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Szanowni Państwo, Drodzy Turyści !
Bez względu na to czy u nas wypoczywacie, jesteście kuracjuszami, czy też zatrzymaliście się tylko
na chwilę, chcemy przedstawić Wam wachlarz atrakcji, które są dowodem na wyjątkowość Pojezierza
Drawskiego. Przygotowaliśmy dla Państwa opisy miejsc ciekawych pod względem krajoznawczo - przyrodniczym, historycznym, zabytków, obiektów rekreacyjnych i sakralnych, cyklicznych wydarzeń sportowych
i rozrywkowych, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Staraliśmy się wybrać to, co naszym zdaniem jest
przysłowiową „perłą” turystyczną. Być może to właśnie ona będzie zaczynem, który sprawi, że zechcecie
poznać nasz region lepiej, znacznie lepiej, do czego bardzo zachęcamy.
Do zobaczenia gdzieś na szlaku
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Bagno Kusowo
Jedno z największych, najlepiej wykształconych i zachowanych torfowisk bałtyckich w Polsce, ma powierzchnię 326,72ha, a grubość pokładów torfu dochodzi do 12
metrów. Bagno pokryte jest mszarami z wełnianeczką
darniową, karłowatą sosną i rosiczką okrągłolistną. Unikatem są torfowe sadzawki ze stanowiskami gatunków
roślin, takich jak rosiczka długolistna i bagnica torfowa.
W 2004 obiekt został zgłoszony do sieci Natura 2000,
a w 2005 r. utworzono tu rezerwat przyrody. Od 2006
roku funkcjonuje ścieżka przyrodnicza, umożliwiająca
podziwianie „Bagna Kusowo”. Rezerwat położony jest
w lesie, 12 km od Szczecinka, pomiędzy jeziorami Trzebiechowo i Wielatowo.

fot. Andrzej Brusiło

Ścieżka Przyrodnicza
„Las Klasztorny”
W 1997 roku Nadleśnictwo Szczecinek wybudowało
w Świątkach, w dzielnicy Szczecinka ścieżkę przyrodniczo-leśną. Na pamiątkę położonego niegdyś w tej
okolicy klasztoru „Marientron” nazwano ją „Las Klasztorny”. Patronuje jej Święty Franciszek z Asyżu. Długość
ścieżki wynosi 3,9 km i można ją pokonać spacerkiem w
3 godziny. Trasa biegnie po niezwykle urozmaiconym
fot. Archiwum Szlot
pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenie,
w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą „Pojezierze Drawskie”, pomiędzy jeziorami Trzesiecko i Wilczkowo.
Na ścieżce zlokalizowane są 23 duże tablice edukacyjno-poglądowe, które uzupełnia 30 mniejszych tablic edukacyjnych
o tematyce przyrodniczej.

Wrzosowiska Kłomińskie
Największe w Polsce i jedne z największych w Europie,
wrzosowiska położone na południe od Bornego Sulinowa,
na terenie dawnego poligonu wojskowego. Na znajdującym się tam wzniesieniu zlokalizowano punkt widokowy,
do którego prowadzi droga Borne Sulinowo – Kłomino
(dopuszczalny jest tam ruch samochodowy). W listopadzie
2008 roku na terenie wrzosowisk utworzono florystyczny
rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” o pow. 932,53 ha.
Wrzosowiska można zwiedzać pieszo, rowerem i samochodem. Najlepiej robić to na przełomie sierpnia i września
w okresie kwitnienia wrzosu, choć oczywiście uzależnione
jest to od warunków pogodowych. Samochodem można
dojechać prawie pod samą wieżę widokową, gdzie zorganizowany jest niewielki parking.

fot. Archiwum UM Borne Sulinowo
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Rzeka Piława
Piława jest największą rzeką w gminie Borne Sulinowo,
ma długość 79,9 km. Rzeka wypływa z jeziora Komorze
i przepływa przez jeziora: Rakowo, Brody, Strzeszyn,
Kocie (Małe i Duże), Pile, Długie i Zalewy Nadarzyckie, jest największym dopływem Gwdy. Walory przyrodnicze i krajobrazowe miejsca, korytarz ekologiczny rzeki Piławy, zostały objęte ochroną prawną poprzez
fot. Archiwum Szlot
wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Rzeki Piławy”. Na terenie tym występują gatunki roślin zalecane do szczególnej ochrony przez Unię Europejską, a stanowiska lęgowe mają rzadkie i chronione gatunki ptaków: perkozek, łabędź niemy, gęgawa, cyraneczka i wiele innych.
Na Piławie znajdują się dwa jazy - pierwszy poniżej jeziora Długie, drugi zamyka akwen Zalewów Nadarzyckich. Tamy zostały zbudowane w latach trzydziestych XX wieku, a ich zadaniem było stworzenie naturalnych przeszkód na linii umocnień
Wału Pomorskiego. Rzeka jest atrakcyjnym i popularnym szlakiem kajakowym.

Jezioro Drawsko
Jest to największe jezioro na terenie Pojezierza Drawskiego, o powierzchni 1781 ha i maksymalnej głębokości
83 metry. Linia brzegowa liczy prawie 75 km. Jest to dwunaste pod względem wielkości oraz drugie pod względem
głębokości jezioro w Polsce. O jego niezwykłej atrakcyjności decyduje wiele czynników: rozmiar, rozpiętość,
długie zatoki, 12 wysp na czele z Bielawą - jedną z największych w Polsce wysp śródlądowych, szmaragdowy
kolor wody, piaszczyste plaże i kamienne, podwodne rafy.
Swój niecodzienny kształt zbiornik zawdzięcza ladolodowi, który wyrzeźbił kilka rynien. Dzięki temu na akwenie
tym można uprawiać żeglarstwo przy wietrze wiejącym
z każdego kierunku – ze wszystkich stron zbiegają się
fot. Waldemar Wiśniewski
długie zatoki, stwarzające wspaniałe warunki dla jachtów
i desek z żaglem. Znaczna rozpiętość powoduje jednak, że wiatr na jeziorze bywa bardzo silny, a fale nierzadko osiągają
wysokość jednego metra. W sezonie letnim po jeziorze pływają dwa statki spacerowe – „Perkoz” i „Aquarius”. Dwugodzinny rejs statkiem pozwala rozkoszować się jego urodą do woli.

Głaz Tempelburg

fot. Marian Sadkowki

2

Jest to obowiązkowy punkt programu podczas wizyty
w Czaplinku. Ten ogromny głaz narzutowy znajduje się około
5 kilometrów od Czaplinka, nieopodal szosy prowadzącej
do Starego Kaleńska, w pobliżu malutkiej wsi Cichorzecze. Ta granitowa pamiątka po wielkim lądolodzie sprzed
kilkunastu tysięcy lat ma 19,5 metra obwodu i 3,5 metra
wysokości. Na głazie wyryty jest napis „Tempelb 1858”
(Tempelburg to niemiecka nazwa Czaplinka) oraz „Plago”
(niemiecka nawa pobliskiego Pławna). Przez wiele lat
pełnił on rolę kamienia granicznego, tędy bowiem przebiegała granica Starostwa Drahimskiego. W pobliżu znajdują się bardzo czyste i malownicze jeziora - Krzemno
i Kaleńsko, które od lat są mekką pasjonatów nurkowania.

Park Miejski im. Fryderyka
Chopina w Drawsku Pomorskim
Park Miejski, noszący dziś imię wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina, został założony
w II połowie XIX w. Park malowniczo rozciąga się od prawego zakola rzeki Drawy. Założenie parkowe, mimo upływu
czasu zachowało pierwotny układ przestrzenny oraz starodrzew, wykształcony pod koniec XIX i na początku XX w.
Na jednej z polan parku rośnie okazały dąb szypułkowy
o obwodzie pnia wynoszącym 505 cm, który jest pomnikiem przyrody. W sąsiedztwie dębu znajduje się półokrąg
fot. Archiwum SP Drawsko Pomorskie
kamienny, uformowany z dużych głazów narzutowych.
Pod jednym z głazów została zakopana kapsuła czasu, która ma upamiętniać przełom tysiącleci. W kapsule zostały
umieszczone publikacje, zdjęcia i przedmioty dające świadectwo o społeczności żyjącej na przełomie 2000/2001 r.
w Drawsku Pomorskim. W sąsiedztwie głazów narzutowych są gromadzone kamienie upamiętniające znane osobistości,
żyjące w Drawsku przed II wojną światową, odnalezione w różnych miejscach gminy, głównie podczas prac budowlanych.

Leśna Ścieżka Edukacyjna i
Kamień Szlifierski w Kaliszu
Pomorskim
Leśna Ścieżka Edukacyjna im. Polskich Olimpijczyków znajduje się przy stadionie miejskim nad Jeziorem Młyńskim
w Kaliszu Pomorskim. Długość ścieżki to 2,6 km, a czas jej
przejścia zajmuje ok. 50 minut. Na trasie zlokalizowano
kilka przystanków z tablicami edukacyjnymi, a pod koniec
trasy warto zatrzymać się na tarasie widokowym, z którego rozciąga się piękna panorama na miasto. Na trasie
fot. Archiwum SP Drawsko Pomorskie
znajduje się również „Kamień szlifierski” - symbol lokalnej
tradycji sięgającej średniowiecza. Według starej legendy dawni mieszkańcy Kalisza używali kamienia szlifierskiego
do szlifowania języków kłamcom i gburom. Ta dotkliwa kara nawracała ich na drogę prawdy i uczyła grzeczności.

HISTORIA

Bunkier B-Werk
Schrony bojowe budowano w latach 1933- 1936. Żelbetowe schrony blokowały przesmyk między jeziorami
Trzesiecko i Wielimie, łącznie było 25 obiektów. Przy
drodze prowadzącej ze Szczecinka do Barwic znajduje się
bunkier dwukondygnacyjny, który uchodzi za jedną z największych atrakcji militarnych w okolicy. Uzbrojony był
w ciężkie karabiny maszynowe, a od strony wschodniej fot. Archiwum SAPiK
w działo przeciwpancerne w pancernej kopule. W części podziemnej mieściły się magazyny amunicyjne i żywnościowe oraz pomieszczenia dla obsługi. Wszystkie zostały wysadzone po zakończeniu działań wojennych. Schron B-Werk jest najlepiej zachowanym z 11 tego typu obiektów na Wale Pomorskim. Obecnie swoją siedzibę ma tam “Muzeum Wału
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Pomorskiego i II Wojny Światowej”, które dynamicznie się rozwija. Co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywa się
tu dwudniowy piknik historyczny, z wystawami eksponatów muzealnych. Zwieńczeniem imprezy jest inscenizacja militarno–historyczna, odwzorowująca zdobycie bunkra B-Werk. Jest to wyjątkowe i bardzo widowiskowe wydarzenie.

Muzeum Regionalne
w Szczecinku
Muzeum Regionalne w Szczecinku jest jednym z najstarszych muzeów na Pomorzu. Jego początki sięgają 1866
roku, kiedy to archeolog-amator Friedrich Kasiski zorganizował wystawę obiektów wykopanych na terenie
miasta i okolic. Oficjalnie Heimatmuseum zostało otwarte
w 1914 roku i mieściło się w pokościelnej wieży Św. Mikołaja. Po II wojnie światowej muzeum ponownie otwarto
w 1958 roku, a jego siedzibą nadal była wieża św. Mikołaja.
fot. Archiwum Szlot
Od 2006 roku muzeum ma nową siedzibę przy ul. Szkolnej
1, w XIX-wiecznym budynku zajmowanym niegdyś przez
szkołę. Muzeum specjalizuje się w zbiorach związanych z miastem i regionem – eksponaty związane z historią Pomorza
stanowią najważniejszą część zbiorów. Oprócz tego muzeum posiada dużą kolekcję sreber oraz broni i akcesoriów myśliwskich. Stale można oglądać pięć wystaw: Salę Regionalną, Salę Szlachecką, Salę Myśliwską, Salę Wojskową i Salę Sreber.
Kilka razy w roku organizowane są wystawy czasowe i imprezy cykliczne, takie jak Noc Muzeów, Piknik Księżnej Jadwigi,
Jarmark Kresowy itp. Obiekt posiada również obszerną bibliotekę historyczną: ponad 13 tysięcy woluminów. Jest otwarte
od wtorku do niedzieli, od godziny 10:00 do 16:00, w czwartek do godziny 18:00, w piątki wstęp jest bezpłatny.

Gross Born/Borne Sulinowo elitarny garnizon szkoleniowy
wojsk pancernych Wehrmachtu
Borne Sulinowo to jedno z najmłodszych miast w Polsce,
pojawiło się na mapach wkrótce po wyjeździe w 1992
roku ostatniego transportu żołnierzy rosyjskich. Niezwykłe miejsce ze specyficzną historią. W roku 1933 rząd
III Rzeszy wykupił część terenów i wysiedlił z nich ludność
w celu budowy bazy wojskowej i utworzenia poligonu.
fot. Archiwum UM Borne Sulinowo
W 1936 roku zakończono budowę miasteczka militarnego, którego otwarcia dokonał 18 sierpnia 1938 Adolf Hitler. Ponownie przebywał on w Bornem Sulinowie w dniach
5-8 września 1939. W garnizonie Groß Born stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę w 1939 roku. Na poligonie ćwiczyły także oddziały Afrika Korps, dowodzone przez generała Rommla.
Po zakończeniu II Wojny Światowej, w 1945 roku, miasto przejęła Armia Czerwona i użytkowała je do października 1992
roku. W tym okresie miasto było wyłączone spod administracji polskiej.
Miasto i Gmina Borne Sulinowo staje się turystyczną perłą Pomorza Zachodniego. Turystów przyciągają atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie tereny, specyficzna historia gminy i związana z nią atmosfera tajemniczości.

Bunkry sektora XVI Poligonu Gross Born - 1935 - 1945
trasa rowerowo piesza
Powiat szczecinecki został mocno naznaczony przez historię, czego Borne Sulinowo jest najlepszym przykładem.
To tutaj, w latach trzydziestych ubiegłego wieku, wojska faszystowskich Niemiec podnosiły swoją sprawność bojową.
To miedzy innymi w tym właśnie miejscu budowano potęgę III Rzeszy, w co zaangażowane były osoby, które zapisały się
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na czarnych kartach historii XX wieku: Heinz Guderian
i Erwin Rommel. Efektom tych działań, podczas wizyt
w Bornem, osobiście przyglądał się Adolf Hitler. Aby poczuć
ducha historii oraz zobaczyć jak i gdzie naziści szkolili się
przed inwazją na Polskę, która była rozpoczęciem II Wojny
Światowej, zapraszamy Was do przejścia, lub też przejechania szlaku po bunkrach sektora XVI poligonu Gross
Born. Wiele z nich, w dobrym stanie zachowało się do dnia
dzisiejszego. To niespełna 8 kilometrów szlak, który poza
aspektem edukacyjnym pozwoli Wam się zrelaksować
i poczuć wyjątkowość tego miejsca.

fot. Archiwum SzLOT

Baza rakiet Brzeźnica
Dawna radziecka baza wojskowa w pobliżu osady
Brzeźnica jest jednym z wielu tajemniczych miejsc, które
można znaleźć w okolicach Bornego Sulinowa. Kompleks
powstał na przełomie lat 60/70, po zakończeniu manewrów w ramach operacji „Wisła”. Istnienie bazy było
objęte ścisłą tajemnicą, a teren był ogrodzony i pilnie
fot. Archiwum UM Borne Sulinowo
strzeżony. Po opuszczeniu tego miejsca przez radzieckich żołnierzy okazało się, że znajdują się tam podziemne magazyny do przechowywania rakiet średniego zasięgu SS20
i R-300 uzbrojonych w głowice jądrowe. Dziś teren jest udostępniony do zwiedzania dla turystów, jednak po bazie nie
została żadna infrastruktura oprócz betonowych podziemnych magazynów.

Zamek Drahim
Zamek góruje nad Starym Drawskiem, pomiędzy jeziorami Drawsko i Żerdno. Walory miejsca docenili słowiańscy
Drawianie, wznosząc na przesmyku ziemno-drewniany
gród. Funkcjonował on przez ok. 500 lat, został spalony
w XII w. W połowie XIV w. Joannici zarządzający ziemiami
nad jeziorem Drawsko postanowili tutaj przenieść siedzibę
swojej komandorii. Ceglano–kamienny zamek posadowiono na wielkich głazach, mury o grubości 2,5 m wznosiły
fot.Waldemar Wiśniewski
się na wysokość 12 m. Polscy starości posiadali Drahim do
1668, pomimo ustaleń z 1658, które oddawały ziemię drahimską w zastaw elektora brandenburskiego. Ówczesny starosta drahimski, Stanisław Potocki, nie podporządkował się ustaleniom i w Drahimiu, aż do jego śmierci, stacjonowała załoga
polska. Jego następca, Dymitr Wiśniowiecki wydał starostwo Brandenburczykom. W czasie wojny siedmioletniej, w 1759
roku, zamek został zdobyty i spalony przez Rosjan. Drahim nie podniósł się z tej klęski, stopniowo obracał się w ruinę
i zapomnienie. Obecnie na zamku funkcjonuje niewielkie muzeum. Latem odbywają się turnieje i pokazy rycerskie, można
wziąć udział w średniowiecznej zabawie. Zamek ponownie tętni życiem.

Pałac w Siemczynie
Barokowy pałac jest główną atrakcją Siemczyna. Otoczony malowniczym parkiem pałac został wybudowany
w latach 1722-1726. Po obu stronach ogromnego dziedzińca położone są oficyny. Budowla pałacu składa się
z trzech zasadniczych części. Centralna część zbudowana
została przez Henninga von der Goltz na planie podkowy

fot. Archiwum Pałacu Siemczyno
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z tarasem od strony wschodniej, zaś południowe skrzydło przez ówczesnego właściciela posiadłości Heinricha von
Arnima na planie prostokąta w 1796r. Północne skrzydło zbudowane zostało przez Hartwiga von Bredow na początku XX w. również na planie prostokąta z łącznikiem do części centralnej. Dzisiejsze malowidła zdobiące sufity i ściany
pałacowego salonu wykonano na początku XX w. Wyobrażenie pierwotnego z XVIII w. wyglądu pałacowych wnętrz
dają dość dobrze zachowane kominki. Poza sezonem odbywają się tu Spotkania Kulturalne oraz w lipcu Dni Henrykowskie. Przy pałacu działa też Kuźnia Ceramiczna, w której można poznać tajniki garncarstwa i lepienia z gliny. Od stycznia
2019 r. w Pałacu działa interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych.

Spichlerz zbożowy w Jankowie

fot. Archiwum SP Drawsko Pomorskie

Zaprojektowany przez światowej sławy niemieckiego
architekta modernistycznego, Waltera Gropiusa. Wybudowany w latach 1905 - 1906, w konstrukcji murowano –
ryglowej. Spichlerz oprócz funkcji magazynowych spełniał
także rolę wieży ciśnień folwarku – zbiornik z wodą
umieszczono na ostatniej kondygnacji ryglowej wieży,
która w niższych kondygnacjach pełniła funkcję klatki
schodowej. W 2021 roku obiekt został kupiony przez fundację Warsaw Bauhaus, która ma szerokie plany inwestycyjne zarówno w zakresie remontu budynku, jak i jego
funkcjonowania.

Pałac w Bobrowie
Powstał w latach 1851 - 1853, z inicjatywy Konstantyna von Knebel-Doeberitza. Zgodnie z ówczesną, eklektyczną modą, pałac posiadał blanki, wykusz oraz wysoką,
czworoboczną wieżę przykrytą stożkowym hełmem. Przy
pałacu znajduje się park w stylu angielskim, z rodzimymi i obcymi gatunkami drzew, o powierzchni 22 ha. We
wschodnim narożniku założenia parkowego, w 1884
fot. Archiwum SP Drawsko Pomorskie
roku został zbudowany parterowy budynek ogrodnika.
W domu tym, od lat 60 biegłego wieku znajdowało się przedszkole, obecnie jest on własnością prywatną. W 1894 roku,
pałac częściowo strawił pożar, jednak bez żadnych zmian został on bardzo szybko odbudowany. Przy południowym
brzegu przylegającego do parku jeziora Kozy, naprzeciwko zabudowań folwarcznych, rośnie okazały dąb o obwodzie pnia
500 cm, którego wiek określany jest na 400 lat. W czasie II wojny światowej znajdował się tu obóz pracy dla 35 Polaków.
Po wojnie majątek został upaństwowiony. Od 1972 roku, w pałacu mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Pałac Wedlów w Kaliszu
Pomorskim
Został ufundowany przez rodzinę Wedlów w pierwszej
połowie XIV wieku. Kolejne przebudowy w XVIII, XIX i XX wieku przekształciły go w obiekt o charakterze rezydencjonalnym, uzupełniony o piętrową oficynę.
Zamek otacza odnowiony park z licznymi starymi drzewami, lipową aleją oraz stylową fontanną. W 2010 roku
zakończyła się jego kompleksowa renowacja i obecnie
w budynku mieści się siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
oraz miejska biblioteka.
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fot. Archiwum SP Drawsko Pomorskie

REKREACJA
Białoborska Góra Piachu
To nieoficjalna nazwa nasypu piaskowego, którego wysokość dochodzi do 245 m n.p.m., położonego
w gminie Biały Bór, niedaleko miejscowości Sępolno
Wielkie. Znajduje się on w Dolinie Gwdy, pomiędzy osadą
Biały Dwór, a jeziorem Cieszęcino. To sztuczne wzniesienie
usypane z piasku, powstało po wydobyciu kruszywa
mineralnego. Jego maksymalna wysokość względna
to 65,5 m, długość około 600 m, szerokość to 200 m. Jest
fot. Archiwum UM Biały Bór
to najwyższe sztuczne wzniesienie w Zachodniopomorskiem. Urząd Miejski w Białym Borze oszacował, że na
zwałowisku znajduje się ok. 9 milionów ton piasku. Góra, nieoficjalnie, służy jako tor przeszkód dla miłośników motocykli
terenowych i quadów oraz jako punkt widokowy. Rozpościera się z niej widok na okolicę w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów. Lasy, zabudowania, kopalnia żwiru u stóp. Widać nawet odległy o jakieś 30 kilometrów Szczecinek. Aby do
niej dotrzeć należy z Białego Boru kierować się na Koszalin drogą krajową nr 25, tuż za rogatkami miasta trzeba skręcić na
Sępolno Wielkie. Górę widać doskonale więc trudno jest zabłądzić. Najlepiej za wjazdem do kopalni zjechać na pobocze
i jedną z dróżek przez las przejść kilkaset metrów do jej podnóża.
Ciekawostka: jeśli chcielibyśmy wywieźć cały piach i gdyby całą górę załadować na samochody ciężarowe, ustawiając
je - jeden za drugim, zrobiłby się zator od Warszawy do Kairu. A załadunek musiałby trwać bez przerwy przez dwa lata.

Basen – Aqua Park

fot. Archiwum SAPiK

Aqua Park położony w bardzo atrakcyjnej części miasta,
nad samym jeziorem Trzesiecko, w pobliżu kortów tenisowych i stadionu. Atrakcje obiektu to przede wszystkim:
basen sportowy, basen rekreacyjny, a w nim: bicze szkockie, kaskada wodna, dysze denne, zjeżdżalnia z basenem
hamownym, wanna hydromasażu (jacuzzi), brodzik dla
dzieci, sauny fińskie, solarium, kawiarnia-bar oraz sklepik.

Regionalne Centrum Tenisowe
Regionalne Centrum Tenisowe jest jednym z największych
tego typu obiektów na północy kraju. Wysokiej klasy
korty ziemne są wyposażone w oświetlenie i trybuny dla
widzów. Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej. W obiekcie znajduje się sala konferencyjna,
taras widokowy i szatnie z natryskami dla gości. Miejsce
to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W Centrum Tenisowym znajduję się także ścianka
wspinaczkowa. Pozwala ona utrzymać doskonałą formę
fot. Archiwum SAPiK
profesjonalistom, jak i osobom początkującym. Można tam
sprawdzić swoje umiejętności na sześciu różnych trasach, o zróżnicowanych stopniach trudności. Dzięki profesjonalnym
instruktorom korzystanie ze ścianki jest w pełni bezpieczne, także dla dzieci. Używanie sprzętu do wspinaczki jest nieodpłatne. Ścianka jest obiektem krytym, funkcjonującym przez cały rok.
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Tramwaje wodne
Szczecineckie Tramwaje Wodne to jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Statek spacerowy
„Księżna Jadwiga” to jedna z najbardziej urokliwych jednostek pływających na całym Pojezierzu Drawskim. Dzięki
przebudowie może obecnie zabierać na swój pokład 174
osoby. Statek ten doskonale nadaje się do organizacji
imprez okolicznościowych i różnego rodzaju eventów.
fot. Archiwum Szlot
Drugi szczecinecki tramwaj wodny „Bayern” to prawdziwa
perełka, szkutnicze arcydzieło. Ten drewniany statek ma 100 lat i jest jedną z nielicznych tego typu jednostek w Polsce
i Europie. Jest on integralną częścią miejskiego systemu komunikacyjnego. Kursuje zgodnie z własnym rozkładem jazdy,
zatrzymując się na wyznaczonych przystankach. Zabiera na pokład 54 pasażerów. Jego wystrój nawiązuje do jednostek,
które przeszło 60 lat temu pływały po szczecineckim jeziorze. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała „Bayern”
prestiżową nagrodą – „Turystyczny Produkt Roku 2007”. Rejs statkiem trwa ponad godzinę. Tramwaje kursują w sezonie
letnim od maja do września.

Trasy rowerowe „Wkręć się w
historię”
Powiat szczecinecki, położony wśród lasów i niezliczonej
ilości jezior, został mocno naznaczony przez historię, szczególnie tą związaną z II Wojną Światową. Aby ją Wam
przybliżyć w ramach projektu „Wkręć się w historię”
wyznaczyliśmy i oznakowaliśmy trzynaście szlaków rowerowych, o długości prawie 600 km, wiodących najbardziej
urokliwymi zakamarkami regionu. Łatwo je odnajdziecie
i z pewnością nie zabłądzicie jeśli będzie poruszać się
zgodnie z biało czarnymi piktogramami z symbolem „TR”.
Oznaczenia znajdziecie: na drzewach, słupach i wszystkim
fot. Archiwum Szlot
innym co się dało oznakować. Trasy te to nie tylko drogi
wijące się wśród lasów i jezior, ale również historia, której każdy może „dotknąć” za sprawą 20 tablic postawionych
przy obiektach militarnych przy nich usytuowanych. Zawarto na nich informacje, zdjęcia i plany, które wyjaśnią Wam
zawiłe, tajemnicze, ale i bardzo ciekawe dzieje militarne naszego powiatu, w którym splatały się losy trzech armii: niemieckiej, radzieckiej i polskiej. Dzięki nim poznacie również proces militaryzacji niemieckiego społeczeństwa w okresie nazistowskim, strukturę i funkcje fortyfikacji Wału Pomorskiego, walki o Szczecinek w lutym 1945 roku, a także zimnowojenne
przygotowania oddziałów polskich oraz radzieckich do III Wojny Światowej.

Trasy Nordic Walking
Na terenie miasta Borne Sulinowo znajdują się cztery
tematyczne szlaki NW: trasa niebieska, o długości 3,5
km, zaczyna się i kończy przy budynku Centrum Informacji
Turystycznej w Bornem Sulinowie. Trasa zielona, o dł. 6,4
km, znajduje się w pobliżu miasta na terenie Nadleśnictwa
Borne Sulinowo. Trasa czerwona ma długość 10 km i jest
fot. Archiwum Szlot
jedną z dłuższych. Eksponuje walory przyrodniczo-krajobrazowe Bornego Sulinowa, a w szczególności wrzosowisk znajdujących się w pobliżu miasta. Do najpiękniejszych
szlaków nordic walking należy trasa żółta o długości 15,5 km. Szlak ten zaczyna się przy ul. Sportowej w Bornem
Sulinowie i biegnie w kierunku rzeki Piławy, bezpośrednio przy zachodnim brzegu Jeziora Pile. Jest to jeden z najbardziej
popularnych szlaków NW. Podczas marszu po nim mamy możliwość obcowania z przyrodą przy świeżej bryzie największego jeziora gminy Borne Sulinowo Pile.
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Zlot Pojazdów Militarnych
Największa impreza plenerowa odbywająca się na Pojezierzu Drawskim, od lat przyciągająca rzesze sympatyków
militariów z kraju i zza granicy. Gromadzi ona setki wozów
bojowych i tysiące uczestników ubranych w mundury
kilkunastu armii, zebranych w wielkim miasteczku zlotowym. Rokrocznie tę imprezę odwiedzają dziesiątki
tysięcy turystów. Poza oglądaniem można aktywnie
uczestniczyć w tym wydarzeniu. Rekonstrukcje historyczne, wystawy, przejażdżki wszystkimi rodzajami pojazdów wojskowych, loty samolotami, helikopterami,
koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, to tylko niektóre
z atrakcji, które to militarne wydarzenie oferuje. Pomysłodawcami i pierwszymi organizatorami tego przedsięwzięcia byli Katarzyna Szlońska, Piotr Spirin, przy nieocenionym wsparciu i zaangażowaniu Mariana Laskowskiego
z Darłowa.
fot. Archiwum UM Borne Sulinowo

Szlak kajakowy rzeki Drawy im. Księdza Kardynała
Karola Wojtyły
Jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych szlaków kajakowych w Polsce. Rozpoczyna się na jeziorze Drawsko lub
na jeziorze Żerdno. Rzeka wiedzie przez bardzo różnorodne krajobrazy. Raz leniwie toczy się przez pola, gdzie indziej
rwie jak górski potok przez przepastne bory Puszczy Drawieńskiej, w innym miejscu płynie przez jeziora, pokonuje
miasta, spiętrzenia przy elektrowniach wodnych i młynach, poligon wojskowy i Drawieński Park Narodowy. Napotykamy
na niej wszystko co urzeka w kajakarstwie: zwalone pnie
drzew, krystaliczne wody, spotkania ze zwierzętami
i ptactwem. Na terenie gminy Czaplinek szlak wiedzie
od Czaplinka i Starego Drawska, przez wyspę Bielawę,
Rzepowo, mija zabytkowy młyn w Głęboczku i dociera
do jeziora Krosino, gdzie opuszcza granice ziemi czaplineckiej. Na pokonanie tego odcinka warto zarezerwować
jeden lub dwa dni. Nocować można w Rzepowie i zakończyć
fot. Marian Sadkowski
w Złocieńcu. Odcinek ten jest łatwy, a wody rzeki spokojne.

Szlak kajakowy rzeki Piławy

Szlak kajakowy rzeki Dobrzycy

Zaczyna się na jeziorze Komorze, tuż obok miejscowości
Sikory i wiedzie przez jezioro Pile, Nadarzyce, aż do Gwdy
pod Piłą, gdzie kończy
bieg. Jest to szlak łatwiejszy od spływu Drawą,
równie
malowniczy
i nieco mniej zatłoczony.
Często jest polecany jako
ten, na którym warto
zacząć kajakową przygodę z rodziną i małymi
dziećmi. Długość szlaku
82 km.

Jest to najmniej uczęszczany szlak kajakowy ziemi czaplineckiej, zaczyna się w Machlinach i kończy w nurtach
Piławy po 60 kilometrach. Jednocześnie jest to najtrudniejszy
z omawianych szlaków, miejscami bardzo uciążliwy, pełen
zwalonych drzew. Nagrodą za
trudy są piękne krajobrazy i obcowanie z nieskalaną przyrodą.
Najtrudniejszy odcinek można
ominąć wodując kajaki w Nowej
Wsi, na południowym krańcu
gminy Czaplinek.
fot. Marian Sadkowski
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Park linowy Linolandia
w Czaplinku
Do dyspozycji są 3 trasy o różnym stopniu trudności oraz różnej wysokości (od 1m do 11m). Każda z tras stanowi wysokościowy system platform
i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach.
Na śmiałków czekają tu mosty birmańskie, belki złośliwe,
meandrujące pale, ścianki wspinaczkowe, zjazdy tyrolskie
i wiele innych ciekawych atrakcji.
W parku bawić mogą się zarówno dzieci (od 2-go roku
życia), młodzież, jak i osoby dorosłe. System parku linowego został zaprojektowany i stworzony w taki sposób, aby
każda osoba bez względu na stopień sprawności fizycznej
mogła przejść całą trasę ciesząc się niezwykłą przygodą.
Niecodzienne formy rekreacji i sportu są doskonałym sposobem, aby zachęcić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
do aktywności fizycznej.
fot. SP Drawsko Pomorskie

Ścieżka rowerowa
„Stary Kolejowy Szlak”
Asfaltowa ścieżka rowerowa na trasie Złocieniec – Połczyn
Zdrój o długości 27 km, została utworzona na starym
nasypie kolejowym. Po drodze możemy podziwiać urozmaiconą rzeźbę terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego, ukształtowaną podczas ostatniego zlodowacenia czy
budynki starych dworców kolejki wąskotorowej. Warto
dodać, że jest jedną z pierwszych tego typu inwestycji w
Polsce. Ścieżka została włączona do sieci tras rowerowych
woj. Zachodniopomorskiego nr trasy 15. Z Połczyna Zdroju możemy wyruszyć w dalszy odcinek 15, dojeżdżając do
Białogardu (35 km).

fot. SP Drawsko Pomorskie

Paintball Hornet

fot. SP Drawsko Pomorskie
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Zlokalizowany w Drawsku Pomorskim Paintball Hornet
zadowoli wszystkich spragnionych adrenaliny. Każdy uczestnik otrzymuje marker, kulki, butlę, maskę ochronną,
kamizelkę na korpus i mundur. Chętni mają możliwość
zakupienia granatów rozpryskowych i min dymnych.
Co ciekawe, firma proponuje również emocjonujące gry
nocne. Poza paintballem Hornet oferuje inne aktywności
– żyroskop, mobilne ścianki wspinaczkowe (z możliwością
ustawienia w miejscu wskazanym przez klienta), zajęcia na
linach czy naukę strzelania. Firma dba o bezpieczeństwo,
więc zabawa jest dostępna również dla dzieci. Rozrywką
warta uwagi jest football darts – strzelanie piłkami do
ogromnej dmuchanej tarczy. Dla poszukujących innych
form rywalizacji przygotowano archery tag, czyli bitwę
łuczników.

SPORT
Wyciąg do nart wodnych
i wakeboardu
Jedna z największych atrakcji Szczecinka, przeznaczona dla
osób szukających wyzwań, lubiących sporty ekstremalne.
Zlokalizowany nad jeziorem Trzesiecko, jest jednym z najdłuższych w Europie, ma długość 1100 m. Równocześnie
może z niego korzystać 11 osób. Jest to obiekt, na którym
świetnie bawić się mogą narciarze wodni oraz miłośnicy
jednej deski, czyli wakeboardu, zarówno początkujący
jak i profesjonaliści. Kompleks wyciągu do nart wodnych
w Szczecinku nieustannie się rozwija, stawiając na jakość,
atrakcyjne rozwiązania turystyczne, nowoczesny sprzęt,
funkcjonalność i doskonałą organizację widowiskowych
zawodów takich jak Mistrzostwa Europy w Narciarstwie
fot. Grzegorz Kowalczyk
Wodnym czy Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie. Sportowe wyczyny narciarzy i wakeboardzistów można obserwować z drewnianych trybun na wodzie, mieszczących do 300stu widzów. Na wyciągu funkcjonuje szkółka dla dzieci. Wyciąg czynny jest w okresie letnim od maja do września.

Bieg Winanda Osińskiego
Spektakularne i widowiskowe wydarzenie sportowe, które zajmuje jedno z pierwszych miejsc w kalendarzu imprez lekkoatletycznych rozgrywanych w tej części kraju. Pierwsza edycja odbyła się
w 1982 roku. Jej intencją było upamiętnienie, poprzez bieg uliczny, pierwszego olimpijczyka pochodzącego ze Szczecinka. Winand Osiński był uczestnikiem Igrzysk XV Letniej Olimpiady w Helsinkach w 1952 roku. Bieg ten, z każdą kolejną edycją, zyskiwał na prestiżu.
Od lat 90-tych zaczęli w nim uczestniczyć obcokrajowcy,
ale dopiero od roku 2004 ma on oficjalną międzynarodową rangę, wpisany jest do ogólnopolskiego kalendarza
imprez lekkoatletycznych. Trasa biegu głównego wiedzie,
między innymi, malowniczymi ulicami położonymi wzdłuż
zabytkowego Parku Miejskiego. Uzupełnieniem tego wydarzenia są biegi dziecięce i młodzieżowe, które na stałe
wpisały się w obraz Memoriału Winanda Osińskiego,
fot. Paulina Nadziejko
szczecineckiego olimpijczyka.

Bóbr Rajd
Otwarty turystyczny rajd nawigacyjny samochodów osobowych. Pierwsza edycja rajdu odbyła się w kwietniu 2012
roku. Od tej pory impreza organizowana jest dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Stowarzyszenie Land
Rover Club PL. Jest to niepowtarzalna okazja, aby spędzić
niedzielę poznając urokliwe zakątki naszego powiatu,
które tak często są omijane podczas przemieszczania się
jedynie głównymi drogami. Atrakcyjne widokowo trasy
oraz przygotowane przez organizatorów zadania logiczne
i sprawnościowe zapewniają wspaniałą zabawę dla całej
fot. SP Drawsko Pomorskie
rodziny.
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Mistrzostwa w chodzeniu
po Drawie
Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie to pieszy przeprawowy rajd w górę rzeki Drawy, wzbogacony o przeszkody i zadania, marsz rzeką, marsz terenowy, techniki
linowe, m.in. most linowy i zjazd na rolce, zadania paramedyczne oraz inne „zadania specjalne”. Rajd organizowany
jest już od 11 lat przez Starostwo Powiatowe w Drawsku
Pomorskim oraz Land Rover Club PL. Odbywa się on raz
w roku, zazwyczaj w czerwcu.

fot. SP Drawsko Pomorskie

Otwarte Regaty Żeglarskie o Puchar Jeziora Drawsko
Wielbicieli zmagań z wiatrem i wodą na pewno zainteresują odbywające się na wodach jeziora Drawsko, a organizowane
przez Gminę Czaplinek oraz Stowarzyszenie „Czaplineckie Bractwo Żeglarskie” regaty. Ich celem jest utrzymanie tradycji
wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich. Regaty rozgrywane są w formie cyklu
6 imprez, z czego 5 to zawody eliminacyjne, a ostatnia jest imprezą finałową. Eliminacje polegają na rozegraniu czterech
wyścigów na jachtach uczestników regat. Do finału kwalifikuje się po czterech najlepszych sterników z każdej grupy.
Regaty finałowe polegają na rozegraniu 6 wyścigów. Najsłabszy wynik eliminacji jest odrzucony. Skład osobowy
załóg jest dowolny, lecz musi być zgodny z przepisami bezpieczeństwa łodzi na której startują zawodnicy.
Jezioro Drawsko stwarza wspaniałe warunki do żeglowania. Jego położenie i rozmiar sprawiają, że pojęcie flauty
praktycznie tutaj nie występuje. Wręcz przeciwnie – potrafią tu wiać bardzo silne wiatry, a fale nie ustępują
rozmachem morskim bałwanom. Warto więc przyjechać
do Czaplinka, żeby na własnej skórze poczuć dreszczyk
emocji związany z pływaniem po wodach tego niezwykłego
akwenu.
fot. Marian Sadkowski

ZABYTKI SAKRALNE
Kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny
Jest to neogotycka świątynia, wzorowana na gotyku
północnoniemieckim zbudowana z cegły w latach 19051908, według projektu architekta Oskara Hoßfelda jako
kościół ewangelicki pw. Św. Mikołaja (NeueNikolaiKirche).
Jego okazała i potężna bryła odznacza się lekkością, uzyskaną poprzez zastosowanie strzelistych okien, a także
ostrołukowych ornamentów szczytów transeptu. Korpus
świątyni, spięty na zewnątrz wysokimi przyporami, zamyka od strony wschodniej sześcioboczne prezbiterium, ujęte
po bokach niskimi aneksami, a od zachodniej wysmukła,
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fot. Mirosław Korkus

wysoka na 78 m wieża kościelna, która góruje ponad miastem. Ołtarz główny świątyni ma konstrukcję szafiastą. Świątynia posiada część wyposażenia przeniesionego tu ze starego kościoła Św. Mikołaja, m.in. wapienne epitafium Doroty
A. Westregen z 1621 roku oraz na galeriach 6 mosiężnych żyrandoli - pająków z I połowy XVII wieku. W prezbiterium
zwracają uwagę cztery bardzo piękne neogotyckie witraże wykonane wg projektu Ernsta Teya z ośmioma scenami z życia
Chrystusa. Neogotycki ołtarz główny w części centralnej kryje krucyfiks dłuta Frieze von Leeke ze Szczecina. Po bokach
dwa duże olejne obrazy: Narodziny Jezusa i Zmartwychwstanie, pędzla von Ubischa. Na wysokim chórze stoją duże,
odrestaurowane organy na 1670 piszczałek, wykonane przez Völkera z Bydgoszczy.

Kalwaria przy kościele pw. Św. Rozalii
Kalwaria przy kościele św. Rozalii z Palermo w Szczecinku jest jedyną na Pomorzu Zachodnim kamienną kalwarią.
Powstała na liczącym pół hektara terenie. Jej budowę rozpoczęto w 1999 roku, składa się z trzech części. Plenerowej
Drogi Krzyżowej z piętnastoma stacjami Męki Pańskiej, można tu zobaczyć również „Ścieżkę patronów”
oraz budowle związane z historią Szczecinka: kamienny mostek, rzeczka, kamienie młyńskie i dwie bramy.
W części poświęconej patronom wyróżniają się dwa
obiekty: Grota św. Rozalii oraz miniatura „Ostrej
Bramy” z wykutym w kamieniu obrazem Matki Bożej.
Znajduje się ona w środkowej części placu przy
wejściu do kościoła. Kalwaria posiada około 40
obiektów, muzeum parafialne oraz lapidarium
czyli „Szczecinecki Świat Kamienia”. W poszczególne stacje wmurowane są kamienie z różnych zakątków świata
i Polski, przywożone przez fundatorów i parafian. W dużej
kamiennej grocie św. Rozalii Sinibaldi z Palermo można
zwiedzić cztery sale związane z historią życia patronki
parafii, a także zobaczyć jej dwumetrową rzeźbę. W prawej
dłoni świętej znajduję się stary dębowy krzyż, natomiast
w lewej trzyma książkę i czaszkę. Na obrzeżach groty można dostrzec różnego typu kamienie oraz można zobaczyć
tuf wulkaniczny z Etny i Wezuwiusza.
fot. Archiwum Szlot

Kościół pw. Świętej
Trójcy w Czaplinku
Parafialny kościół pw. Św. Trójcy, nazywany „małym
kościółkiem”. Wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku
na niewielkim wzgórzu w miejscu, gdzie prawdopodobnie wcześniej stał zamek templariuszy sprowadzonych na
ziemię czaplinecką w 1286 roku przez księcia Wielkopolski Przemysła II (późniejszego króla polskiego), który
nadał temu rycerskiemu zakonowi rozległe tereny
w rejonie jeziora Drawsko i górnego biegu rzeki Drawy.
„Mały kościółek” jest najstarszym czaplineckim zabytkiem. Jego bryła z charakterystycznymi przyporami
nosi dość wyraźne ślady wcześniejszych założeń urbanistycznych. Na jednej ze ścian widoczny jest niezidentyfikowany detal architektoniczny, uważany przez badaczy
za pozostałość po zegarze słonecznym. Kościół posiadał
w przeszłości wieżę, ale nie została odbudowana po
zniszczeniach spowodowanych pożarem w 1725 roku,

fot. Marian Sadkowski
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a zachowany do dziś dzwon, odlany w 1730 roku, zawieszono na drewnianej dzwonnicy wzniesionej obok kościoła.
Plac przykościelny pełnił w przeszłości funkcję cmentarza. W sąsiedztwie kościoła złożone są trzy zabytkowe dzwony
zdemontowane z przyczyn technicznych z „dużego kościoła” na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Warto zwiedzić wnętrze „małego kościółka” zwracając szczególną uwagę na barokowy baldachimowy ołtarz z XVIII wieku oraz na interesujące XIX-wieczne polichromie pokrywające sufit i ściany tej świątyni. W jej centralnej części znajduje
się obraz przedstawiający Świętą Trójcę, uważany za reprodukcję obrazu Rubensa oraz postacie pięciu świętych, w tym
św. Wojciecha i św. Stanisława. Ci święci uznawani są przez Kościół za patronów Polski. W kościele znajdują się zabytkowe organy Sauera z II połowy XIX wieku. Niewyjaśnioną dotąd zagadkę kryją podziemia „małego kościółka”. Pod jego
drewnianą podłogą znajduje się krypta z ustawioną w niej trumną. Jednak nie wiadomo kogo tam pochowano.

Kościół pw Zmartwychwstania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa
w Drawsku Pomorskim
Wzniesiony na przełomie XIV/XV w. W skład zabytkowego
wystroju wnętrza wchodzą: drewniany ołtarz, drewniana
balustrada ołtarzowa, drewniana ambona, dwie drewniane empory organowe, drewniany prospekt organowy,
dwie drewniane ławy kolatorskie oraz zespół witraży - w
prezbiterium i w wieży kościelnej - przedstawiający motywy geometryczno-roślinne i herby rodu fundatorów
kościoła (wykonane w 1914 roku). Warto także zobaczyć
boczne portale kościoła - północny i południowy, ozdobione tzw. bestiariuszami.

fot. SP Drawsko Pomorskie

Kościół pw. św. Wojciecha
w Wierzchowie - z 1891 roku.
Zbudowany w całości z czerwonej cegły. Przy kościele znajduje się pomnik poświęcony poległym w czasie I wojny
światowej mieszkańcom Wierzchowa.

fot. SP Drawsko Pomorskie

Kościół p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w
Złocieńcu
Pierwotnie zbudowany był w stylu tzw. zakonnego
gotyku, jednak podczas pożaru w 1658 r. zawaliło się
gotyckie sklepienie świątyni, którego potem nie udało się
odtworzyć. W latach 1847 - 1849 dokonano modernizacji,
podczas której usunięto ostatnie ślady stylu gotyckiego.
W kolejnych latach kościół przeszedł kilka gruntownych
renowacji i modernizacji.
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fot. SP Drawsko Pomorskie
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