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Jak znakujemy swój teren?

Co roku możesz powiesić sobie na ścianie nowy 
kalendarz z ptakiem roku.
Na dorocznym Zlocie Obywateli RP masz szansę za-
płacić unikatowa walutą np. 1 czajką lub 2 perkozami.
O tym, że u nas gościłeś, możesz powiadomić swoich 
znajomych wysyłając wydaną przez nas pocztówkę .
Jeżeli nie masz roweru ani kijków, wypożyczysz je z łatwo-
ścią w naszych Zielonych Punktach: ul. Puszkina 44, Stacja 
Pomp 2.
Zaciekawiłeś się? - Wszystkiego dowiesz się o nas 
z naszej strony: www.tps-unitisviribus.org.pl

Przybywaj bezzwłocznie!

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”
ul. Puszkina 44
66-436 Słońsk

tel./fax 95 757 24 45, 95 757 22 12, 
www.tps-unitisviribus.org.pl 

Dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki

SZLAK GĘGAWY

SZLAK DERKACZA
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NA SZLAKU DERKACZA

Zmagania z trudami na szlaku, 
czyli co może Cię zaskoczyć?
Jeżeli jesteś wytrawnym rowerzystą na pewno 
nie będzie dla Ciebie niespodzianką jakość 
ścieżki rowerowej, która prowadzi przez nie-
co piaszczysty wał przeciwpowodziowy, cza-
sami przeobrażający się w nawierzchnię typu 
jumbo, by mile zaskoczyć Cię od czasu do cza-

su drogą asfaltową. 

Co może Cię oczarować?
Podczas pokonywania 21 kilometrów trasy z pew-

nością nie znudzi Cię jednostajny krajobraz. Po lewej 
stronie bowiem rozciągają się tereny zalewowe, któ-
re jeszcze w maju sprawiają wrażenie ogromnego 
jeziora. Nigdy nie zapomnisz rechotu żabiej armii, 
ani widoku tak wielu ptaków lub też żeremi bobrów. 
Jeśli odwrócisz głowę w prawo, ucieszy Cię widok łąk, 
czasem podtopionych i często goszczących bociany, 
łabędzie, gęsi, kaczki, żurawie czy czaple - jednym 
słowem ptasi raj! 

A co z derkaczem?  
Wystarczy odrobina szczęścia, byś usłyszał jego charak-
terystyczny głos, szczególnie, że jego siedliska, to łąki  
i pola ciągnące się wzdłuż całego szlaku. Nie pomyl go 
z kimś pocierającym patykiem o grzebień, albowiem 
od maja do lipca samiec derkacza lubi sobie w ten 
sposób pożartować z turystów, wołając donośnie „der 
der”. Raczej nie licz, że ujrzysz go na własne oczy, chy-
ba że należysz do rzadkiej grupy zawziętych obserwa-
torów, a wtedy przyda Ci się opis jego wyglądu.
Jest trochę większy od przepiórki. Wierzch ciała ma 
rdzawobrązowy z ciemnymi, podłużnymi plamami. 
Boki głowy, szyja bez karku i pierś popielatoniebieskie,  
z delikatnym brązowawym nalotem. Boki w płowordza-
we poprzeczne prążki. Młode wyglądają podobnie jak 
dorosłe, lecz są ogólnie bardziej brązowe.

Zatem do dzieła!

SĄ POWODY DO PRZECHWAŁEK……
O Towarzystwie Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” mówi 
się nie tyko w Polsce, znani jesteśmy w całej Europie.  
A oto i nasze sukcesy:
• w 2002 roku laureat konkursu Pro Publico Bono
• w 2003 I Nagroda w konkursie na Najlepszy Regional-

ny Produkt Agroturystyczny
• w 2003 Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Pat-

kowskiego
• w 2004 Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla 

Rzeczpospolitej Ptasiej
• w 2009 najlepsza polska destynacja 
 w konkursie Komisji Europejskiej EDEN
 –  Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty.

KTO ZA TYM STOI?
Grupa postrzelonych pasjonatów z Towarzystwa Przy-
jaciół Słońska „Unitis Viribus”, którzy pomimo, iż nie po-
siadają siedziby, ani czasu, potrafią organizować co roku 
serię imprez plenerowych, cieszących się niesłabnącym 
powodzeniem. Możesz więc trafić:
•  w kwietniu na Zlot Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej
•  w maju na Rajd Pieszo - Rowerowy „Szlakiem Bocia-

nów”
•  w czerwcu na Maurycjadę
• przez okrągły rok na Wystawę Pamiątek Regionalnych 

i do biur paszportowych.
Przyjedź koniecznie! 

SZLAKIEM GĘGAWY

Czy coś może Ci przeszkodzić
w zdobywaniu szlaku?
Trafisz tu z łatwością, choć wyda Ci się, że je-
steś w innym świecie, oddalonym od zgiełku. Wędrując 
lub jadąc rowerem nie napotkasz większych przeszkód 
niż kałuże i koleiny, ale w końcu jesteś turystą i trudy po-
dróżowania to Twoja pasja.

Co może Cię zauroczyć?
Siedmiokilometrowa wędrówka albo przejażdżka rowe-
rem to udany sposób spędzania wolnego czasu. Urokli-
we stare wierzby rosnące nad kanałami, bujna roślinność 
i kręta ścieżka, to nie wszystko, by oderwać się od co-
dziennych trosk. Po drodze napotkasz stada koni i krów, 
czasem nawet kóz . Humoru nie popsują Ci nawet roje 
meszki w maju i komarów jak czasem. Ptaków też nie 
zabraknie, a już z pewnością będziesz miał możliwość 
podglądania bobrzej rodziny, w najlepsze mieszkającej 
na Postomii i często spacerującej po wale. 

Dlaczego gęgawa? 
Nie musisz się wysilać, by ją spotkać, choć jej ubarwienie 
jest szaropopielate, a jedynie dziób różowo-pomarań-
czowy. Nierzadko jednak buduje gniazdo na żeremiu, co 
też możesz z łatwością zaobserwować podczas spaceru 
wzdłuż Postomii, odwiedzając zaprzyjaźnioną rodzinę 
bobrów. W maju zaś ujrzysz dorosłą gęgawę wodzącą 
swe młode. Spłoszone gęgawy zrywają się do lotu z gło-
śnym krzykiem podobnym do gęgania gęsi domowej. 
Jesienią napotkasz bez trudu zbożówki i białoczółki, któ-
re lecąc stadem, rozciągają się tworząc charakterystycz-
ną formację zwaną kluczem. 

Witaj na naszych szlakach!

Szlaki pieszo - rowerowe stworzyliśmy nie tylko dla 
miłośników wysiłku fizycznego, ale głównie dla Ciebie 
miłośniku przyrody, zwłaszcza, że wiodą one przez tere-
ny chronione-Park Krajobrazowy, Natura 2000 i ocierają 
się o granice Parku Narodowego „Ujście Warty”. Zachwycić 
może Cię krajobraz rolniczy ze swobodnie pasącymi  się kro-
wami, stadami koni, czy przemykającym sarnami, a nawet 
dzikami. Tu i ówdzie kicają zające, zaś kuropatwy, tudzież 
bażanty wyciekają z trzciny. Po drodze nie brak też zabyt-
ków architektury, zobaczycie – ruiny zamku joannitów, 
gotycki kościół, stuletnią pompownię. 


