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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak prowadzi po terenach miasta Golczewa i jego
okolic. Przebieg szlaku: Golczewo PKS - Samlino
krzyżówka - Gadom pałac - Golczewo skrzyżowanie jezioro Szczucze - Golczewo PKS. Numer szlaku w
Zachodniopomorskiej Bazie Szlaków Turystycznych:
P-Y-ZKA-019, a wg PTTK: ZP-1011-y. Szlak ma kolor
żółty.
Trasa łączy atrakcje Golczewa ze spacerami wzdłuż
brzegów malowniczych jezior golczewskich. Szlak
ma charakter pętli - rozpoczyna się i kończy przy
stacji PKS w Golczewie. Prowadzi drogami
asfaltowymi, chodnikami, drogami leśnymi i
ścieżkami. Na trasie spotykamy cztery pozostałe
szlaki: piesze czerwony przez „Las Golczewski” i
zielony
„Stepnicko-Rokicki”
oraz
rowerowy
czerwony „Leśny Szlak Golczewski” i zielony
„Miejski Szlak Golczewski”. Pozwala to na
odpowiednie zaplanowanie dłuższej wędrówki. Do
najciekawszych na trasie obiektów należą XVIwieczny kościół pw. św. Andrzeja Boboli oraz
baszta,
pozostałość
po
zamku
biskupów
kamieńskich, z przełomu XIII/XIV w., z której
podziwiać można widok na jeziora Szczucze i
Okonie oraz okolice Golczewa. Warto również
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LISTA ETAPÓW

1. Dworzec PKS w Golczewie
2. Kościół parafialny pw. św.
Andrzeja Boboli
Golczewo

3. Kościół filialny pw. Miłosiedzia
Bożego
Samlino

4. Las Samliński
5. Pałac
Gadom

6. Jezioro Okonie
Golczewo

7. Jezioro Szczucze
8. Dworzec PKS w Golczewie

pospacerować promenadą wzdłuż brzegów jeziora
Szczucze, odpoczywając na pływających domkach,
czy też skorzystać z kąpieliska. W okolicy znajdują
się trzy rezerwaty przyrody ze ścieżkami
przyrodniczymi.
Są
to:
rezerwat
przyrody
„Golczewskie Uroczysko”, zespół przyrodniczokrajobrazowy
„Las
Golczewski”,
zespół
przyrodniczo-krajobrazowy
„Las
Samliński”.
Możemy do nich powędrować pozostałymi
szlakami. W Golczewie rośnie również pięć drzew
uznanych za pomniki przyrody: cztery buki
czerwone o obwodach od 347 do 356 cm oraz
brzoza brodawkowata o obwodzie 478 cm.
Odcinek 1: Golczewo PKS - Samlino krzyżówka.
Nawierzchnia: asfalt, bruk, drogi gruntowe
Szlak swój bieg rozpoczyna/kończy na dworcu PKS
w Golczewie. Kierujemy się w kierunku ronda, na
którym skręcamy w ul. Kamieńską. Po prawej
mijamy XVI-wieczny kościół pw św. Andrzeja Boboli.
Na rozwidleniu wchodzimy w ul. Niepodległości,
następnie 9 Maja, aż do torów kolejowych. Do tego
miejsca towarzyszą nam czerwone szlaki (pieszy i
rowerowy), które odchodzą w prawo. Idąc dalej ul. 9
Maja, mijamy po lewej stronie zakłady przemysłowe.
Na rozwidleniu wchodzimy w drogę utwardzoną,
kierując się w kierunku północno-zachodnim. Po
dojściu do osiedla skręcamy w prawo i dobrą,
utwardzoną drogą, okrążając Gołogórę (50 m n.p.m.)
dochodzimy do Samlina. Tu ponownie dochodzi do
nas czerwony szlak rowerowy.
Odcinek 2: Samlino krzyżówka - Gadom pałac.
Nawierzchnia: bruk, drogi gruntowe, drogi
utwardzone.
W Samlinie możemy na chwilę zboczyć do
pozostałości parku dworskiego i barokowego
ogrodu. Na głównym skrzyżowaniu wsi skręcamy w
lewo i po chwili w prawo, wchodząc w brukowaną
drogę. Po drodze mijamy odbudowany kościół
filialny. Wychodzimy z Samlina i drogą polną
wysadzaną starymi robiniami kierujemy się na Las
Samliński. Jest to jeden z zespołów przyrodniczokrajobrazowych,
ze
ścieżką
edukacyjną
nadleśnictwa Rokita (polecamy się nią przejść). Za
znakami szlaku drogami leśnymi i polnymi
dochodzimy do Gadomia, przechodząc po drodze
mostkiem nad rzeką Niemicą. W Gadomiu skręcamy
w lewo i brukowaną drogą dochodzimy do centrum
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wsi.
Odcinek 3: Gadom pałac - Golczewo krzyżówka.
Nawierzchnia: asfalt, drogi utwardzone, drogi
gruntowe, ścieżki, dawna linia kolei wąskotorowej
do Samlina i Golczewa.
Po dojściu do drogi wojewódzkiej nr 108 skręcamy
w lewo. Poruszając się poboczem mijamy
odbudowany pałac z XV w. z wieżą widokową oraz
uroczym parkiem przypałacowym z oczkiem
wodnym. Po minięciu pałacu skręcamy w lewo,
poruszając się wzdłuż linii drzew. Od tego miejsca
zaczynają się ścieżki, drogi gruntowe i bezdroża.
Wędrujemy polami, skrajem lasu, alejami drzew, w
końcu docieramy do XIX-wiecznej, rozebranej linii
kolei wąskotorowej. Niestety, dawne wąwozy
kolejowe są mocno zarośnięte, miejscami
podmokłe, pełne zwalonych drzew, co dodaje
swoistego uroku szlakowi, ale utrudnia marsz.
Proponujemy poruszać się skrajem pól wzdłuż linii
kolejowej. Po dojściu do mokradeł, wchodzimy na
nasyp kolejowy - należy zwrócić uwagę na
rozebrany most nad ciekiem wodnym (obecnie brak
przejścia stan 2015 rok). Ten odcinek szlaku jest
mocno zarośnięty. Po dojściu do linii kolejowej
Kamień Pomorski–Golczewo przechodzimy przez
nią i za znakami dochodzimy do jeziora Okonie.
Skręcamy w prawo i wędrujemy ścieżkami
(miejscami
zanikającymi)
wzdłuż
jeziora.
Dochodzimy do dawnej strzelnicy, gdzie znajduje
się miejsce odpoczynku. Tutaj możemy odpocząć
po przeprawie i ruszyć dalej w kierunku
Golczewa. Dobrą drogą leśną dochodzimy do drogi
wojewódzkiej 108 i skręcamy w lewo.
Odcinek 4: Golczewo krzyżówka - jezioro Szczucze
węzeł szlaków. Nawierzchnia: asfalt, chodnik, drogi
gruntowe.
Poruszamy się ruchliwą drogą (ul. Krótka).
Wchodzimy do Golczewa i na głównym
skrzyżowaniu skręcamy w prawo (kierunek
Przybiernów). Tutaj przez chwilę spotykamy się z
zielonym szlakiem rowerowym dookoła jeziora
Szczucze. Po prawej stronie mijamy pozostałości
zamku
golczewskiego,
siedziby
biskupów
kamieńskich z przełomu XIII i XIV w. Na wysokiej na
33 m baszcie znajduje się punkt widokowy na
jeziora Szczucze i Okonie oraz okolice Golczewa.
Przed wzgórzem zamkowym można odpocząć przy

ławach. Następnie skręcamy w prawo i wzdłuż
kanału idziemy do jeziora Szczucze. Po chwili
znajdujemy
się
na
końcu
Promenady
Dziesięciolecia. Skręcamy w prawo i dobrymi
drogami gruntowymi wędrujemy aż do plaży na
południowym skraju jeziora. Tutaj jest również
główny węzeł szlaków turystycznych, pieszych i
rowerowych, oznaczony drogowskazami.
Odcinek 5: Jezioro Szczucze węzeł szlaków Golczewo PKS. Nawierzchnia: asfalt, drogi
utwardzone, drogi gruntowe
Po odpoczynku skręcamy w drogę leśną i wraz z
innymi szlakami idziemy w kierunku Golczewa.
Szlaki po kolei odchodzą w różne strony, a my
docieramy do zabudowań miasta. Poruszamy się
groblą pomiędzy stawami a jeziorem Szczucze,
mijając camping. Po chwili jesteśmy na dobrze
zagospodarowanej plaży miejskiej. Skręcamy w
prawo i po przecięciu ul. Szkolnej, zgodnie z
kierunkiem ruchu drogowego, ul. Ogrodową
dochodzimy do dworca PKS w Golczewie.
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