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Miedzygminny Szlak Rowerowy
RÓWNINA NOWOGARDZKA
D£UGOÆ: 122 km
STOPIEÑ TRUDNOCI: trasa ³atwa
POLECANY TYP ROWERU: trekkingowy lub miejski
NAWIERZCHNIA: asfalt, bruk, dukty lesne, drogi polne
Szlak rowerowy Równina Nowogardzka poprowadzi
nas po bardzo zró¿nicowanym terenie gmin Nowogard, Osina, Maszewo, Dobra. Znajdziemy tu odcinki p³askie, lekko
pofa³dowane, ale tak¿e wymagaj¹ce dynamicznych podjazdów. Choæ droga w wiêkszoci wiedzie po nawierzchni
asfaltowej, spotkamy te¿ bruk oraz twarde i piaszczyste drogi polne i lene. Trasa zapewnia ró¿norodne wra¿enia a
mi³onicy turystyki rowerowej na pewno znajd¹ tu co ciekawego. Dzikie zak¹tki natury, wiele cennych obiektów przyrodniczych ukrytych w kompleksach lenych, wiekowych
parkach podworskich i wzd³u¿ dróg. Przeje¿d¿aj¹c przez
miasteczka i wioski odkryjemy gotyckie, murowane obiekty
wieckie, kocio³y ryglowe, drewniane dzwonnice, obronne mury miejskie z basztami, stare pa³acyki ze starodrzewami, pomniki przyrody i g³azy narzutowe.
Trasa rozpoczyna siê pod Ratuszem Miejskim w Nowogardzie. Ten zabytkowy obiekt zbudowany w XIV wieku, ozdobiony neobarokow¹ sygnaturk¹ i mansardowym dachem jest siedzib¹ w³adz miejskich. Nieopodal rynku przy
ul. Luboszan odnajdziemy XIX wieczne mieszczañskie
domy ryglowe. Jednak sporód obiektów zabytkowych najcenniejszy jest gotycki koció³ Mariacki, którego budowê
ukoñczono w 1334 roku. Zachowa³ siê w nim barokowy,
bogato zdobiony o³tarz z pocz¹tku XVII wieku z kilkunastoma scenami figuralnymi z ¿ycia Chrystusa oraz romañskie
chrzcielnice. Ocala³y równie¿ fragmenty kamienno-ceglanych murów miejskich, które w XIV wieku otacza³y ca³e miasto. Kompleks XIII wiecznych zabudowañ zamkowych bêd¹cych siedzib¹ rodu Ebersteinów  zosta³ przekszta³cony
w 1820 roku na wiêzienie. Z zabytków przyrody o¿ywionej,
godne uwagi s¹ dwa 700 letnie cisy pospolite (Taxus baccata) uznawane za najwiêksze w naszym regionie. Te sêdziwe pomniki przyrody maj¹ obwody 202 i 242 cm i wys.
10 i 12 m. Na uwagê
zas³uguje równie¿ piêkny mêski okaz mi³orzêbu dwuklapowego
(Ginkgo biloba) rosn¹cy w s¹siedztwie hotelu Kamena. Stanowi
niezaprzeczaln¹ oso-

bliwoæ naszego miasta pochodz¹c¹ rodem z Chin.
Jad¹c tras¹ szlaku dotrzemy do Karska  tu warto obejrzeæ okaza³y g³az narzutowy o obwodzie 4 m,
okrelany mianem Skamienia³ego chciwca, w który zamieni³ siê wg legendy
miejscowy sk¹piec, a w
parku wiejskim zroniêty z
bluszczem okaza³y d¹b
szypu³kowy (Quercus robur) o obwodzie 320 cm. W Strzelewie nale¿y zatrzymaæ
siê przy zabytkowym koció³ku i po¿egnaæ z malowniczymi
okolicami gminy Nowogard by powitaæ barwne krajobrazy
gminy...
Osina.
Pierwsz¹ z wielu atrakcji znajdziemy w Wêgorzach 
pónogotycki koció³ek zbudowany na prze³omie XV/XVI
w. z charakterystyczn¹ dla tych terenów XVIII wieczn¹, drewnian¹ wie¿¹.
Do Bodzêcina wje¿d¿amy przez bardzo dobrze zachowany most drewniany na rzece Stepnica. W miejscowoci
tej zatrzymajmy siê przy gotyckim kociele z XV w. Z najcenniejszych elementów wyposa¿enia pierwotnego zachowa³ siê dzwon odlany w br¹zie (XIV/XV w.) i barokowa ambona. Na terenie parceli stanowi¹cej pierwotnie cmentarz

przykocielny usytuowana jest barokowa kaplica grobowa rodu von Flemming. Z Bodzêcina
alej¹ kasztanowców jedziemy do malowniczo
po³o¿onej miejscowoci Krzywice
w okolicach której znajduj¹ siê
redniowieczne
ruiny grodziska a
tak¿e planowane
do utworzenia
dwa rezerwaty
przyrody
pn.
Wrzosiec i Krzywicki Mszar - cenny ekosystem torfowiskowy, stanowiska chronionych gatunków rolin i zwierz¹t. Osina  siedziba w³adz gminnych, zwraca uwagê po³o¿onym na wzgórzu XIV wiecznym kocio³em. Za kocio³em dworski park krajobrazowy z XVIII/XIX w. po³o¿ony na
wzgórzu stromo opadaj¹cym ku rzece Stepnicy. Wiele okazów drzew o charakterze pomników przyrody d¹b szypu³kowy
(Quercus robur) o
obwodzie 575 cm,
buk pospolity, obwód 435 cm . Na
terenie parku po³o¿ony jest cmentarz rodowy von
Lowitzow z monumentalnym krzy¿em wykutym z
granitu (z herbem
rodu).
Warto zboczyæ
z g³ównej trasy i
pokusiæ siê o odnalezienie jednego z najwiêkszych na terenie Pomorza Zachodniego cmentarzyska kurhanowego z epoki pónego br¹zu oraz wczesnego redniowiecza - oko³o 220 kurhanów. Przy wjedzie
do Osiny usytuowany jest leny zajazd, gdzie na ³onie natury mo¿na odpocz¹æ i upiec kie³baskê. Przemierzaj¹c rowerem gminê Osina podziwiamy piêkne krajobrazy, malownicze doliny rzek Stepnica i Gowienica, mo¿emy zaobserwowaæ przelatujacego ¿urawia, bociana bia³ego lub czarnego a tak¿e przebiegaj¹cego przez drogê jelenia, sarnê
b¹dz dzika. Dalszy ci¹g trasy prowadzi przez urokliwe zak¹tki gminy...
Maszewo.
W Maciejewie
warto odpocz¹æ w
po³o¿onym nad
brzegiem jeziora
Lechickiego 100letnim pa³acu,
dawnej siedziby
rodu Von Fleming.
Trzykondygnacyjny pa³acyk wzbogacony jest o wieloboczn¹ wie¿ê oraz w cztery ryzality w stylu neogotyckim i
neorenesansowym. Obecnie ten luksusowy hotel przyci¹ga goci swoim bogatym wyposa¿eniem, zachowa³y siê w
nim, bowiem piêkne kominki, piece kaflowe, neogotyckie
p³ycizny w sali balowej oraz sztukaterie na stropach. Dope³nieniem ca³oci jest obfity zbiór antycznych mebli. Na
terenie parku znajdziemy kamieñ pami¹tkowy rodziny Von
Fleming oraz wiele cennych gatunków drzew i woliera z
egzotycznym ptactwem. W tej miejscowoci warto równie¿
obejrzeæ zabytkowy, neogotycki koció³ pochodz¹cy z 1867
roku. Kolejny przystanek w naszej podró¿y proponujemy w
Maszewie. Jest to jedno z niewielu miast, które w ca³oci
zachowa³o historyczny, oparty na planie ko³a, uk³ad urbanistyczny oraz architekturê. Mo¿na tu podziwiaæ prawie kompletny wieniec murów obronnych z XIII-XIV w. z zachowan¹
cylindryczn¹ Baszt¹ Francusk¹. W obrêbie murów miejskich
znajduje siê szereg XIX i XX wiecznych domów ryglowych
i drewnianych oraz kaplica w. Jerzego z XV w. pe³ni¹ca w

odleg³ych czasach funkcje
wi¹tyni szpitalnej dla trêdowatych. Tajemniczych 8
Aposto³ów i Judasz to pomnikowe lipy szerokolistne
(Tilia platyphyllos) i olbrzymi d¹b szypu³kowy (Quercus robur), strzeg¹ce kaplicy. W centralnej czêci miasta zachowa³ siê malowniczy rynek z ³adnym XIX
wiecznym ratuszem, a tu¿

obok górujacy nad
okolic¹ XIII/XV koció³
z unikatowym o³tarzem i z góruj¹c¹ nad
miastem wie¿¹ zwieñczon¹ drewnianym
helmem, wybudowana
na prze³omie XVIII-XIX w. W gminie Maszewo nie zabraknie atrakcji dla myliwych (lasy obfituj¹ce w liczne, bogate
rejony ³owieckie), wêdkarzy i amatorów sportów wodnych
(czyste - II klasa czystoci, zasobne w ryby jeziora). W gminie Maszewo wystêpuje 146 gatunków ptaków, w tym zarejestrowano gniazdowanie lub wystêpowanie w sezonie
lêgowym kilkudziesiêciu gatunków ptaków zwi¹zanych ze
rodowiskiem wodno-b³otnym. Kieruj¹c siê tras¹ szlaku na
pó³nocny wschód docieramy przez Godowo i Dêbice do
Bagien. W tej maleñkiej osadzie odkryjemy zabytkowy, pónogotycki murowany koció³ z drewnian¹ dzwonnic¹ z XVIII
w.
Dobra
powita nas w Wojataszycach, jedn¹ z najstarszych na
Pomorzu, drewnian¹ dzwonnic¹ z XVII w. przy renesansowym kociele. Secesyjno-modernistyczny pa³acyk z 1905
roku otoczony jest parkiem krajobrazowym, w którym uwagê przyci¹ga potê¿ny g³az narzutowy o obwodzie 6,2 m
nazywany Maczug¹ Olbrzyma a 750 m na pó³noc od niego le¿y bezimiennie, kolejny olbrzym o obwodzie 9,8 m.
Wreszcie docieramy do Dobrej, tu góruja nad miastem ruiny pónogotyckiego zamku von Devitzów. Miasto urzeka
atmosfer¹, któr¹ tworz¹ liczne mieszczañskie domy ryglowe, na rynku obok ratusza znajduje siê gotycki granitowy
koció³ w. Klary z renesansow¹ ambon¹, chrzcielnic¹ i o³tarzem.
Powoli koñcz¹c nasz¹ eskapadê kierujemy siê ponownie do...
Nowogardu.
Za Rogowem ci¹gnie siê przepiêkna aleja kasztanowa
a w Wierzbiêcinie nie sposób przeoczyæ ruin neoklasycystycznego pa³acyku w otoczeniu starego parku. Kulice przy-

ci¹gaj¹ odrestaurowanym pseudoklasycystycznym pa³acem
z koñca XIX w. bed¹cym niegdy siedzib¹ rodow¹ Bismarcków. Do pa³acu od strony Nowogardu prowadzi majestatyczna aleja pomnikowych dêbów szypu³kowych (Quercus
robur) a sam pa³ac znajduje siê w otoczeniu naturalistycznego parku, w którym trwa niez³omnie wiele cennych i rzadko spotykanych gat. drzew. W Konarzewie zachowa³ siê
wybudowany w stylu eklektycznym pa³ac Otto von Bismarcka oraz naturalistyczny park z licznymi pomnikami przyrody (m.in. wi¹z górski (Ulmus glabra), o obw. 620 cm. Peda³uj¹c przez Lestkowo i Miêtno w kierunku Nowogardu powoli ¿egnamy siê ze szlakiem Równina Nowogardzka. I
tak oto przemierzylimy 122 km obfituj¹ce w bezmiar wra¿eñ,najpiêkniejsze obiekty i krajobrazy oraz malownicze zak¹tki naszych okolic.

Nadlenictwo Nowogard
Przeje¿d¿aj¹c przez tereny kolejnych gmin na trasie napotkamy przepiêkne lasy: sosnowo-bukowo-dêbowe, olchowo-jesionowe, z licznymi bagnami, torfowiskami, oczkami
wodnymi. Dociekliwy obserwator wród bogactwa wiata
rolinnego odnajdzie takie cenne gatunki jak: wiciokrzew
pomorski, rosiczkê okr¹g³olistn¹, wid³aki, przepiêkne grzybienie bia³e, elismê wodn¹, cisa pospolitego, we³niankê,
¿urawinê b³otn¹, modrzewnicê, skrzyp bagienny i b³otny.
W miejscowoci Ogorzele mo¿emy na chwilê zatrzymaæ siê i odbiæ w kierunku
wsi Olszyca by obejrzeæ najgrubszego buka w Polsce,
jego obwód wynosi 7,5 m. Na
terenie naszych lasów znajduje siê równie¿ 6-ty co do
gruboci wierk w Polsce, a
w miejscowoci Czermnica
przepiêkny okaz tulipanowca. Ogó³em zwaloryzowano
81 drzew pomnikowych, 26
gatunków rolin objêtych
ochron¹ cis³¹, 4 grupy
drzew, 3 g³azy, alejê daglezjow¹, cyrk ródliskowy, 221 ha
u¿ytków ekologicznych. Atrakcyjnoæ Nadlenictwa podnosz¹, wkomponowane naturalnie w krajobraz leny obiekty
historyczne  wiadectwa przesz³oci, stanowi¹ce przekrój
dziejowy Pomorza  4 cmentarzyska kurhanowe z epoki
br¹zu i redniowiecza, 4 redniowieczne grodziska, park
pa³acowy w Mostach.
Okoliczne lasy zamieszkuj¹ liczne gatunki ptaków w tym:
orze³ bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny. Faunê poza pospolitymi sarnami, jeleniami i dzikami, uzupe³niaj¹ drobne
ssaki: jenoty, borsuki, kuny, wydry, bobry. Napotkamy równie¿ rzadkie i objête ochron¹ gatunki p³azów: ropuchy 
szar¹, zielon¹ i paskówkê, rzekotkê drzewn¹, ¿aby 
mieszkê, trawn¹, wodn¹ i jeziorkow¹.

Ciekawe obiekty edukacji lenej
cie¿ka przyrodniczo-historyczna Szlakiem Olbrzymów. Na szlaku mo¿na zobaczyæ m.in. ruiny redniowiecznego zamku w Dobrej, na pó³wyspie Czarci Ostrów pozosta³oci osady s³owiañskiej z VI wieku, wyspê olbrzymów,
cmentarzysko kurhanowe z wczesnego redniowiecza, podwodny most, lipy im. Eli Walty, 40 okazów ró¿nych drzew o
rozmiarach pomników, przepiêkny widok pradoliny Dobrzenicy i osuszonego jeziora Dobrzañskiego. Jest to miejsce
wystêpowania g¹go³ów, ¿urawi, ³abêdzi i wielu innych ptaków - przy jeziorze lenym wybudowana jest ambona do
obserwacji ptaków. Po trasie zlokalizowano taras widokowy oraz miejsce wypoczynku z zadaszeniem i krêgiem na
ognisko.
Szkó³ka lena
Niedaleko miejscowoci Maszewo jad¹c w kierunku Danowa mo¿emy
odwiedziæ
Szkó³ê Len¹, która jest sta³ym
punktem wycieczek dydaktycznych i poznawczych. Miejscowy
Leniczy zawsze
znajdzie dla nas
chwilê na prezentacjê obiektu. Mo¿emy siê tu tak¿e
zaopatrzyæ w wiele ozdobnych gatunków drzew i krzewów.
Strzelnica myliwska
Zlokalizowana jest ok. 2 km od budynku nadlenictwa. Jej
wyposa¿enie pozwala na przeprowadzenie profesjonalnych
zawodów strzeleckich zarówno z broni kulowej jak i rutowej. Zagospodarowanie turystyczne obiektu umo¿liwia zorganizowanie i przeprowadzenie wielu imprez plenerowych.

