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¦cie¿ki rowerowe.

Gmina posiada 3 ¶cie¿ki rowerowe o ³±cznej d³ugo¶ci 72 km.

Trasa nr 1, d³ugo¶æ 18 km (niebieska):
- Dani³owo - Siudymach - Pietkowo - Turek - Ostrów - Zwierzyniec - Pietkowo.
Liczba ciekawych miejsc - 13.
Trasa nr 2, d³ugo¶æ 22 km (czerwona):
- Po¶wiêtne - Brzozowo Chrzczony - Brzozowo Chabdy - Brzozowo Solniki - Zdrody Stare - Zdrody Nowe Kamiñskie Ocioski - P³onka Ko¶cielna.
Liczba ciewkawych miejsc - 8.
Trasa nr 3, d³ugo¶æ 32 km (zielona):
- Turek - Gabrysin - Wilkowo - Wo³kuny - Brzozowo Panki - Brzozowo Korabie - Brzozowo Antonie - Brzozowo
Chrzczony - Marynki - Józefin - Pietkowo.
Liczba ciekawych miejsc - 9

Trasa nr 1 &ndash; d³ugo¶æ 18 km
Nasz przejazd mo¿emy rozpocz±æ na granicy gminy od strony wsi Dani³owo
po¶ród piêknych lasów mieszanych, które okresie letnim i jesiennym s± rajem dla zbieraczy runa le¶nego. Po przebyciu
oko³o 2 km skrêcamy w kierunku po³o¿onego g³êboko w lasach uroczyska Siudymach, gdzie bêdziemy mogli
podziwiaæ pomnik przyrody. Prawdziwy wielowiekowy okaz &ndash; ponad piêæsetletni d±b Rudos³aw z Podlasia.
Rudos³aw znajduje siê na terenie ostoi licznie tu wystêpuj±cej zwierzyny le¶nej. Mnie wiêcej w po³owie drogi
miniemy star± my¶liwsk± ambonê, z której mo¿emy obserwowaæ otoczenie.

W drodze powrotnej z uroczyska Siudymach, przecinamy drogê relacji Pietkowo &ndash; Dani³owo i kierujemy siê
&bdquo;Alej± jesionow± &bdquo; w kierunku wsi Turek. Wyje¿d¿aj±c z miejscowo¶ci Turek kierujemy siê do wsi
Pietkowo &ndash; oko³o 1 km, wyje¿d¿aj±c na wprost bramy zabytkowego cmentarza w tej miejscowo¶ci, na którym
obejrzeæ mo¿emy miêdzy innymi grobowiec hrabiów Starzeñskich. Zabytkowy parafialny cmentarz grzebalny za³o¿ono
jeszcze w XVIII wieku.

Z cmentarza parafialnego swój rajd kierujemy siê do centrum Pietkowa, gdzie mo¿na obejrzeæ zabytkow±, kryt± gontem,
drewnian± plebaniê z 1762 r. Od plebani zje¿d¿amy w dó³ w kierunku wsi Osówka, mijaj±c po³o¿ony w dolinie rzeki Lizy
most i zalew wodny, by nastêpnie wjechaæ do zabytkowego parku dworskiego ( oko³o 0,3 km od plebani), którego
kompozycja powsta³a jeszcze w XV wieku. Nale¿y on do tych przyrodniczych obszarów zurbanizowanych, który zachowa³
¶lady dawnej doskona³o¶ci kompozycyjnej: pozosta³ uk³ad wnêtrz, czê¶æ dróg oraz kompozycja alej. W tym¿e parku
wystêpuje bardzo wiele ciekawych ro¶lin. W¶ród nich wiele rzadko wystêpuj±cych, takich jak: lipa amerykañska, buk
zwyczajny odmiany czerwonolistnej, iglicznia trójcieniowa czy skrzyd³oorzech kanadyjski. Wiêkszo¶æ starych drzew
pochodzi jeszcze z XVIII &ndash; XIX wieku. W s±siedztwie parku zobaczymy star±, zabytkow± gorzelniê, w której dzi¶
trwa produkcja spirytusu.

Maj±c nieco wiêcej wolnego czasu, w Pietkowie mo¿emy te¿ obejrzeæ inne zabytki architektury, takie jak:
Ko¶ció³ murowany z lat 20 XX wieku w stylu neogotyckim,
- Obora drewniano &ndash; murowana z koñca XIX
wieku,
- Stodo³a drewniano &ndash; murowana z koñca XIX wieku
- Dom ogrodnika, murowany z
pocz±tku XX wieku
- Stajnia z obor±, murowana z XIX wieku
- Dom mieszkalny przy gorzelni, murowany,
z 1901 roku
- Budynek gospodarczy przy gorzelni, murowany, z pocz±tku XX wieku
- Magazyn dworski,
murowany z 1904 roku
- Budynki mieszkalne, drewniane z koñca XIX wieku
Po przejechaniu 2,5 km z
Pietkowa, z rejonu parku dworskiego, w kierunku Osówki, skrêcamy w lewo w kierunku po³o¿onego w lasach kompleksu
( 200 ha) stawów rybnych zlokalizowanych na przysió³ku Ostrów. Na skraju lasu mo¿emy chwilê odpocz±æ. Jest do tego
celu przygotowane miejsce &ndash; kominek, ³awy, sto³y. Mo¿emy te¿ skorzystaæ z go¶cinno¶ci gospodarza i
skonsumowaæ rybê. Wje¿d¿amy nad stawy rybne. Lata ¶wietno¶ci to miejsce mia³o w XIX wieku, ale i teraz jest warte
zobaczenia. Teraz ju¿ tylko s³uchaæ i patrzeæ.
Teren, na którym jeste¶my objêty jest obszarami ochrony NATURA
2000. Zachowuj±c ciszê i maj±c odrobinê szczê¶cia tutaj napotkaæ mo¿emy: or³a bielika, orlika krzykliwego, bociana
czarnego, kaczkê krzy¿ówkê, ³yski, cyranki, kurki wodne, ³abêd¼a krzykliwego, czaplê siw±, bia³± oraz modr±.
Poza tym przyleg³e do stawów lasy stanowi± ostojê dzikich zwierz±t. Stwierdzono miêdzy innymi obecno¶æ
nastêpuj±cych gatunków: ³o¶, jeleñ, sarna, dzik, lis, jenot, bóbr, wydra, wilk. Tutaj te¿
mo¿na poznaæ wiele
gatunków ro¶lin chronionych, takich jak: pe³nik europejski, wawrzynek wilcze³yko, turówka wonna, kopytnik pospolity,
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pierwiosnek lekarski, p³ucnica islandzka, grzybienie, gr±¿ele.

Po wypoczynku na stawach, wracamy z powrotem do wsi Pietkowo, aby st±d skierowaæ siê w le¶nictwa Zwierzyniec ( 1
km). Po drodze mo¿emy jeszcze zerkn±æ na stoj±c± na skrzy¿owaniu tzw. &bdquo;latarniê zmar³ych&rdquo; murowan± kapliczkê z XVIII wieku.
Wprawdzie na trasie naszej dalszej wêdrówki ni
¶rodkowej czê¶ci trasy, ale za to mo¿emy podziwiaæ przyrodê le¶nictwa Zwierzyniec. W dolinie rzeki Lizianka mo¿na za
to obejrzeæ liczne ¿eremia bobrów. Skrêcaj±c w g³±b lasu w le¶n± drogê, przy której ro¶nie d±b, mamy dwie drogi do
wyboru &ndash; prosto i lekko w lewo, obie doprowadz± nas wprost na wielkie rozlewiska, które to s± dzie³em bobrów.
Powinni¶my tutaj zachowaæ ciszê, weszli¶my bowiem nie tylko na teren bobra, ale te¿ przyszli¶my do miejsca pod
¶cis³± ochron± &ndash; to ostoja zwierzyny, w której swoje gniazdo za³o¿y³ czarny bocian. By zobaczyæ bobry
powinni¶my tu byæ najlepiej o zmierzchu, by popatrzeæ na bociany - najlepiej rano.
Trasa nr 2 &ndash; d³ug
Swoj± jazdê rozpoczynamy w Po¶wiêtnem, gdzie na pocz±tek rajdu mo¿emy obejrzeæ góruj±cy nad wsi±
neogotycki ko¶ció³ pw. Przemienienia Pañskiego. W Po¶wiêtenem, w Urzêdzie Gminy mo¿emy te¿ uzyskaæ
niezbêdne informacje na temat naszej dalszej jazdy. Z Po¶wiêtnego kierujemy siê do wsi Brzozowo Chrzczony. Po
przejechaniu oko³o 2 km zatrzymujemy siê przed t± miejscowo¶ci±, przy zabytkowym drewnianym wiatraku- ko¼laku z
1875 roku.

W miejscowo¶ci Brzozowo Chrzczony skrêcamy w kierunku wsi Brzozowo Chabdy, po miniêciu której udajemy siê do
odleg³ej o 2,5 km wsi Brzozowo Solniki. Tutaj mo¿emy podziwiaæ piêkno krajobrazu, pe³nego licznych wzniesieñ. Na
tych wzgórzach, pokrytych ³±kami mo¿emy trochê odpocz±æ. Po¶ród tych naturalnych wyniesieñ zauwa¿yæ mo¿emy
niewielkie, ale piêkne stawy.
Nastêpnie swoj± jazdê kontynuujemy w stronê Zdród Starych, po drodze mijaj±c
dop³ywu Narwi Szerok± Strugê, po czym przeje¿d¿amy przez tory kolejowe. Jedziemy wzd³u¿ torów oko³o 2 km do
przystanku PKP we wsi Zdrody Nowe. Po drodze mo¿emy obejrzeæ po³o¿one przy trasie naturalne tereny bagienne. Po
dotarciu do miejscowo¶ci Zdrody Nowe proponujemy jazdê do P³onki Ko¶cielnej, gdzie znajduje siê Sanktuarium
Maryjne. Mo¿emy wybraæ jedn± w dwóch mo¿liwo¶ci:
- skrêciæ w kierunki wsi Kamiñskie Ocioski, w której mo¿emy odpocz±æ i skorzystaæ z go¶cinno¶ci gospodarstwa
agroturystycznego Pani Bo¿eny Perkowskiej, a nastêpnie poprzez wie¶ Kamiñskie Wiktory skierowaæ do Sanktuarium
Maryjnego we wsi P³onka Ko¶cielna &ndash; 5 km,
- kontynuowaæ jazdê wzd³u¿ torów kolejowych i po przejechaniu oko³o 1 km skrêciæ w lewo do odleg³ego o 4 km
Sanktuarium Maryjnego we wsi P³onka Ko¶cielna.
Trasa nr 2 &ndash; d³ugo¶ci 32 km.
Jest to trasa szlakiem architektury wiejskiej. Trasa rozpoczyna siê w
miejscowo¶ci Turek. Tutaj mo¿emy zapoznaæ siê z pozosta³o¶ci± za³o¿eñ ogrodowych. Sama kompozycja powsta³a
w XVI wieku. Uwagê nale¿y zwróciæ na przydro¿ne szpalery jesionowo klonowe.

Nastêpnie kierujemy siê w kierunku wsi Gabrysin. Po przejechaniu oko³o 2 km mo¿emy obejrzeæ murowany budynek
gospodarczy przy miejscowej gorzelni, wzniesiony w XIX wieku na planie o¶mioboku. W jego s±siedztwie wybudowany
na planie kwadratu zabytkowy komin w gorzelni.

Z Gabrysia kierujemy siê poprzez wie¶ Wilkowo do odleg³ej o 7 km miejscowo¶ci Wo³kuny. Tutaj jad±c do wsi
Brzozowo Panki, po lewej stronie zobaczyæ mo¿emy pozosta³o¶ci starego wiatraka. Dalej przeje¿d¿aj±c przez wie¶
Brzozowo Panki udajemy siê do wsi Brzozowo Korabie. Po przejechaniu oko³o 4 km zatrzymujemy siê aby obejrzeæ
chatê o konstrukcji zrêbowej. Chata wprawdzie przebudowana w do¶æ istotny sposób, ale do dzi¶ zachowuj±ca wiele
cech zabytkowych.

Ze wsi Brzozowo Korabie poprzez wie¶ Brzozowo Antonie jedziemy do miejscowo¶ci Brzozowo Chrzczony. Tutaj
obejrzeæ mo¿emy drewnian± oborê z pocz±tku XX wieku oraz dobrze zachowany wiatrak ko¼lak.

Ze wsi Brzozowo Chrzczony poprzez wie¶ Marynki jedziemy do odleg³ego o 6 km Józefina. W tej miejscowo¶ci
napotykamy na pozosta³o¶ci za³o¿eñ ogrodowych z XIX wieku.

Z Józefina kierujemy siê do wsi Pietkowo, gdzie po 4 km je¼dzie koñczymy wêdrówkê podziwiaj±c za³o¿enia
ogrodowe z XVIII wieku o cechach barokowych i promienistym uk³adzie alei.
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