Znaki kierunkowe z kilometrażem
na Sławieńskim Szlaku
Rowerowym

Barkowy Dwór w Warcinie,
wzniesiony ok 1664 r. przez ród
Zitzewitzów, zw. Pałacem Bismarca

Gotycki kościół w Żukowie z XV w.
Widok na Jezioro Łętowskie

Dawny most kolejowy na Wieprzy

Sławieński Szlak Rowerowy powstał w roku 2014.
Przez kolejne lata jest systematycznie rozbudowywany i znakowany.
W pierwszym etapie wybudowano wyposażoną
w wiaty i ławy przystań rowerową w Gwiazdówku oraz
zamontowano oznakowanie kierunkowe z kilometrażem i tablice informacyjne z mapami dla
cyklistów. Wybudowane zostały dukty jezdne z kruszywa i żwiru. W niektórych miejscach wykonano lub
wyprofilowano i oczyszczono rowy odwadniające.
Część istniejących dróg i byłe torowisko kolejowe
zostały odkrzaczone i wyrównane, by rowerzyści bez
przeszkód mogli się nimi poruszać.
Na północy Sławieński Szlak Rowerowy łączy się
z Międzynarodowym Szlakiem Rowerowym wokół

Bałtyku R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) i od Starego Krakowa prowadzi przez Radosław do Sławska
i stamtąd do Sławna - dwoma drogami.
Pierwsza nitka szlaku wiedzie bezpośrednio ze
Sławska do Sławna, natomiast druga prowadzi do
Sławna przez Wrześnicę i Warszkowo, a stamtąd do
Pomiłowa i dalej przez Gwiazdowo, Żukowo, Janiewice aż do Łętowa.
Szlakiem w kierunku południowo-zachodnim można
dotrzeć przez Bobrowiczki do Smardzewa, a w
kierunku północnym aż do Nowego Żytnika w gminie
Malechowo. Oznakowano też drogi prowadzące do
Tychowa i Noskowa.
Dzięki współpracy samorządów gminy Sławno
i Kępice oraz Nadleśnictwa Sławno i Warcino cykliści

bez przeszkód mogą przekroczyć granicę naszego
województwa i dojechać m.in. do Kępic, Ścięgnicy,
Warcina i Korzybia. W miejsca te prowadzi szlak
wiodący m.in. przez piękne kompleksy leśne i odbudowany, były most kolejowy na rzece Wieprzy.
Sławieński Szlak Rowerowy to łącznie ponad 200
km oznakowanych dróg, duktów, ścieżek i szlaków
przystosowanych dla potrzeb amatorów jazdy na
dwóch kółkach, którzy mogą zwiedzić niemal całą
gminę Sławno i podziwiać piękno natury oraz zabytki
architektury. To kolejna inicjatywa, która w znaczącym
stopniu poprawia atrakcyjność turystyczną gminy.
Dzięki niej zarówno turyści jak i mieszkańcy mają
coraz więcej możliwości, by poznać naszą małą
ojczyznę i aktywnie spędzać czas.

