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nr 5 – Brązowa, 
szlak rozpoczyna się w okolicach Pałacu w Mierzęcinie, prowadzi 

przez miejscowość Słonów w kierunku Dobiegniewa i kończy się 

przy Pałacu w Mierzęcinie. Łącznie wynosi 11,5 km, z czego więk-

sza część to droga leśna (asfalt na odcinku 4 km).

Ciekawe miejsca na trasie: 
• pałac w stylu neogotyku angielskiego i park przypałacowy wpi-

sany do Rejestru Zabytków,
• folwark i gorzelnia z końca XiX wieku,
• kościół filjalny pw. Św. Stanisława z XViii wieku,
• jezioro Słonowo,
• rzeka Mierzęcka Struga.

nr 6 – czarna,
ścieżka rozpoczyna się w okolicy Nadleśnictwa Głusko, prowadzi 

przez tereny n-ctwa Smolarz i dalej na tereny Nadleśnictwa Krzyż. 

Łącznie wynosi 20 km, z czego większa część to droga leśna (asfalt 

na odcinku 5 km).

Ciekawe miejsca na trasie:
• kościół filjalny pw. Matki Boskiej Bolesnej, z 1763r. wpisany  

w Rejestr Zabytków,
• dzwonnica drewniana przy kościele z początku XViii wieku,
• rzeka Drawa, 
• L-ctwo Przeborowo, pozostałości huty szkła z końca  XViii wie-

ku.

„wstęga Dobiegniewa”- szlak rozpoczyna się w Ługach nad je-

ziorem Osiek, prowadzi drogą wśród pól nad jeziorem Ostrowica, 

przez wieś Słonów, dalej jarem do Mierzęcina. Następnie przez 

malownicze pola nieopodal jeziora Chrapów Mały i kolejnego je-

ziora z plażą oraz kąpieliskiem we wsi Wołogoszcz, stąd Małą lub 

Dużą Pętlą do wsi Derkacze z polem kempingowym. W zależności 

od wyboru pętli trasa wynosi – 31 lub 45 km.

Ciekawe miejsca na trasie:
• XiX-wieczny neogotycki kościół w Słonowie,
• kompleks pałacowy ze stajniami, kortami tenisowymi, 

ogrodem w stylu japońskim, restauracją, pubem i krę-
gielnią w Mierzęcinie,

• centrum terapii z ośrodkiem hipoterapii w Łęczynie,
• zabudowania po XViii-wiecznym folwarku, czworaki  

z XiX wieku we wsi Wołogoszcz.
• Szlak zielony - Zwierzyn PKP - Zwierzyn kościół - Sar-

biewo dwór - Górki Noteckie sklep - Górki Noteckie koś-
ciół - mostek na Starej Noteci - Górecko stacja pomp - 
Górecko kościół - droga nr 157 - pompownia Gościmiec 
- Gościmiec kościół - Pławin - Żółwin - Zagaje - Sierosławi-
ce - Zwierzyn PKP. Długość: 40,3 km.

• Szlak niebieski - Strzelce Krajeńskie rondo - Owczarki - Zwie-
rzyn kościół - krzyżówka do Górecko - Przysieka - Górki kościół 
- Górki Noteckie PKP. Długość: 14,5 km. 

• Szlak czarny - Zwierzyn - Górecko - rzeka Noteć. Długość:  
5,5 km. 
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Na wszystkich odwiedzających powiat strzelecko - drez-

denecki czeka bogata sieć szlaków rowerowych oraz 

pieszych z wytyczonymi miejscami do odpoczynku. 

Łącznie to ponad 300 km sieci na czternastu bardzo atrakcyj-

nych krajoznawczo szlakach.

„Dankowski szlak” – (długość 14,5 km) - rozpoczyna się 

w Strzelcach Krajeńskich i prowadzi przez Piastowo, Wielisławi-

ce, lasy Puszczy Gorzowskiej kończąc swój bieg w miejscowo-

ści Danków. Szlak omija ruchliwe drogi publiczne, dzięki czemu 

stanowi bezpieczną trasę rowerowo – pieszą, posiada też nie-

zwykle cenne walory krajobrazowo – przyrodnicze. Dla turystów 

na szlaku przygotowane są trzy zadaszone miejsca do odpo-

czynku. Pierwsze z nich zaprojektowano na ósmym kilometrze 

trasy, na tzw. „Rybakówce” - stawach, gdzie hodowane są karpie 

i pstrągi. Można w tym miejscu zobaczyć między innymi orła 

bielika i rybołowa. Drugie miejsce odpoczynku to ,,Dolny Młyn” 

na jedenastym kilometrze trasy. Rzeka i jezioro oraz otaczające 

je lasy olchowo-jesionowe są doskonałym miejscem do byto-

wania bobrów europejskich. trzeci przystanek usytuowany jest  

w miejscowości Danków, położonej nad jeziorem Kinołęka (Małe 

Dankowskie) oraz Wielgie-Dankowskie, przy którym znajduje się 

pole biwakowe z obszernymi, zadaszonymi stołami i ławami, 

miejscem na ognisko, grillem i pięknym pomostem.

„Kierunek Długie” – (34 km) szlak turystyczny zaczynający się  

w Strzelcach Krajeńskich można przebyć kierując się kilkoma tra-

sami, w zależności od preferowanej formy aktywności. Rozpocząć 

go można z ulicy Poznańskiej lub z Grodziskiej w Strzelcach Kra-

jeńskich i kierować się w stronę Starego Kurowa. trasy łączą się ze 

sobą, dzięki czemu istnieje możliwość powrotu do punktu startu.

Zaczynając od ulicy Grodziskiej trafia się najpierw do wsi Sidłów, 

a stamtąd do Gardzka. Później szlak prowadzi utwardzaną, a na-

stępnie piaskową drogą. Po przebyciu około 14 km od Gardzka, 

znajduje się miejsce odpoczynku „Ptasi budzik”- łączący trasy.

Szlak od ulicy Poznańskiej prowadzi przez tereny polne, z niewiel-

kimi kępami leśnymi. Przy jednej z nich, w odległości 3,5 kilometra 

od początku trasy, zlokalizowane jest miejsce odpoczynku.

Z miejsca łączącego obie trasy można wybrać dwie drogi – jedną, 

krótszą i prostszą, prowadzącą przez puszczę wprost do Długiego 

(10 km) i drugą, która rozwidla się ok. 1,5 km od „Ptasiego Budzika” 

i wiedzie ku śródleśnym jeziorom.

nr 1 - zielona, 
szlak rozpoczyna się w okolicach siedziby Nadleśnictwa Smo-

larz, prowadzi przez teren L-ctwa Zagórze i L-ctwa Radowo, dalej  

asfaltem do miejscowości Górzyska, potem w kierunku Łęgowa 

dojazd do drogi wojewódzkiej nr 156. Łącznie wynosi 26 km,  

z czego większa część to droga leśna (asfalt na odcinku 5 km).

Ciekawe miejsca na trasie:
• Leśne Centrum Przyrodniczo-edukacyjne przy siedzibie nadleś-

nictwa,
• Rezerwat przyrody „Jezioro Łubówko”,
• urządzenia gospodarki łowieckiej.

nr 2 – nieBieSKa, 
szlak rozpoczyna się w okolicach siedziby Nadleśnictwa Smolarz, 

prowadzi przez Leśnictwa: Radowo, Zagórze, Sarbinowo, Bielice  

i ponownie teren Leśnictwa Radowo (powrót asfaltem do siedzi-

by n-ctwa). Łącznie wynosi 31 km, z czego większa 

część to droga leśna (asfalt na odcinku około 6 km).

Ciekawe miejsca na trasie:
• jezioro Łubowo,
• sukcesja ekologiczna, 
• kolonia mrówek,
• Bunkry - Jaz Drezdenko,

• Leśne Centrum Przyrodniczo – edukacyjne.

nr 3 – żóŁta, 
szlak rozpoczyna się w okolicach siedziby Nadleśnictwa Smolarz, 

prowadzi przez miejscowości: Zagórze Lubiewskie, Kosinek, Kępa 

Zagajna, Przeborowo, Drawiny, Stare Bielice, koniec w Nowym 

Drezdenku. Łącznie wynosi 37,5 km, z czego większa część to dro-

ga leśna (asfalt na odcinku 17 km).

Ciekawe miejsca na trasie:
• L-ctwo Zagórze - bunkry,
• L-ctwo Sarbinowo - bagno,
• L-ctwo Drawiny - ruiny młyna, 
• L-ctwo Przeborowo - cmentarz poniemiecki,
• L-ctwo Bielice - cmentarz poniemiecki.

nr 4 – PoMaraŃczowa, 
szlak rozpoczyna się w okolicach Pałacu w Mierzęcinie, prowadzi 

przez miejscowość Słonów, Zagórze Lubiewskie, Kosinek, Sarbi-

nowo, Podlesiec, kończąc na punkcie startowym. Łącznie wynosi 

24 km, z czego większa część to droga leśna (asfalt na odcinku  

6 km).

Ciekawe miejsca na trasie:
• pałac w stylu neogotyku angielskiego wpisany do Rejestru Za-

bytków,
• park przypałacowy, wpisany do Rejestru Zabytków,
• folwark i gorzelnia z końca XiX wieku,
• kościół filjalny pw. Św. Stanisława z XViii wieku.


