Trasa Bagien i Bunkrów
Lokalizacja
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi po terenach gminy Wałcz. Przebieg
trasy: Zdbice – Jezioro Dobre – Zdbice.
Oznakowana tabliczkami z nazwą trasy.
Szlak prowadzi do militarnych pozostałości II wojny
światowej w okolicach miejscowości Zdbice,
przebiegając w pobliżu urokliwych bagien.
Trasa rozpoczyna się w Zdbicach przy przystanku
PKS. Szlak wiedzie przez wieś, mijając ośrodek
wczasowy, sklep wielobranżowy, gospodarstwo
agroturystyczne „Kukuryku”, przydrożną kapliczkę
maryjną, budynek, w którym kiedyś istniała Izba
Pamięci (pozostała na nim jeszcze pamiątkowa
płaskorzeźba). Tuż obok widnieje tablica
informacyjna Nadleśnictwa Wałcz. Wkrótce po lewej
stronie stronie zobaczymy neogotycki kościół pw.
św. Krzyża, zbudowany w 1888 r. Na skraju wsi,
również po lewej stronie znajduje się parking i
pozostałości (m.in. czołg) po skansenie bojowym 1
Armii Wojska Polskiego. Szlak wiedzie wraz z
pieszym czarnym drogą asfaltową, po prawej
napotykając obelisk upamiętniający walki o
przełamanie Wału Pomorskiego oraz pozostałości
umocnień i innych elementów obronnych. Tu rośnie
też piękna, stara lipa będąca pomnikiem przyrody.
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SZACOWANY CZAS PODRÓŻY

2godz. 35min.
LISTA ETAPÓW

1. Zdbice skansen
2. Zdbice umocnienia Wału
Pomorskiego na wzgórzu
3. Zdbice umocnienia Wału
Pomorskiego
4. Zdbice głaz pamiątkowy Wału
Pomorskiego
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Dodaj do planu podróży

Szlak wiedzie dalej drogą asfaltową, mijając
rozlewiska z ruchomą wyspą i przekraczając
niewielki ciek wodny łączący jeziora Dobre i
Zdbiczno. Za mostkiem Trasa Bagien i Bunkrów
napotyka szlak pieszy czerwony ZP111c i razem
skręcają z szosy w prawo w drogę leśną. Tu szlak
czarny, dotychczas towarzyszący tej trasie, skręca
w lewo w kierunku rezerwatu przyrody. Nasza trasa
pnie się natomiast w prawo pod górkę szlakiem
czerwonym, następnie w lewo drogą nad Jezioro
Karpiowe. Po przebyciu prostego odcinka, szlak z
drogi leśnej skręca w prawo i prowadzi skrajem
młodnika pod górę, na szczycie której kieruje się na
wschód. Tu dochodzimy do pozostałości umocnień
Wału Pomorskiego, do których wiedzie kilka
wyraźnych ścieżek. Po zwiedzeniu bunkrów i
okopów wracamy na wytyczony szlak (oznakowania
z symbolem projekty Włóczykije Pojezierza) i
skręcamy drogą leśną na północ. Za około 120 m
pojawia się skrzyżowanie dróg leśnych. Szlak
skręca w lewo, ale można spróbować jeszcze
dotrzeć do pozostałości bunkrów (w prawo około
800 m), uważając na widoczne w pobliżu bagienko.
Na skrzyżowaniu dróg leśnych kończy się szlak
czerwony. W prawo prowadzi droga na poligon
Nadarzyce. Szlak bunkrów wiedzie zgodnie z
oznakowaniem drogą powrotną do Zdbic. Koniec
trasy znajduje się w miejscu jej rozpoczęcia, czyli na
przystanku PKS w Zdbicach.
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