Szlak „Pętla Tatrzańska”
Lokalizacja
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi po okolicach miasta Koszalin.
Przebieg szlaku: Koszalin ul. Gdańska (droga E28) droga 206 Koszalin-Polanów – Góra Krzyżanka
(sanktuarium). Numer w Zachodniopomorskiej Bazie
Szlaków Turystycznych: P-N-ZK-025, wg PTTK: ZP1027-y. Szlak oznaczony kolorem żółtym.
Szlak wiedzie terenami o dużych przewyższeniach,
do złudzenia przypominających dolny regiel
tatrzański, stąd swoją nazwą nawiązuje do Pętli
Tatrzańskiej w Tatrach. Prowadzi leśnymi drogami
przez dziewięć wzgórz morenowych. Kończy się na
największym wzniesieniu - Krzyżance (Góra
Chełmska). Trasa trudna z wieloma wysokimi i
stromymi podejściami/zejściami. Na ten szlak
należy przeznaczyć znacznie więcej czasu, niż na
inny podobnej długości.
Odcinek 1: Ul. Gdańska (E28) – ul. Słupska.
Nawierzchnia: drogi leśne.
Początkowo szlak idzie razem ze szlakiem pieszym
niebieskim „Porwanego Księcia” przez około 300 m.
Skręcamy w dukt leśny w lewo, a szlak niebieski
idzie dalej prosto. Od momentu odejścia szlaku
niebieskiego,
w
zależności
od
kierunku
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pokonywania, czekają nas ostre zejścia lub
podejścia. Mijamy ok. 11 skrzyżowań (3 z
przecinkami leśnymi). Skręcamy w prawo. Po około
600 m duktem leśnym dochodzimy do szlaku
niebieskiego. Przecinamy go i idziemy dalej,
drogami leśnymi. Po około 300 m skręcamy w lewo przechodzimy
koło
pamiątkowego
głazu
poświęconemu
leśnikowi
Tadeuszowi
Surmińskiemu. Dochodzimy do duktu leśnego i
skręcamy w prawo. Ponownie poruszamy się wraz z
szlakiem niebieskim pieszym i dochodzimy do
szosy wyjazdowej z Koszalina (ul. Słupska) w
kierunku Sianowa. Tutaj też węzeł szlaków
pieszych: naszego żółtego i wspominanego
niebieskiego oraz rowerowych, prowadzących szosą
- żółtego „Trakt Rybogryfa” i zielonego „Bike the
Baltic”.
Odcinek 2: Ul. Słupska – droga nr 206 (KoszalinMaszkowo). Nawierzchnia: drogi leśne.
Po przejściu przez szosę, po około 200 m (na tym
odcinku sporo błota – przecinamy strumień) szlak
pieszy niebieski „Porwanego Księcia” odbija w lewo.
My podążamy dalej drogą leśną w kierunku
południowo-wschodnim.
Dochodzimy
do
skrzyżowania – tutaj spotykamy się ze ścieżką
dydaktyczną „Góra Chełmska”, a następnie
dochodzimy wraz z nią do węzła ze szlakiem
pieszym czarnym pielgrzymkowym. Skręcamy w
lewo i przez ok. 600 m idziemy duktem wraz ze
ścieżką dydaktyczną i szlakiem czarnym. Na
skrzyżowaniu dróg leśnych skręcamy w prawo wraz
ze ścieżką dydaktyczną, a szlak czarny odchodzi
dalej prosto w kierunku Maszkowa. Po 300 m
przecinamy pieszy szlak czerwony im. J.
Chrząszczyńskiego. Idziemy dalej duktem. Po chwili
skrzyżowanie duktów, później dwa kolejne. Po około
450 m na skrzyżowaniu z drogą leśną skręcamy w
lewo. Idąc za znakami szlaku po prawie kilometrze
docieramy do szosy asfaltowej nr 206 (ul.
Zwycięstwa), łączącej Koszalin z Polanowem. Tu
szlak zawraca (nie przechodzi przez jezdnię) i
prowadzi w kierunku ul. Słupskiej. Droga leśna po
drodze łączy się na chwilę ze szlakiem czerwonym.
Odcinek 3: Ul. Słupska – węzeł szlaków Góra
Chełmska. Nawierzchnia: drogi leśne.
Będąc przy drodze, znaków szlaku należy szukać na
skarpie po drugiej stronie jezdni (skarpa dość

mocno zarośnięta). Idziemy łukiem na północny
zachód i na skrzyżowaniu wchodzimy w dość dobry
dukt leśny. Poruszamy się nim ponad 2 kilometry w
kierunku północno-zachodnim - za drugim
skrzyżowaniem z przecinką leśną z prawej strony
dochodzi do nas pieszy szlak czerwony im. J.
Chrząszczyńskiego. Wspólny przebieg aż do
skrzyżowania przed dawnym wyrobiskiem. Na
skrzyżowaniu szlak czerwony odbija w prawo, zaś
my wchodzimy w drogę leśną i lekkim łukiem
okrążamy wyrobisko. Wracamy na dukt i drogą
leśną dochodzimy do drogi asfaltowej (ul. Słupska).
Tutaj ponownie spotykamy się ze szlakami
rowerowymi żółtym „Trakt Rybogryfa” i zielonym
„Bike the Baltic”. Przecinamy drogę asfaltową i
kierujemy się na wprost w kierunku sanktuarium.
Przed samą Górą Chełmską dołączają szlaki piesze:
czarny pielgrzymkowy, niebieski „Porwanego
Księcia” oraz czerwony im. J. Chrząszczyńskiego i
Pomorska Droga Świętego Jakuba. Na Krzyżance
(najwyższe wzgórze Góry Chełmskiej, 136,2 m
n.p.m.) znajduje się Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej oraz zbudowana w 1888 r.
wieża widokowa dostępna dla zwiedzających.
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