
WYCIECZKA VI: 
MAŁO ZNANE - NIE DO ZAPOMNIENIA

Początek trasy zaplanowano przy dworcu kolejowym w Mieszkowi-
cach. Tutaj też znajdują się: początek trasy wycieczki „Epoki lodow-
cowej” (21 km) oraz koniec trasy „Szlakiem Pamięci Narodowej” 
z Siekierek (30 km).
Trasa wycieczki prowadzi przez Troszyn, Zielin, Chełm Dolny, Chełm 
Górny, Gogolice do dawnego przystanku kolejowego Rosnowo, le-
żącego na wojewódzkiej trasie rowerowej „Pojezierzy Zachodnich” 
(Trzcińsko-Zdrój - Siekierki). Dojazd od Rosnowa do stacji kolejowej 
w Godkowie wynosi 11 km. Dojazd do skrzyżowania z trasą Blue 
Velo - 4,6 km, a do centrum Trzcińska-Zdroju (ratusz) - 5,3 km.
Trasa ta umożliwia także dojazd do trasy Blue Velo. Łączy się z nią 
Chełmie Dolnym i wiedzie nią do Gogolic. Rowerzyści nie jadący do 
dworca kolejowego w Godkowie mogą od razu dojechać trasą Blue 
Velo z Gogolic do Trzcińska-Zdroju, z pominięciem Rosnowa (6 km).
Oczywiście możliwe jest także włączenie się w trasę Blue Velo z za-
miarem jazdy w kierunku Kostrzyna nad Odrą w Chełmie Dolnym 
lub niewielkim skrótem dojazdowym od Troszyna (5,2 km) lub Zielina 
(3,7 km) do Smolnicy.

Pokonanie całej trasy 35,4 km powinno zająć ok. 2,5-3 
godziny.
Początkowe 13,5 km trasy, do Zielina, przebiegać będzie drogami 
lokalnymi o nawierzchni asfaltowej. Od Zielina Nowin do Chełma 
Dolnego przejezdną drogą leśną (5,3 km), później znów lokalnymi 
drogami o asfaltowej nawierzchni.
Trasa przebiega przez Równinę Gorzowską oraz Pojezierze Myśli-
borskie.
Mało znane, niezmiernie ciekawe obiekty i fakty historyczne, bardzo 
mały ruch drogowy, ochronne tereny leśne powinny stanowić zachętę 
do poznania i niezapomnienia.

Stopień trudności trasy nie jest duży, w skali 1- 3 wyno-
si 1, na kilku odcinkach 1,5 (nie asfaltowa nawierzchnia).
Ponieważ trasa jest mniej znana jej opis będzie miejscami bardziej 
szczegółowy.
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0,00 km Dworzec PKP w Mieszkowicach. Z dworca kie-
rujemy się w lewo.    
Pierwsze 3 km trasy prowadzi końcówką trasy 
wycieczki „Szlakiem Pamięci Narodowej”, w od-
wrotnej kolejności.

0,75 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Księcia 
Poniatowskiego.

1,35 km Na rondzie skręcamy w prawo w ul. Słowackiego, za 
chwilę na skrzyżowaniu kontynuując jazdę ul. Sło-
wackiego.

1,60 km Skręcamy w prawo w ul. Jana Pawła II.   
Mijamy po prawej stronie budynek szachulcowy (nr 
33), dalej zabytkowe ryglówki nr 23 i 21 oraz nr 11, 
ale już za skrzyżowaniem, gdzie będziemy skręcać 
w lewo. Przy skrzyżowaniu zabytkowa posesja nr 14.

1,80 km Skręcamy w lewo w ul. Kościelną.

1,85 km Na końcu budynku garażowego po lewej stronie 
umieszczono zabytkową lampę gazową.

1,90 km Wczesnogotycki kościół z XIII - XIV w. (liczne prze-
budowy). Do rejestru zabytków wpisano także daw-
ny cmentarz przykościelny. Przechodzimy wzdłuż 
kościoła po prawej jego stronie (ul. Dąbrowszcza-
ków) w kierunku pl. Wolności (ratusza).

2,00 km Pl. Wolności, a przy nim:   
- ratusz miejski z XIX w.  
- zabytkowy budynek poczty (lata 20. XX  w.) 
- pomnik Mieszka I odsłonięty w 1957 r. (na coko-
le z XVIII w.) w 1000-lecie istnienia Mieszkowic. 
Ponieważ ul. Mickiewicza i Sienkiewicza są jedno-
kierunkowymi musimy wrócić się od pomnika 50 m. 
Między pl. Wolności a ul. Dąbrowszczaków jest 
zaułek (ograniczony słupkami drogowymi) w kie-
runku ul. Sienkiewicza. Tam się kierujemy.

2,10 km Przejeżdżamy zaułkiem.

2,15 km Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza. Skręcamy w lewo.

2,25 km Przecinamy ul. Mickiewicza. Jedziemy dalej prosto.

2,30 km Po prawej stronie ulicy zabytkowe ryglowe kamie-
nice (nr 52, 54) z XIX w. i dalej budynek szkoły 
podstawowej.
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2,45 km Skrzyżowanie z ul. Rycerską. Na jej końcu widzimy 
efektowne ryglówki. Dalej jedziemy brukiem w Za-
ułek Wileński. Skręcamy w prawo.

2,50 km Po lewej stronie w murach miejskich widzimy je-
dyną zachowaną basztę – jest to Baszta Prochowa. 
Jedziemy dalej do końca i skręcamy w prawo w ul. 
Ogrodową.

2,55 km Ul. Ogrodowa. Tą ulicą o nawierzchni gruntowej 
utwardzonej jedziemy wzdłuż murów miejskich 
i Jeziora Miejskiego.

2,75 km Skrzyżowanie z ul. 
Mickiewicza. Je-
dziemy dalej ul. 
Ogrodową skręca-
jąc w lewo (wzdłuż 
murów miejskich).

Mury miejskie Mieszkowic 
z XIII-XIV  w. zbudowane są 
z głazów narzutowych i cegły.  
Zachowało się 14 czatowni łupi-
nowych i 11 prostokątnych oraz 
Baszta Prochowa z XIX w.

3,10 km Skrzyżowanie z ul. Kościuszki (DK 31). Skręcamy 
w lewo.

3,20 km Po prawej stronie drogi - budynek Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury z Izbą Pamiątek Regionalnych.

3,30 km Po prawej stronie drogi stylowa restauracja zaadop-
towana ze stodoły.

3,45 km Skrzyżowanie z ul. Odrzańską (ulicą tą skrócony 
dojazd do dworca PKP – 0,6 km). Skręcamy w lewo 
(dalej DK 31). Mijamy po prawej stronie drogi roz-
jazd ul. Przejazd Kolejowy.

3,50 km Skręcamy w lewo w ul. Lipową – drogowskaz wska-
zuje Smolnicę.

3,90 km Skrzyżowanie. Skręcamy w lewo, kierunek Troszyn.

3,95 km Na rozjeździe skręcamy w prawo.

6,20 km Na łuku drogi skrzyżowanie z drogą do Kępy Tro-
szyńskiej (nad jeziorkiem). Jest to folwark założony 
w 1779 r. Obecne zabudowania folwarczne pochodzą 
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z przełomu XIX/XX w. (dojazd 0,35 km). My jedzie-
my dalej prosto.

8,20 km Troszyn - skrzyżowanie z drogą do Sitna. My skrę-
camy w lewo.

8,60 km Kościół w Troszynie. Naprzeciwko kościoła stoi 
kuźnia z 1896 r.

Kamienno-ceglany kościół, pochodzi z XIII w., ale przebudowano go 
gruntownie w 2. poł. XIX w. Wtedy dobudowano wieżę z hełmem. 
Na przykościelnym cmentarzu pochowany jest zamożny ród dawnych 
właścicieli wsi, rodziny Finck von Finckenstein, w tym Graf Günther 
Finck von Finckenstein, który Troszyn otrzymał w spadku w 1871 r. 
Kościół i cmentarz są zabytkami.
(W lesie, niedaleko od wsi postawiono 2 kamienie na cześć wspo-
mnianego Grafa oraz leśniczego, z którym zasadził lasy wokół Tro-
szyna - poza trasą).

8,70 km Wjazd do folwarku z 2 podwórzami i 17 budynkami, 
w tym elewator zbożowy z 1924 r. Przy folwarku 
w stronę jeziora znajduje się park z XIX w. (zabytek).

9,10 km Skrzyżowanie dróg we wsi (przy sklepie).

Skręcamy w lewo w kierunku Zielina.
Droga w prawo prowadzi do Smolnicy (dojazd do trasy Blue 
Velo). Jadąc nią po prawej minęlibyśmy las z pamiątkowymi 
kamieniami, a dalej po lewej stronie drogi (jeszcze w granicach 
powiatu gryfińskiego) - Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziem-
nego „Zielin” (wydobycie także siarki). Objazd przez Smolnicę do 
Zielina ma 10 km, a nasza trasa tylko 3,4 km.

13,50 km Zielin - centrum wsi, skrzyżowanie ulic Krótkiej 
i Witosa (DW 126). Wieś ostatnio słynna z kopalni 
ropy naftowej i gazu ziemnego.

13,55 km Granitowy kościół pochodzący z XIII w. z barokową 
wieżą z początku XVIII w. Wewnątrz zachwyca 
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3-kondygnacyjny, barokowy, drewniany, rzeź-
biony ołtarz z 1614  r. oraz ambona z 1692  r.  
W pobliżu znajduje się budynek dawnej plebanii 
- dom rodzinny Gottfrieda Benna, niemieckiego 
lekarza, pisarza i eseisty.

Od kościoła wracamy na skrzyżowanie. Stąd ul. Witosa kierujemy 
się do przodu w kierunku szkoły. Po prawej stronie mijamy budynek 
z ciekawym frontem dawnego zajazdu.

13,75 km W prawo droga do szkoły (pałac) - tam podjeżdżamy.
Budynek dawnego pałacu pochodzi z 1720 r. Zbudowano go na piw-
nicach dawnego dworu w stylu barokowym, później przebudowano 
w stylu neoklasycystycznym (1780). W 1924 r. po śmierci Günthera 
Finck von Fincken-
stein, właścicielem 
pałacu został jego 
syn Gerd, który 
przekazał go pań-
stwu na szkołę rol-
niczą dla dziewcząt. 
Obecnie mieści się 
tu szkoła podstawo-
wa. W sąsiedztwie 
szkoły znajduje się 
park krajobrazowy 
z XVIII w. i zdewaloryzowany zespół folwarczny.

13,90 km Powrót do drogi głównej (ul. Witosa). Skręcamy 
w lewo.

14,25 km Znów przejeżdżamy koło kościoła. Za budynkiem 
„z bramą” dojście do Jeziora Zielińskiego.

14,85 km Skrzyżowanie przy cmentarzu. Zjeżdżamy z drogi 
głównej, kierując się w lewą odnogę (ul. Kościuszki).

15,05 km Skręcamy w lewo. Kolonia Nowiny to jedna 
z 3 kolonii Zielina.     
Druga - Kiwity - znajduje się po zachodniej stronie 
wsi. Trzecia - Starzyn - na wschód od końca Nowin.

16,30 km Rozjazd dróg, skręcamy w lewo (droga w prawo 
prowadzi do Starzyna).

16,70 km Skręcamy w prawo w kierunku lasu. Dojazdem 
pożarowym nr 6 dojedziemy do Chełma Dolnego 
(droga leśna utwardzona).

17,75 km Skrzyżowanie dróg leśnych, w poprzek droga poża-
rowa nr 9. My dalej jedziemy prostą drogą pożaro-
wą nr 6.
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19,40 km Skrzyżowanie dróg leśnych. Jedziemy dalej prosto.

20,35 km Kolejne skrzyżowanie dróg leśnych, w poprzek dro-
ga pożarowa nr 5. My dalej jedziemy prosto drogą 
pożarową nr 6.

22,35 km Na rozjeździe skręcamy w prawo. Po lewej stronie 
mijamy pierwsze zabudowania Chełma Dolnego. 
Miejscowość atrakcyjna ze względu na bogactwo 
obiektów i osób historycznych, krajobrazowo i przy-
rodniczo (dawniej zalążek miasta). Jedziemy teraz 
odcinkiem trasy rowerowej Blue Velo.

22,50 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo.

22,70 km Po prawej stronie drogi znajduje się zabytkowa 
kuźnia z powozownią z XIX w.

22,85 km Skrzyżowanie dróg. Przed nim po prawej stronie 
drogi wjazd do dawnego folwarku, składającego się 
z 5 budynków inwentarskich i stodół z XIX w.

Za skrzyżowaniem drogi po prawej stronie całe bogactwo obiektów: 
gotycki kościół z kamienia i cegły, z bogatym wnętrzem, kamienny 
mur z neogotyckimi bramkami, lapidarium z reliktami nagrobków 
z sąsiedniego cmentarza ewangelickiego, pomnik poświęcony po-
ległym w I wojnie mieszkańcom Chełma Dolnego (Wartenbergu), 
XIX-wieczna kaplica cmentarna - mauzoleum rodziny von Tresc-
kow, właścicieli Chełma w latach 1882-1945. Pochowano tu m.in. 
gen. Henninga von Tresckow (brata właściciela Chełma Jürgena), 
jednego ze spiskowców - obok płk. Stauffenberga - i bezpośredniego 
uczestnika zamachu na życie Hitlera w Wilczym Szańcu. Ciało po-
chowanego z honorami generała (po samobójstwie pozorowanym na 
śmierć z rąk partyzantów), po dochodzeniu ekshumowano i spalono 
w Sachsenchausen.
Między folwarkiem a jeziorem znajduje się park dworski z XIX w. 
z pomnikowymi okazami klonów, wiązów, czerwonych buków, 
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jesionów i platanów. Zabytkowe są również widoczne we wsi aleje: 
kasztanowa i lipowa.
Piękny kościół, lapidarium i mauzoleum rodowe to nie jedyne chełm-
skie ciekawostki. Kiedy udamy się pod górę gruntową drogą, pro-
wadzącą tuż przy kaplicy, natrafimy na iście księżycowe krajobrazy 
opatrzone tabliczkami „Teren górniczy. Uwaga. Głębokie wykopy”. Tu 
zaczyna się Kopalnia Kruszywa w Chełmie Górnym. Warto stanąć 
na wysokiej skarpie i zwyczajnie się poprzyglądać. Byle ostrożnie.
Ciekawostka dla miłośników militariów: ok. 1 km na północny 
wschód od Chełma Dolnego znajdują się w polu dwie betonowe 
podstawy po niemieckich radarach FuMG65 stacji radiolokacyjnej 
Linii Kammhubera (określanie pozycji namierzanego bombowca - 
pierwszy radar - i przechwytującego go myśliwca nocnego - drugi 
radar).

23,00 km Udajemy się do drugiej części dawnego Cheł-
ma, czyli obecnego Chełma Górnego. Począt-
kowe 0,35 km (od skrzyżowania) pokonujemy tą 
samą drogą, którą wjeżdżaliśmy do wsi.  
Odcinek do Gogolic (9 km) pokonujemy trasą Blue 
Velo.

23,35 km Jedziemy dalej prosto.

24,10 km Mijamy po lewej stronie drogi wiatę leśną.

24,85 km Skrzyżowanie dróg. Skręcamy w prawo - kierunek 
Chełm Górny.

25,50 km Po prawej stronie drogi mijamy wjazd na teren 
kopalni kruszyw.

26,50 km Pierwsze zabudowania Chełma Górnego. Wjeż-
dżamy na dziedziniec dawnego folwarku (budowa 
w pocz. XX w.).

26,50 km Jesteśmy na środku dziedzińca.

Po prawej stronie w pierzei wschodniej znajdują się: czteropiętrowy 
kamienno-ceglany spichlerz z wyżką z drzwiczkami, naczółkowym 
szczytem i sterczynami, dwupiętrowa ceglana chlewnia, dwupiętrowa 
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kamienna stajnia - wozownia z pseudoryzalitem z przejezdną bramą 
i tarczą zegarową.
W części wschodniej usytuowane są także: ceglana 5-piętrowa wieża 
ciśnień oraz parterowa kamienna kuźnia.
Po lewej stronie w pierzei zachodniej usytuowano kamienno-ceglaną, 
2-piętrową owczarnię z ryzalitem.
Za nami z tyłu w pierzei południowej znajdują się: 2-piętrowa, 
ceglana  obora z naczółkowym szczytem, wolnostojąca parterowa 
kamienna stodoła.
Przed nami, przy głównym wjeździe, znajduje się wolnostojący, 
ceglany, dwuskrzydłowy budynek rządcówki.

26,60 km Na wprost nas znajduje się jezioro, dwór i park.
Dwór (pałac) z 1904 r. z wystawką lukarnową, w którym po wojnie 
była szkoła, potem PGR, obecnie jest prywatną własnością. Dwór 
znajduje się na terenie krajobrazowo-leśnego parku z XIX w. ze 
strumieniem, stawami oraz starodrzewem z pomnikowymi dębami, 
bukami i jedlicami.

26,90 km Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, wyjeżdżając 
z miejscowości.

27,60 km Przejeżdżamy przez Zespół Przyrodniczo-Krajobra-
zowy „Jezioro Morskie Oko”.

31,40 km Skrzyżowanie przy kościele w Gogolicach.
Granitowy kościół romański z 2. poł. XIII w. poddano przebudowie 
w stylu barokowym w początkach XVIII w. (wzniesiono ryglowy 
szczyt).

Ze skrzyżowania dalej jedziemy prosto.

31,65 km Wjeżdżamy na dziedziniec zabudowań.
Na wprost nas znajduje się piętrowy, dwuskrzydłowy, murowany 
z cegły, otynkowany dwór z drugiej poł. XVIII w., przebudowany 
w 1841 r. (w stylu neoklasycystycznym) i na pocz. XX w.
W sąsiedztwie dworu znajdują się zachowane zabudowania fol-
warczne oraz zdewastowany leśny park dworski z pomnikowym 
starodrzewem buków oraz dębów i lip zgrupowanych w alejach.
Do zabytkowych zabudowań folwarcznych (XVIII w.) należą: na 
zachodzie – 2-kondygnacyjna ceglana obora z dachem mansardowym 
z ryzalitem, na którym postawiono 2-pietrową wieżę (na zachodzie), 
ceglana, 2-piętrowa stajnia zdobiona wykonanymi w cegle lizena-
mi oraz fryzami oraz z herbem (na południowym zachodzie, przy 
wjeździe).

Z dziedzińca wyjeżdżamy w prawo do drogi głównej.

31,85 km Wjeżdżamy na drogę główną kierując się w lewo.

32,20 km Skrzyżowanie dróg. Skręcamy w lewo (kierunek 
Górczyn, Rosnowo) opuszczając trasę Blue Velo.
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33,35 km Skrzyżowanie dróg. W prawo droga do Górczy-
na Dolnego. My kierujemy się dalej prosto, do 
Górczyna Górnego.    
Górczyn Górny to rolnicza kolonia, oddalona od 
dawnego folwarku, powstała w początkach XX w. 
Zabudowa składa się głównie z 5-budynkowych 
niedużych zagród.

35,40 km Dawny przystanek kolejowy Rosnowo Chojeńskie 
- koniec trasy.
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