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Przebieg: Czechów – Janczewo – Jezioro Grzybno (Przecięte) – Zdroiska
Kolor szlaku: zielony
Długość szlaku: 13,5 km

Łatwy technicznie szlak pozwala zaplanować indywidualny wariant wycieczki z doliny Warty
do doliny Santocznej przez teren Wysoczyzny Gorzowskiej i Puszczy Gorzowskiej.

Początek szlaku przy stacji PKP (0 km) w CZECHOWIE (Zechow). Jedziemy krótko asfaltem
wraz ze szlakiem niebieskim i zaraz zjeżdżamy w lewo do centrum wsi obok kościoła (0,3 km),
gdzie napotykamy znaki pieszego szlaku żółtego. Wraz z nim podążamy przez wieś w kierunku
Janczewa główną drogą aż do odejścia szlaku żółtego w lewo (1,7 km).
Dalej jedziemy prosto. Przecinamy skrzyżowanie (2 km) i wspinamy się na krawędź
wysoczyzny. Po jej osiągnięciu (2,4 km) drogą wśród pól, napotykając ponownie znaki żółte
szlaku pieszego (3,7 km), docieramy przy kościele szachulcowym z 1735 r. (4,3 km) z
kwadratową wieżą do centrum JANCZEWA (Jahnsfelde).

Janczewo było dawniej centrum majątku obejmującego ponad 2000 ha ziemi ornej, także w
Wawrowie, Santoku i Gralewie. Właścicielem majątku był graf Otton Werner, a po nim od 1853
r. członek rycerskiego zakonu joannitów baron Carnap Bornheim. W parku istniało niegdyś
mauzoleum rodowe, w którym pochowano m.in. w 1928 r. zabalsamowane zwłoki byłej
szwagierki egipskiego króla, baronowej Carnap (z domu Longpre). Wśród drzewostanu parku
trzeba wyróżnić okaz platana klonolistnego o obwodzie 390 cm.
Mijamy sklep i tablicę poświęconą szkodliwości wiosennego wypalania traw, ustawioną przez
nadleśnictwo w Kłodawie. Przemierzamy kolonię pod lasem, gdzie kończy się asfalt (7,2 km).
Wkrótce dojeżdżamy do krawędzi lasu (7,9 km), gdzie na krzyżówce leśnych dróg (8,6 km)
jedziemy na wprost, za strzałką „punkt czerpania wody” (Na skrzyżowaniu rozpoczyna się też
szlak łącznikowy nr 11a, wiodący w lewo do drogi nr 22 nad jezioro Ostrowite).
Niebawem mijamy po lewej stronie jezioro Grzybno (Przecięte) (10,4 km), nad którym
znajduje się stylizowany na dworek dom mieszkalny. Sprzed niego, skręcając w lewo i kierując
się wzdłuż linii energetycznej, szeroką drogą leśną dojedziemy do ZDROISKA (Zanzthal) przed
mostem na Santocznej. Przekraczamy most i obok baru (13,5 km) odnajdujemy znaki szlaku
rowerowego w kolorze niebieskim, gdzie kończy się zielony szlak.
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