Szlak „Puszczy Wkrzańskiej” im. Stefana „Taty ”
Kaczmarka
Lokalizacja

+
−

5 km
2 mi

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak znajduje się na terenie gmin Police i Nowe
Warpno (powiat policki). Przebieg szlaku: Szczecin
Głębokie pętla autobusowo-tramwajowa - Jezioro
Głębokie - leśniczówka Owczary - Żółtew Bartoszewo - Tanowo - Węgornik - jezioro Świdwie Zalesie - leśniczówka Podbrzezie - jezioro Piaski Brzózki „Dom Kapitana” - Trzebież. Numer w
Zachodniopomorskiej Bazie Szlaków Turystycznych:
P-C-ZS/ZPL/005, wg PTTK: ZP-106-c. Szlak
oznaczony jest kolorem czerwonym.
Szlak, noszący imię Stefana „Taty ”Kaczmarka,
szczecińskiego propagatora turystyki, ma charakter
liniowy. Jest najdłuższym szlakiem Puszczy
Wkrzańskiej. Na jego trasie spotkamy nie tylko
zabytki i pomniki przyrody, ale również malownicze
jeziora i leśny krajobraz. Ze względu na długość
szlaku, podzielimy go na kilka odcinków.
Odcinek 1: Szczecin Głębokie - leśniczówka
Owczary. Nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe, drogi
utwardzone.
Szlak rozpoczyna (kończy) swój bieg na pętli
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Jezioro Głębokie
Bartoszewo
Zalesie
Jezioro Piaski
PKP w Trzebieży
Szczecińskiej
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Dodaj do planu podróży

autobusowo-tramwajowej
Głębokie
(linie
tramwajowe 1, 9 i autobusowe 103, 106).
Poruszamy się dobrymi i szerokimi drogami
leśnymi, miejscami piaszczystymi. Idziemy wzdłuż
lewej strony jeziora Głębokie. Na wysokości
drugiego parkingu leśnego skręcamy w prawo i
idziemy drogą wzdłuż brzegów jeziora. Mijamy
miejsca odpoczynku oraz dzikie plaże. Przed
końcem jeziora odbijamy w lewo skos i dochodzimy
do szerokiej utwardzonej drogi dojazdowej, obok
strzelnicy wojskowej, (obecnie rzadko używanej).
Groblą obchodzimy Głębokie od zachodu. Tuż za
nią, skręcamy w lewo skos (odbicie w prawo
prowadzi do pomników przyrody - Buk Upiór i Dęby
Brytyjczycy) i szeroką, miejscami piaszczystą drogą
leśną docieramy do budynków dawnejleśniczówki
Owczary. Tutaj też rozpoczyna (kończy) swój bieg
szlak czarny "Pilchowski", prowadzący przez
Pilchowo do Jasmundzkiej Strugi.
Odcinek 2: Leśniczówka Owczary - jezioro Świdwie
punkt widokowy. Nawierzchnia: drogi gruntowe,
utwardzone, asfalt.
Ruszamy szeroką drogą leśną na północ. Po drodze
mijamy pomnikowe drzewa Tata i Mama. Mijamy
budynki Żółtewa i tuż za osadą, skręcamy w prawo
skos. Odcinkiem leśnym docieramy do zabudowy
Bartoszewa. Dochodzimy do skrzyżowania, gdzie
swój bieg rozpoczyna (kończy) żółty szlak pieszy
„Policki”. Możemy iść 150 m dalej prosto i dojść do
małej plaży nad jeziorem Bartoszewskim. Po
odpoczynku ruszamy dalej na szlak. Zostawiamy za
sobą jezioro i szeroką leśną drogą docieramy do
Tanowa. Tutaj poruszamy się ulicami o asfaltowej
nawierzchni: najpierw Leśną, a potem w lewo
Szczecińską. Koniec tego odcinka znajduje się
niedaleko przystanku linii 103, gdzie swój bieg
rozpoczyna
(kończy)
czarny
szlak
pieszy
„Komorzych Gór”. Na chwilę spotykamy się również
z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-66.
Ruszamy dalej ul. Szczecińską w kierunku
północnym, aż do rozwidlenia dróg (gdy pójdziemy
prosto, dojdziemy do parkingu nad rzeką Gunicą
przy trasie spływów kajakowych Węgornik-Police).
Nasz szlak idzie ul. Gunicką kierując się na
Węgornik, zaś rowerowy R-66 skręca na Police.
Początkowo asfaltowa nawierzchnia w Gunicach
przechodzi w szeroką i utwardzoną drogę leśną.
Dochodzimy do Węgornika. Tu na skrzyżowaniu

dochodzi do nas rowerowy szlak czarny „Parków i
Pomników Przyrody”. Idziemy na wprost wspólnie
ze szlakiem rowerowym, mało używaną drogą leśną.
Przechodzi ona w drogę polną, którą docieramy do
miejsca odpoczynku z wiatą i miejscem
ogniskowym nad jeziorem Świdwie. Niedaleko stąd,
jest wieża widokowa. Znajduje się tu również węzeł
szlaków z czerwonym rowerowym „Puszczy
Wkrzańskiej” i czarnym „Parków i Pomników
Przyrody”. Chętni mogą skręcić w lewo i za znakami
rowerowego szlaku czerwonego lub czarnego
pieszego
dojść
do
Ośrodka
DydaktycznoMuzealnego przy jeziorze Świdwie.
Odcinek 3: Jezioro Świdwie węzeł szlaków - Brzózki.
Nawierzchnia: drogi gruntowe, utwardzone, asfalt.
Po odpoczynku oraz ewentualnym zapoznaniu się z
ofertą Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie,
wracamy na szlak. Skręcamy na północ, aby drogą
polną wśród nieużytków dojść do skraju lasu. Tu
skręcamy w lewo i drogą leśną docieramy do drogi
asfaltowej. Na lewo widzimy odnowiony pałacyk z
budynkami gospodarczymi, który obecnie jest
siedzibą Nadleśnictwa Trzebież. Skręcamy w prawo
i asfaltem, wspólnie z z rowerowymi szlakami:
czerwonym „Puszczy Wkrzańskiej” oraz czarnym
„Parków i Pomników Przyrody”, dochodzimy do
parkingu leśnego. Na skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką 115, idziemy na wprost, zaś szlaki
rowerowe odbijają w bok. Asfaltową drogą
asfaltową docieramy do węzła z zielonym szlakiem
pieszym "Ornitologów" w Tanowskim Lesie, który
tutaj rozpoczyna/kończy swój bieg. Skręcamy w
lewo skos. Możemy zignorować oznakowanie i
poruszać się dobra drogą przeciwpożarową
(oznakowanie prowadzi równolegle do drogi bez
drogi). Po kilkuset metrach oznaczenia wracają na
drogę asfaltową. Mijamy ruiny osady Księżyce oraz
Piaskową Górę. Na czwartym skrzyżowaniu
skręcamy w drogę leśną w prawo i dochodzimy do
miejsca odpoczynku nad jeziorem Piaski. Dalej szlak
prowadzi nas duktami leśnymi aż do drogi
wojewódzkiej nr 114. W lewo rozpoczynają się
Brzózki, a my, idąc w prawo, dotrzemy do Trzebieży.
Nasz szlak, krzyżuje się tutaj z szlakami konnymi
(białe tło i pomarańczowe kółko) Puszczy
Wkrzańskiej.
Odcinek 4: Brzózki węzeł szlaków - Trzebież PKP.
Nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe, drogi

utwardzone, chodniki polbruk.
Przecinamy drogę nr 114, którą przebiegają dwa
szlaki rowerowe: czerwony „Puszczy Wkrzańskiej” i
międzynarodowy R-66. Skręcamy w szeroką drogę
leśną i docieramy do miejsca biwakowego, a potem
do ładnego, zabytkowego budynku o charakterze
pałacowym nad Zalewem Szczecińskim. Przy stacji
trafo skręcamy w prawo (szlak okrąża polanę
biwakową). Drogą leśną, utwardzoną gruzem
docieramy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo
w kierunku Zalewu Szczecińskiego, a dalej do klifu z
ładnym widokiem na zalew. Wędrujemy do
Trzebieży - tu po dojściu do ul. Leśnej możemy
skręcić w lewo w kierunku trzebieskiej plaży. Szlak
wiedzie ulicami: Osadników, Spacerową, Rybacką,
Portową, Wojsk Ochrony Pogranicza (droga
wojewódzka nr 114). Maszerując przez Trzebież
mijamy kolejno promenadę (tutaj duży parking i
przystanek linii samorządowej z Polic), stadion, port
jachtowy i rybacki, zabytki (dom szachulcowy,
pastorałka, kościół), ładny budynek z wieżyczką
zegarową (szkoła). Dochodzimy do dworca PKP
(nieczynny), gdzie nasz szlak kończy (rozpoczyna)
swój bieg.
W Trzebieży spotykamy się również ze szlakami
rowerowymi: czerwonym „Puszczy Wkrzańskiej”,
międzynarodowym
rowerowym
R-66
oraz
kończącym swój bieg w okolicach kościoła czarnym
„Parków i Pomników Przyrody”. Wieś posiada
rozbudowaną bazę rekreacyjną, wypoczynkową i
noclegową, dlatego warto zatrzymać się na kilka dni
i odpocząć nad Zalewem Szczecińskim. Trzebież
Szczecińska to również port jachtowy, ośrodek
żeglarski i port rybacki.
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