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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak przebiega po terenach gminy Police. Przebieg
szlaku: Uniemyśl - Drogoradz - Karpin - Tanowski
Las. Numer w Zachodniopomorskiej Bazie Szlaków
Turystycznych: P-Z-ZPL-031, a wg PTTK: ZP-1040-n.
Szlak oznaczony jest kolorem zielonym.
Szlak prowadzi przez środkową i wschodnią część
Puszczy Wkrzańskiej. Trasa łączy pieszy czerwony
szlak „Puszczy Wkrzańskiej" im. Stefana „Taty”
Kaczmarka z wsią Uniemyśl, przez którą przechodzą
też szlaki rowerowe: czerwony „Puszczy
Wkrzańskiej” i międzynarodowy R-66 „Dookoła
Zalewu Szczecińskiego”. Puszcza Wkrzańska to
bardzo cenny teren ze względów przyrodniczych spotkać tu można wiele gatunków ptaków (m.in.
żurawie, błotniaki, wilgi, derkacze, gęsi). Są tu także
siedliska bielika.
Szlak zaczyna się w Uniemyślu, starej XVIII-wiecznej
osadzie drwalskiej. Są tu domy z I poł. XX w. oraz
zabytkowy budynek nieczynnego obecnie dworca.
Na początek szlaku można dojechać Linią
Samorządową Police-Trzebież (linia kolejowa
osobowa jest od wielu lat nieczynna). W
Drogoradzu, którego początki sięgają 1765 r.,
znajdziemy XIX-wieczną zabudowę oraz pomnikowe
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drzewo. Jest to typowa leśna wieś, zamieszkała
niegdyś przez leśników, rolników i pracowników
położonych nieopodal Polic. Przez wieś przechodzi
rowerowy szlak czarny „Parkami i Pomnikami
Przyrody”. W Karpinie, którego początki sięgają XVIII
w., pozostały jedynie trzy gospodarstwa, wśród nich
zabytkowy (obecnie odnowiony) budynek dworski z
aleją drzew (lipy i dęby). Podczas II wojny światowej
na łąkach Karpina rozstawiono dużą instalację
elektryczną imitującą światła Polic i Szczecina,
mającą ściągnąć na siebie naloty bombowców.
Odcinek 1: Uniemyśl - Drogoradz węzeł szlaków.
Nawierzchnia: drogi leśne, drogi utwardzone.
Odcinek łatwy i dobrze oznakowany, na całej jego
długości poruszamy się drogami leśnymi Wędrówkę
rozpoczynamy tuż przed miejscowością Uniemyśl
od strony Trzebieży. Ruszamy w lewo skos na
północny zachód. Po około 350 m skręcamy w lewo
i idziemy na zachód duktem leśnym cały czas
prosto. Po dojściu do leśnej drogi przeciwpożarowej
(asfalt), docieramy do węzła ze szlakiem
rowerowym czarnym „Parków i Pomników
Przyrody”.
Odcinek 2: Drogoradz węzeł szlaków - Karpin.
Nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe.
Na węźle szlaków skręcamy w lewo i po
kilkudziesięciu metrach w prawo skos. Po 1,4 km na
skrzyżowaniu skręcamy w drogę leśną w lewo w
kierunku zachodnim. Następnie docieramy do
szerokiej drogi leśnej. Przechodzimy przez rzekę
Karpinę. Za rzeką na rozwidleniu dróg skręcamy w w
mniej używaną drogę leśną. Docieramy do
budynków w Karpinie i idziemy wzdłuż zabudowy,
mając ją po lewej stronie. Skręcamy ponownie w
lewo i kończymy drugi odcinek trasy.
Odcinek 3: Karpin - Tanowski Las węzeł szlaków.
Nawierzchnia: asfalt, drogi gruntowe.
Poruszając się drogą pomiędzy łąkami, docieramy
do budynków inwentarskich w Karpinie. Na tym
odcinku brakuje znaków. Wkraczamy w dość
szeroką i miejscami piaszczystą drogę. Po dotarciu
do lasu na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w
prawo, a po około 250 m w lewo w nierówną
asfaltową drogę przeciwpożarową. Dochodzimy do
skrzyżowania dróg przeciwpożarowych – tu

znajduje się węzeł szlaków z pieszym czerwonym
„Puszczy Wkrzańskiej”. Nasz szlak się tutaj kończy
– możemy kontynuować wędrówkę i skręcić w
prawo w kierunku Trzebieży (ok. 9 km) lub w lewo
szlakiem czerwonym w kierunku Zalesia i
unikalnego na skalę europejską rezerwatu ptactwa
błotnego i wodnego na jeziorze Świdwie (ok. 6,5 km
od węzła szlaków).
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