo?ci jest bardzo dobrze oznakowana. Jedynym
mankamentem licz?cego 6,5 km d?ugo?ci szlaku jest brak pocz?tkowej tablicy z opisem samej
?cie?ki i map? obrazuj?c? jej przebieg. Niektórzy tury?ci s?dz?, ?e jest to p?tla ko?cz?ca si? w
miejscu startu, dlatego wybieraj?c si? na wycieczk? tym szlakiem nale?y nastawi? si? na przebycie

go w obie strony (??cznie 13 km) lub powrót do miasta drog? asfaltow? przez Ogartówko (??cznie ok.
10 km).

Szlak rowerowy „Szwajcaria Po?czy?ska”- czerwony
Szlak rowerowy „Szwajcaria po?czy?ska” ma d?ugo?? 34,1 km z czego 15 km to drogi utwardzone.
Szlak przemierza najpi?kniejsze miejsca na po?udnie od Po?czyna-Zdroju, ale jest on stosunkowo
trudny. Na trasie na rowerzystów czekaj? liczne podjazdy i zjazdy, a nawierzchnia dróg gruntowych
na kilku krótkich odcinkach mocno utrudnia jazd?. Mimo to rowerzy?ci o przeci?tnej kondycji nie
powinni rezygnowa? z wycieczki zw?aszcza, ?e pejza?e Szwajcarii Po?czy?skiej z pewno?ci?
wynagrodz? poniesiony wysi?ek.
Szlak stanowi p?tl? rozpoczynaj?c? si? na ul. Zdrojowej przy wej?ciu do Parku Zdrojowego i mo?na
go przemierzy? rozpoczynaj?c jazd? w dowoln? stron? (autor niniejszego opracowania sugeruje
wybór kierunku zgodnego z poni?szym opisem).
Z ulicy Zdrojowej jedziemy w kierunku ronda, kierujemy si? w prawo ulic? Warszawsk?, skr?camy w
lewo w ul. Stra?ack? i trzymaj?c si? g?ównej drogi wzd?u? ogrodów dzia?kowych jedziemy d?ugim
?agodnym podjazdem do wsi Ogartówko, gdzie asfalt na chwil? zast?puj? „kocie ?by”. Jedziemy
ca?y czas prosto, mijamy rozproszone zabudowania miejscowo?ci Ogrodno, mijamy skr?t w lewo, w
now? drog? gdzie odbijaj? inne szlaki turystyczne i jedziemy jeszcze ok. 200 m. prosto. Dopiero tu
skr?camy w lewo w drog? gruntow?. Przed nami pierwszy wymagaj?cy odcinek, gdzie czeka kilka
podjazdów. Po ich pokonaniu wje?d?amy w las, który po krótkim odcinku zamienia si? w starodrzew
bukowy. Szlak kilkakrotnie skr?ca w le?ne dukty, ale miejsca skr?tów s? dobrze oznakowane.
Doje?d?amy do drogi z p?yt betonowych (tzw. „jumbówki”), tu skr?camy w prawo i przemierzamy
ponad kilometrowy, przyjemny zjazd z górki. Doje?d?amy do ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 163,
która biegnie dnem Doliny Pi?ciu Jezior. Po przekroczeniu szosy po lewej stronie mi?dzy drzewami
widoczne b?dzie jezioro G??bokie z po prawej jezioro D?ugie. W tym miejscu warto zwróci? uwag?

na ma?? hydrotechniczn? ciekawostk?. Oba jeziora ?aczy p?yn?ca w?skim strumykiem rzeka Drawa,
ale po prawej stronie drogi jest niewidoczna, poniewa? p?ynie podziemnym kana?em z betonowych
kszta?tek. Jest to instalacja wykonana prawdopodobnie jeszcze w okresie przedwojennym. Dalej
szlak wspina si? brukowan? drog? ku górnej kraw?dzi doliny i i prowadzi na otwart? przestrze? pól i
??k, miedzy którymi rozproszone s? zabudowania wsi Czarnkowie. Niektóre z nich s? wykonane w
konstrukcji szkieletowej, dlatego okolice te nazywa si? czasem „krain? szachulcowych chat”. Szlak
mija ceglany budynek ?wietlicy i dociera do drogi b?d?cej w przesz?o?ci g?ównym traktem ??cz?cym
Czaplinek z Po?czynem, który w ?redniowieczu stanowi? fragment Szlaku Solnego. Z tej drogi trasa
skr?ca w lewo w kierunku Wolej Góry, nast?pnie przez las do drogi asfaltowej, w któr? skr?ca w
prawo, mijaj?c Jezioro Klokowskie i wie? K?okowo. Dociera do drogi nr 173 Po?czyn-Drawsko
Pomorskie, prowadzi ni? oko?o 100 m. w lewo i zaraz w prawo w drog? gruntow?, któr? jakby okr??a
wie?? radiowo-telewizyjn? w Nowym Toporzyku (bardzo blisko st?d do rezerwatu „Torfowisko
Toporzyk”, który znajduje si? oko?o 200 m. po lewej stronie od drogi). Kilkaset metrów dalej szlak
dociera do skrzy?owania dróg polnych przy którym znajduje si? przydro?ny krzy?. Tutaj szlak skr?ca
o 90 stopni w prawo w kierunku Plebanówki i Wilczych Jarów, jednak w ten odcinek drogi nieco
wyboist? (koleiny) a w czasie deszczu b?otnist? nawierzchni?. W tym miejscu mo?na zrezygnowa? z
trzymania si? szlaku, pojecha? prosto do ?cie?ki rowerowej i skr?caj?c w prawo dojecha? ni? do
samego Po?czyna. Szlak po przebyciu trudnego odcinka równie? doprowadza do ?cie?ki, ale szybko
odbija z niej w prawo do Mi?dzyborza, a nast?pnie przez angielsk? cz??? parku zdrojowego dociera
na miejsce startu.

Szlak konny
Z zachodu na wschód Pojezierza Drawskiego prowadzi szlak konny o d?ugo?ci 186,4 km, który
??czy ?obez z Bia?ym Borem. Jest oznakowany pomara?czow? kropk? o ?rednicy 6 cm umieszczon?
na bia?ym prostok?cie. Szlak pod??a ma?o ucz?szczanymi gruntowymi drogami i ?cie?kami, w
wyj?tkowo malowniczym krajobrazie, mijaj?c 25 jezior i przecinaj?c 7 rzek: Star? Reg?, Wogr?, Blisk?
Strug?, D?bnic?, Pi?aw?, P?ytnic?, Gwd? i Do?g?.
Przez gmin? Po?czyn-Zdrój przebiega fragment o d?ugo?ci oko?o 32 km. Granic? gminy od strony
po?udniowo-zachodniej szlak przekracza w okolicy miejscowo?ci Stare Resko i dalej prowadzi przez
Skarbimierz, Zaj?czkowo, Widów, Jelonki, Ogrodno, Brz?kowice i Kocury, za którymi przechodzi na
teren gminy Barwice.
Szlak zosta? wytyczany w taki sposób aby na trasie znalaz?o si? jak najwi?cej stadnin, uje?d?alni i
o?rodków je?dzieckich. Na terenie gminy Po?czyn-Zdrój jest to miejscowo?? Zaj?czkowo, gdzie od
wielu lat dzia?a gospodarstwo agroturystyczne i jednocze?nie schronisko dla koni „?abie B?ota” oraz
gospodarstwo agroturystyczne Jana Tarnowskiego.

POZOSTA?E SZLAKI:
Oprócz opisanych wcze?niej trzech szlaków stanowi?cych p?tle (2 rowerowe i 1 pieszy) przez
okolice Po?czyna-Zdroju biegn? równie? odcinki szlaków tranzytowych oraz takie które zaczynaj? si?
na terenie miasta i wychodz? poza teren gminy.

Szlak pieszy niebieski
Szlak nazywany równie? szlakiem „Szwajcarii Po?czy?skiej” ma d?ugo?? 59,6 km i prowadzi z
Po?czyna-Zdroju do Czaplinka. Na terenie gminy Po?czyn-Zdrój znajduje si? odcinek o d?ugo?ci
16,55 km z czego 11,15 km to drogi utwardzone. Start na pl. Tysi?clecia (przy PKS) i dalej:
Ogartówko – Ogrodno – Zdroje – Nowe Koprzywno – Luboradza – Pachlino – Uradz – Czarne Wielkie
– Sikory – Ko?om?t – Czaplinek.

Szlak pieszy czarny
Nazywany równie? „Szlakiem przyrodniczym DPK” ma d?ugo?? 71,5 km i prowadzi z Po?czynaZdroju do Lubieszewa (gm. Z?ocieniec). Na obszarze gminy Po?czyn-Zdrój znajduje si? odcinek o
d?ugo?ci 18,65 km z czego 8,35 km to drogi utwardzone. Przebieg szlaku: Po?czyn-Zdrój PKS –
Borkowo – Wilcze Jary – Nowy Toporzyk – K?okowo – Lipno – Czarnkowie – ?midzi?cino – Uraz –
Warni??g – Stare Worowo – Cieszyno – Z?ocieniec – Kolonia Kosobudy – Góra Lisica – Lubieszewo

PKS

Szlak pieszy czerwony
Zwany równie? „Szlakiem solnym” wiedzie z Ko?obrzegu do Czaplinka, prowadz?c tras?, któr?
pod??ali niegdy? kupcy przewo??cy nadmorsk? sól do Wielkopolski. Ca?kowita d?ugo?? to 163 km z
czego na terenie gminy Po?czyn-Zdrój znajduje si? odcinek 32,450 km. Szlak przekracza granice
gminy w okolic w pó?nocnej cz??ci gminy, wzd?u? rzeki D?bnicy dociera do miasta a dalej prowadzi
przez Wilcze Jary, K?okowo, Lipno i Czrnkowie, za którym przechodzi na obszar gminy Czaplinek.

Szlak rowerowy „Greenway – naszyjnik pó?nocy”
Oznaczony kolorem zielonym, ma d?ugo?? ok. 870 km i stanowi p?tl? wiod?c? przez ca?e Pomorze
?rodkowe. W gminie Po?czyn-Zdrój znajduje si? odcinek 31,55 km. Szlak na terenie gminy prowadzi
?cie?k? rowerow? od strony Z?ocie?ca, przez Mi?dzyborze i Park Zdrojowy zahaczaj?c o
miasto.Pozosta?y odcinek na obszarze gminy jest identyczny z przebiegiem niebieskiego szlaku
pieszego.

Stary Kolejowy Szlak na Pomorzu Zachodnim. Rowerem nad Morze Ba?tyckie materia? Szymona Nitki - znanykraj.pl
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