Szlak „Doliny Radwi im. Tadeusza Brzezińskiego”
Lokalizacja
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10 km
5 mi

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi terenami gmin Polanów, Bobolice i
Manowo. Przebieg szlaku: Polanów PKS - Wietrzno Chocimino - Lubowo - Cybulino - Kurowo - Kępiste Kamienne
Kręgi
Mostowo.
Numer
w
Zachodniopomorskiej Bazie Szlaków Turystycznych:
P-Z-ZK-028, nr szlaku wg PTTK: ZP-1032-z. Kolor
szlaku: zielony.
Szlak przebiega przez tereny doliny Radwi, które
charakteryzują się malowniczymi krajobrazami (jest
to obszar Natura 2000), mija też rezerwat
archeologiczny Kamienne Kręgi niedaleko Mostowa.
Szlak ten nosi imię Tadeusza Brzezińskiego,
przewodnika turystycznego i wieloletniego prezesa
koszalińskiego oddziału PTTK.
Odcinek 1: Polanów PKS – węzeł szlaków pod
Świętą Górą. Nawierzchnia: asfalt, bruk.
Początek/koniec szlaku znajduje się w Polanowie
przy przystanku PKS, gdzie jest też węzeł szlaków,
w
którym
swoje
początki
mają
szlaki
piesze: niebieski „Rezerwatów”, żółty łącznikowy
„Polanów-Żydowo” oraz przebiega szlak rowerowy
„Greenway Naszyjnik Północy” i Pomorska Droga
Świętego Jakuba. Początkowo idziemy ze szlakiem
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1. Polanów węzeł szlaków
2. Kościół filialny pw. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
Chocimino

3. Kościół filialny pw. Bożego
Ciała
Kurowo

4. Mostowo węzeł szlaków
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Dodaj do planu podróży

żółtym ul. Wolności. Po prawej stronie mijamy
kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w XVIII
w., z zachowaną późnogotycką wieżą. Jest to
najstarsza budowla w Polanowie. Dochodząc do
skrzyżowania, na którym znajduje się stacja paliw,
skręcamy w prawo i po około 100 m w lewo w ul.
Dworcową, kierując się w stronę byłego dworca
kolejowego. Wzdłuż torów kolejowych drogą
brukowaną, a następnie polną, docieramy do ul.
Zacisze, gdzie dołącza do nas szlak pieszy czarny
„Pielgrzymkowy im. Jana Pawła II”. Kierując się w
stronę Świętej Góry dochodzimy do wiaduktu, przed
którym skręcamy w lewo. Tu mają swój początek
szlaki rowerowe: niebieski „Polanowski Trakt
Przyrodniczy” oraz czarny łącznikowy „Greenway, do
morza”.
Odcinek 2: Węzeł szlaków przed Świętą Górą –
Wietrzno dworek. Nawierzchnia: drogi gruntowe,
drogi utwardzone, asfalt.
Kierujemy się na południe drogą leśną wzdłuż
wąwozu kolejowego razem z rowerowym szlakiem
„Greenway Naszyjnik Północy”. Na końcu wąwozu
wchodzimy na nasyp kolejowy. Droga zmienia
nawierzchnię na gruntową. Dalej szlak prowadzi na
południe wzdłuż skraju lasu. Po minięciu szlabanu
droga staje się mniej przejezdna. Po około 1 km
skręcamy w lewo w las (szlak rowerowy odchodzi
na południe), a następnie w prawo. Pokonując
kolejny kilometr drogą leśną, dochodzimy do
skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo. Docieramy
do szosy, gdzie szlak skręca w prawo do wsi
Wietrzno. Z prawej strony mijamy zespół pałacowofolwarczny z założeniem pałacowym. W okolicy
znajduje się sporo pomników przyrody i głaz
narzutowy.
Odcinek 3: Wietrzno dworek – Chocimino kościół.
Nawierzchnia: asfalt.
Od dworu w Wietrznie szlak prowadzi cały czas
drogą asfaltową aż do miejscowości Chocimino
(wspólny przebieg z rowerowym „Greenway
Naszyjnik Północy”). Przed następną miejscowością
mijamy z prawej strony stawy. Za nimi na
skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo, dochodząc
do kolejnego skrzyżowania, za którym znajduje się
kościół ewangelicki z XVIII w. o konstrukcji
szachulcowej. Do ciekawostek wsi należy również
pałac z II poł. XIX w. ze starodrzewem.

Odcinek 4: Chocimino kościół – skrzyżowanie
Cybulino. Nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe,
drogi utwardzone.
Od kościoła kierujemy się na zachód drogą
asfaltową. Dochodzimy do rozwidlenia, gdzie
skręcamy w prawo, a rowerowy szlak „Greenway
Naszyjnik Północy” odchodzi w kierunku na Żydowo.
Docieramy do lasu, przecinając dolinę rzeki
Drężnianki. Drogą leśną i brukowaną dochodzimy do
leśniczówki Lubowo, za którą skręcamy w lewo (w
okolicy agroturystyka). Pokonując dystans około
350 m ponownie przecinamy rzekę Drężniankę.
Następnie szlak prowadzi do skrzyżowania z drogą
brukowaną, skręcając w prawo ku rzece Radew (na
niej popularny szlak kajakowy). Przechodzimy przez
most i po około 700 m docieramy do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 200. Dochodzimy do Cybulina,
we wsi skręcamy w prawo. Wśród obiektów wartych
zobaczenia jest zespół pałacowo-parkowy (obecnie
prywatny), kaplica grobowa rodu von Kleist z 1662
r., znajdująca się w parku, do którego prowadzi aleja
kasztanowców, oraz przewrócony głaz, który był
pomnikiem z okresu I wojny światowej,
poświęconym pamięci A. Grondlera. Dodatkowym
atutem miejscowości jest zachowana regionalna
zabudowa i położony w okolicy punkt widokowy.
Odcinek 5: Skrzyżowanie Cybulino – Kurowo.
Nawierzchnia: asfalt.
Mijając skrzyżowanie, podążamy w kierunku Kurowa
drogą asfaltową. Dochodząc do szczytu góry,
skręcamy w prawo i po około 1,7 km docieramy do
skrzyżowania we wsi Kurowo. Przed miejscowością
po prawej stronie mijamy stary cmentarz. Kurowo to
kolejna wieś z zachowaną zabytkową zabudową
oraz XIX-wiecznym kościołem, zbudowanym w stylu
neogotyckim z cegły i kamienia granitowego.
Odnajdziemy tu również obelisk poświęcony
„Ofiarom pracy niewolniczej w Kurowie i okolicach w
latach 1939-1945 i przesiedlonym ze swych
Ojczyzn”.
Odcinek 6: Kurowo – Kępiste mostek na rzeczce
Chociel. Nawierzchnia: bruk, drogi gruntowe.
Od Kurowa szlak prowadzi drogą brukowaną na
zachód. Po pokonaniu ok. 1,5 km na rozwidleniu
skręcamy w prawo. Po kolejnych 1,5 km
dochodzimy do rozlewisk rzeki Radwi, przed którymi

skręcamy w lewo. Kierując się na zachód, podążamy
wzdłuż skraju lasu drogą leśną. Idąc cały czas
prosto, mijamy drogę na osadę Bobrowo. Po wejściu
na drogę brukowaną skręcamy w lewo w kierunku
zachodnim, następnie przechodząc 200 m
docieramy do mostku na rzece Chociel, a po chwili
do osady Kępiste. Tutaj znajduje się węzeł szlaków
z rowerowym „Bike the Baltic” i zielonym „Północny
Szlak Hobbitów”, który tu kończy/zaczyna swój
bieg. Dochodzi do nas również nieoznakowana trasa
rowerowa pomarańczowa „Pełnika Europejskiego”
gminy Bobolice, która wiedzie do rezerwatu
archeologicznego Kamienne Kręgi Gotów.
Odcinek 7: Kępiste mostek na rzeczce Chociel –
Kamienne Kręgi. Nawierzchnia: drogi utwardzone,
drogi gruntowe.
Mijając Kępiste, szlak skręca w prawo i prowadząc
łąkami, dociera do skraju lasu. Dalej poruszamy się
drogą leśną i po pokonaniu około 1,3 km zbliżamy
się do rzeki Radew. Idąc w kierunku północnym
przez ponad 1 km, docieramy do zakrętu rzeki, wraz
z którą skręcamy w lewo. Drogą leśną przez około
1,5 km wzdłuż rzeki kierujemy się na zachód,
podziwiając dolinę Radwi. Przy skrzyżowaniu
odbijamy od rzeki w lewo. Po około 800 m szlak
ponownie skręca w kierunku zachodnim do
rezerwatu archeologicznego Kamienne Kręgi. Tutaj
swój bieg kończy/zaczyna zielony szlak rowerowy
„Gotów” i trasa pomarańczowa rowerowa „Pełnika
Europejskiego”.
Odcinek 8: Kamienne Kręgi – Mostowo.
Nawierzchnia: drogi gruntowe.
Przechodzimy koło rezerwatu archeologicznego
Kamienne Kręgi, cmentarzyska założonego przez
skandynawskich Gotów w I w. naszej ery. Wraz ze
szlakami rowerowymi: zielonym „Gotów” oraz „Bike
the Baltic” wchodzimy w dukt leśny, którym
kierujemy się na zachód przez około 0,8 km. Na
skrzyżowaniu skręcamy w prawo i dalej wędrujemy
drogą leśną w stronę rzeki, a następnie wzdłuż niej.
Docieramy do Jeziora Rosnowskiego. Szlak kończy
się, dochodząc do drogi krajowej nr 11 niedaleko
miejscowości Mostowo. Skręcając w prawo, po
przejściu 300 m i minięciu mostu, dotrzemy do
przystanku
PKS.
Tutaj
też
swój
bieg
zaczyna/kończy
niebieski
rowerowy
„Szlak
Pałaców”, zaś zielony rowerowy „Gotów” i „Bike the

Baltic” podążają na północ.
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