AKTYWNY WYPOCZYNEK
W GMINIE MIASTKO

it

2. szlaki kajakowe Studnica - Wieprza i Brdy o dł. 45,0 km
4. ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne - 55,0 km
16. tras turystycznych pieszych, rowerowych i konnych –295,7 km
Miasteckie Perły Pomorza - 13 jezior lobeliowych
Trzy rezerwaty przyrody: jezioro Orle, Smołowe, Kamień
17 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej
Natura 2000: „Miasteckie Jeziora Lobeliowe”, „Jezioro Piasek”
„Jezioro Bobięcińskie”, „Dolina Wieprzy i Studnicy”, „Ostoja
Masłowiczki”
Dwa obszary chronionego krajobrazu:
„Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka”,
„Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibską Górą 228,1 m n.p.m.”
Wszystkie atrakcje przyrodnicze położone są w gminie
Miastko

o

bardzo

(bdl.stat.gov.pl, 2018).
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ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE ZIEMI MIASTECKIEJ
Gmina Miastko położona jest w południowo zachodniej części woj. pomorskiego
(pow. bytowski) na granicy z woj. zachodniopomorskim. Walory krajoznawczo - turystyczne
gminy tworzą tu istniejące warunki naturalne. Są to przede wszystkim silnie zróżnicowana
rzeźba ze znacznymi deniwelacjami terenu, liczne wzgórza morenowe (dochodzące do
+237,5m n.p.m. – Rozwaliny w Szybskich Górach) porośnięte lasami zasobnymi w runo leśne
i zwierzynę łowną. Teren z czystymi jeziorami polodowcowymi zasobnymi w wiele
gatunków ryb. Bogata sieć rzeczna z licznymi jeziorami stanowi bazę do uprawiania sportów
wodnych. Znaczna część gminy o dużej lesistości i gęstej sieci wód powierzchniowych objęta
została prawnymi formami ochrony przyrody. Ich wartość podnoszą naturalne rezerwaty,
liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (stare drzewa i głazy narzutowe) oraz inne
osobliwości przyrodnicze, a także cenne obiekty historyczne i kulturowe. Największym
atutem gminy jest, jakość środowiska przyrodniczego o znacznym zróżnicowaniu
topograficznym i fizjograficznym, charakteryzującego się surowym pięknem dzikiego
krajobrazu. Gmina Miastko oferuje harmonię mało przekształconego terenu z możliwością
bliskiego kontaktu z niezmienioną przez człowieka przyrodą. Stanowi krainę, w której
w spokoju i ciszy można aktywnie spędzić wolny czas z dala od wielkomiejskiego zgiełku
i pośpiechu, Czyste środowisko przyrodnicze, młodoglacjalna rzeźba terenu, zwarte
kompleksy leśne Puszczy Słupskiej i Karczowej, występowanie unikatowych jezior
lobeliowych, obszary źródliskowe rzek, znaczna ilość zabytków kultury materialnej i dobrze
rozwinięta baza noclegowa pozwalają stwierdzić, że obszar gminy odznacza się atrakcyjnymi
walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Licznie występujące zabytki architektoniczne oraz
stanowiska archeologiczne sprzed wieków podnoszą walory turystyczne gminy. Zabytki
architektury pochodzą najczęściej z XVIII i XIX wieku, są to: budowle sakralne, pałace,
dworki, budynki mieszkalne, obiekty gospodarcze. Warto też zwrócić uwagę na parki
przypałacowe, podworskie i wiejskie z XIX w. zawierające wspaniałe kolekcje drzew
rodzimych i egzotycznych, tworząc przejście od walorów przyrodniczych do kulturowych.
Uzupełnieniem walorów gminy Miastko są atrakcyjne szlaki turystyczne o łącznej długości
395,7 km, które umożliwiają dotarcie do osobliwości przyrodniczych i ciekawostek
architektonicznych. Przez tereny ziemi miasteckiej przebiega lub też bierze swój początek
szereg znakowanych szlaków turystycznych, które z powodzeniem nadają się do uprawiania
różnorodnych form turystyki pieszo - rowerowej, konnej czy kajakowej. Opisane szlaki

„czynne” są przez cały rok i dostarczą nam wielu wrażeń, także zimą podczas uprawiania
turystyki narciarskiej. W opisie tras turystycznych zawarte są informacje o ich przebiegu,
kilometrażu (10,0 - 15,0 km, od początku – do końca szlaku), ciekawostkach historycznoprzyrodniczych i bazie noclegowej. Zasygnalizowane zostały stałe imprezy turystyczne
i kulturalne, które należy brać pod uwagę przy wyborze terminu własnych wędrówek jak
i swoich zainteresowań. Szlaki te mają zróżnicowany stopień trudności ze względu na
ukształtowanie terenu i odległości. Można je łączyć i pokonywać w czasie kilkudniowych
wycieczek, jak i jednodniowych wypadów by zobaczyć najciekawsze miejsca ziemi
miasteckiej. Na wędrówki wystarczy zabrać namiot, odpowiednią odzież, dobry humor
i pogodę ducha, które nie ważą tak wiele. Mniej wprawny turysta może do wybranych
miejscowości dojechać autobusem lub pociągiem i skorzystać z gościnności właścicieli bazy
noclegowej.
Obszar gminy jest wyjątkowy nie tylko ze względu na walory przyrodniczo –
kulturowe, ale także przenikanie się i współistnienie kultur: staropolskiej, kaszubskiej,
niemieckiej i ukraińskiej. Na terenie ziemi miasteckiej barwy kultur znajdziemy wędrując
szlakami turystycznymi. Kolor chabrowy – jak piękne i czyste jeziora, niebieski - jak niebo,
czarny - jak ziemia orna, żółty - jak zboża dojrzewające w słońcu, zielony - jak lasy pełne
zwierza, czerwony - jak krew, którą przelano w obronie tej ziemi.
To wszystko powinno zachęcić turystów do wybrania okolic Miastka na miejsce do
wypoczynku i wzbogacenia wiedzy o regionie.

I. ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYKI PIESZEJ W REGIONIE SŁUPSKIM
I W GMINIE MIASTKO - 87,0 km (ryc.3)

1.

„Doliną Brdy na spływ kajakowy” – dł. 21,0 km, ryc. 3
Gminy Miastko i Koczała

Trasa: gmina Miastko: Pasieka - „Kraina Rummela” – (gmina Koczała): Dźwierzno –
Starzno - (gm. Miastko): jez. Głębokie – mostek na Brdzie (16,5 – 4,5 km) (gm. Koczała): Wilkowo - Trzyniec – Stara Brda Pilska – (21,0 - 0,0 km)
2.

„Kraina lasów i jezior lobeliowych” – dł. 28,5 km, ryc.3

Trasa: Dolsko - jezioro Piasek i Dolskie – rezerwaty jezior Smołowe, Orle i Kamień Miastko (16,0 - 12,5 km) – jez. Lednik – Bobięcino (28,5 - 0,0 km)
8,0 km do Żydowa w gm. Polanów
3.

„Doliną Studnicy przez Puszczę Słupską” – dł. 16,0 km, ryc.3

Trasa: dolina rzeki Studnicy – Młyn Kawczyn – Łodzierz - jez. Lednik – Miastko
4.

„Morenami do pięściarza Schmelinga i żony Bismarcka” o dł. 41,5 km, ryc.3

Trasa: Miastko – jezioro Skąpe – Kwisno – Żabno – Ponikła – Wiatrołom – Potocznik ·
(26,0–15,5 km). W gm. Kołczygłowy: Laski – Barnowiec – Łubno –Barkocin - (41,5 – 0,0 km)

II. REGIONALNE I GMINNE SZLAKI ROWEROWE – 160,7 km

A.
Regionalna trasa rowerowa „Na kolejowym szlaku”
Trasa: Miastko – Bytów – Lębork - Łeba o dł. 160,0 km
Cały szlak został podzielony na trzy etapy:
1. Miastko – Tuchomie – Bytów: dł. 52 km
2. Bytów – Kozin – Lębork (63 km)
3. Lębork – Łeba, (jako przedłużenie trasy - 45 km

Etap 1 o dł. 26,0 km
„Na kolejowym szlaku” nazywana też „Szlakiem zwiniętych torów”
Trasa: Miastko (0,0-26,0 km) – Dolsko (12,5-13,5km) - Wałdowo (17,5-8,5 km)
– Popowice (20,5-5,5 km), po gm. Tuchomie (26,0 – 0,0 km)

„Wzgórza morenowe” – szlak rowerowy gmin Miastko i Trzebielino o dł. 32,0 km
Trasa: Miastko – Dretynek – Kowalewice – Dretyń (gm. Miastko) – (gm. Trzebielino) Bożanka - Trzebielino

B.

Trasa w gminie Miastko: Miastko – Dretynek – Dretyń o dł. 12,5 km

SZLAKI ROWEROWE W GMINIE MIASTKO – 122,7 km

Nr 1 „Do Krainy Rummela” – dł. 13,0 km
Trasa: Miastko – Pasieka - Nadleśnictwo Miastko – jeziora Studzieniczno i Studzieniczno
Małe (Syte) - „Kraina Rummela”: Pustelnia Rummela - Kapliczka św. Huberta –
Wąwóz Czarownic - jez. Zimorodka - Wigwam – Dąb Niegrzyb - Źródło Hammer –
Pasieka – Miastko

Nr 2”Wododziałem między Brdą a Wieprzą” – dł. 24,7 km
Trasa: Miastko – Pasieka - Nadleśnictwo Miastko – Kraina Rummela - Dźwierzno –
Starzno – Świeszyno – Miastko

Nr 3 „Ptasi raj jezior słosineckich i doliny Czernicy” - dł. 22,0 km.
Trasa: Miastko – Pasieka - Nadleśnictwo Miastko – Kraina Rummela: Pustelnia Rummela Kapliczka św. Huberta – Słoneczny dukt – Głazowsiko – „Leśna latarnia” – Słosinko
– Pasieka – Miastko

Nr 4 „Przez Skibską Górę i dolinę Studnicy” - dł. 48,0 km
Trasa: Miastko – Wołcza Wielka – Kamnica –Bobięcino – Świerzno – Kawcze – Kawczyn –
dolina Studnicy - Łodzierz – Miastko

Nr 5 „Lasami i jeziorami przez dolinę Pląsy” – dł. 15,0 km
Trasa: Miastko – Wołcza Wielka – dolina Pląsy” - Wołcza Mała – Pasieka – Miastko

III. ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO - EDUKACYJNE W GMINIE MIASTKO – 55,0 km
Na terenie Gminy Miastko położone są Nadleśnictwa Miastko, Dretyń
i Trzebielino, które wyznaczyły na opisywanym terenie rekreacyjne trasy przyrodniczo leśne. Ścieżki pełnią również funkcję dydaktyczną i służą edukacji ekologicznej
społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. To doskonałe miejsca do organizowania
lekcji przyrody w terenie, wzbogacające wiedzę o regionie z zakresu kultury i historii,
a szczególnie uczulają na piękno otaczającej przyrody.
A. „Zielony Ruczaj” nad Pląsom w Miastku – 1 km

„Do źródeł Studnicy” w Krainie Rummela o dł. 12,0 km

B.

„Kąpielisko Rummela” - szafirowym szlakiem wokół jez. Studzieniczno

C.

o dł. 16,0 km

„Szafirowy szlak” - ścieżka rowerowo-piesza o dł. 21,0 km

D.

„Szlakiem dretyńskich dębów” i „Leśna szkoła pod jodłą” - leśne ścieżki
dydaktyczne o dł. 5,0 km
IV. SZLAKI I TRAKTY O ZNACZENIU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
E.

A.

„Szlakiem Bobięcińskiego Pierścienia” do Wału Pomorskiego
Szlak historyczno – przyrodniczy gmin Miastko, Biały Bór i Polanów dł. 40,0 km

B.

„Konno przez Pomorze" trakt im. Daniela Chodowieckiego
Trasa: Gdańsk – Wiatrołom – Berlin
Gmina Miastko o dł. 8,0 km
Trakt rozpoczyna się w Gdańsku Oliwie, w Ośrodku Jeździeckim „Żeliwiak”, a potem

przebiega m.in. przez „Dwór Oliwski”, Ośrodek Jeździecki „Dajak” w Potęgowie, Ośrodek
„Stara Gorzelnia” w Osiekach, kwaterę myśliwską „Stary las” w Wiatrołomie
(gm. Miastko) i kończy się na Zamku Rycerskim „Krąg" w woj. zachodniopomorskim.

Ostatni odcinek traktu na terenie województwa pomorskiego kończy się w Warcinie z letnią
rezydencją Żelaznego Kanclerza von Bismarcka.

C. SPŁYWY KAJAKOWE W GM. MIASTKO – 45,0 km
1. Szlak Brdy –dł. 233,0 km ze Świeszyna do Bydgoszczy
Trasa: Świeszyno – Szczytno - jez. Charzykowskiego o dł. 74,5 km
Gmina Miastko: Świeszyno – Trzyniec o dł. 6,0 km
2. „Szlak elektrowni wodnych w dorzeczu Wieprzy” – dł. 112,0 km
Trasa: Miastko – Kępice – Darłówko
Etap 1. Studnica – Wieprza, dł. 29,0 km
Trasa: Miastko – Kawczyn – Ciecholub
Etap 2. Rzeka Wieprza, dł. 73,0 km
Trasa: Ciecholub – Kawka – Biesowice - Kępice
Szlak na Studnicy przeznaczony jest dla odważnych i doświadczonych kajakarzy.
Niemal na całej długości płynie ona wąską, krętą i głęboką doliną o zalesionych zboczach,
mając charakter rzeki górskiej. Na trasie spływu spadek rzeki wynosi 2,4 m na kilometr.
Ze względu na duży spadek (liczne bystrza), oraz bardzo wiele przeszkód w nurcie
(drzewa, kamienie), ma opinie jednej z najtrudniejszych rzek na Pomorzu. Jest bardzo
malownicza, ale uciążliwa i trudna. Najlepiej płynąć jedynkami i bez bagażu. Na przebycie
opisanej trasy, dostępnej tylko dla wprawnych i doświadczonych, potrzeba całego dnia. Mniej
doświadczeni mogą zatrzymać się na nocleg w gospodarstwach agroturystycznych „Osada
w dolinie Studnicy” lub „Kawczyn stary młyn” w Kawczynie przy elektrowniach
wodnych.

Ryc.3. Regionalne szlaki turystyki pieszej w gminie Miastko
....... Szlakiem krajobrazów młodoglacjalnych
do pięściarza Schmelinga i żony Bismarka”

....... Kraina lasów i jezior lobeliowych”
....... Doliną Studnicy przez Puszczę Słupską”

....... „Doliną Brdy na spływ kajakowy”

Nazwy szlaków w gminie Miastko:

Ryc. 3. Regionalne szlaki turystyki pieszej
w gminie Miastko (Orłowski, 1998)

