Trasa Gniewnych Orłów
Lokalizacja
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi po terenach gminy Mirosławiec.
Przebieg trasy: jezioro Gniewosz - Orle - jezioro Orle
Wielkie - jezioro Gniewosz. Oznaczona jest
tabliczkami z nazwą trasy.
Nazwa trasy nawiązuje do jezior Orle Wielkie i
Gniewosz, w okolicach których wiedzie. Wody
jeziora Orle (nazywanego też Orłowo) mają piękny
jasnozielony odcień i zaliczane są do I klasy
czystości.
Szlak rozpoczyna się na parkingu przy jeziorze
Gniewosz i kieruje się na południowy zachód. Na
pobliskim skrzyżowaniu rozchodzą się szlaki: pieszy
niebieski ZP1127m i zielony rowerowy 300m. Trasa
Gniewnych Orłów wiedzie wraz z pieszym
niebieskim w lewo do drogi asfaltowej (odcinek ok.
100 m). Dochodzi do skrzyżowania, na którym wraz
ze szlakiem niebieskim skręca w prawo (kierunek
północny zachód). Po 400 m na rozwidleniu dróg
trasa wraz ze szlakiem niebieskim kieruje się w lewo
pod górkę. Wkrótce pojawia się skrzyżowanie dróg,
przez które idziemy prosto. Mijamy eklektyczny
pałac, który powstał w latach 1906-1907 na zlecenie
rodziny Oertzen wg projektu znanego berlińskiego
architekta Karla Edwarda Bengerta. Po wojnie
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Dodaj do planu podróży

budynek był użytkowany przez Polskie
Lasy Państwowe. Obecnie mieści się tu stylowo
urządzony hotel.
Minąwszy pałac szlak idzie prosto, łączy się ze
szlakiem zielonym rowerowym i wiedzie z nim do
najbliższego skrzyżowania. Potem prowadzi do wsi
Orle - osady wymienianej w źródłach już w XIV w., a
w XVI w. należącej do majątku Wedlów. Od wsi trasa
kieruje się wąwozem na północ. Leśnym duktem
prowadzi do skrzyżowania, na którym zbiegają się
zielone szlaki rowerowy i pieszy. Nasza trasa
wiedzie na wschód, prowadząc nad jezioro Orłowo.
Nad jeziorem jest miejsce odpoczynku. Później
szlak skręca w prawo, w tzw. drogę wędkarzy.
Dalszy ciąg szlaku wiedzie z górki po drodze
wyłożonej płytami w kierunku południowym. Po
prawej stronie trasa mija teren podmokły i źródło
rzeki Korytnica, będącej lewobrzeżnym, śródleśnym
dopływem Drawy.
Szlak dochodzi wraz ze szlakiem zielonym
rowerowym do skrzyżowania, na którym skręca w
prawo, czyli na południowy wschód. Potem trasa
kieruje się nieco w lewo, by zakończyć się nad
jeziorem Gniewosz w miejscu startu.
Trasa została przygotowana i oznakowana w
ramach projektu Włóczykije Pojezierza przez
Stowarzyszenie Lider Wałecki.
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