Szlak żółty PI – 204 y 15,5 km
Osiek – Góra Dębowa – Krostkowo – Białośliwie
Wędrówkę szlakiem rozpoczynamy przy stacji PKP Wyrzysk Osiek.
W pobliżu dworca znajduje się skansen budownictwa ludowego. Ulicą
dworcową udajemy się w stronę przejazdu kolejowego, przy którym
skręcamy w prawo – w ulicę Wyrzyską prowadzącą do Wyrzyska. Po
przejściu 0,5 km od stacji PKP wkraczamy na drogę Osiek ––
Miasteczko Krajeńskie. Drogą tą idziemy równolegle z torami
kolejowymi Piła – Bydgoszcz. Na wysokości Bąkowa Górnego (3,6
km) spotykamy trzy samotne lipy, przy których skręcamy w prawo,
kierując się w stronę lasu. Po przejściu około 0,5 km wkraczamy do
lasu i dalej idziemy drogą leśną. Po 1,2 km od wejścia do lasu
opuszczamy drogę i skręcamy na ścieżkę, która wyprowadza nas na
Dębową Górę (5,7 km). Jest to najwyższe wzniesie w okolicy,
porośnięte lasem mieszanym z przewagą dębu. Jednocześnie jest ono
częścią rezerwatu przyrody Zielona Góra. Dalej idziemy ścieżką
leśną, pokonując kolejne zakręty i mijając po drodze stawek (7,7 km)
wychodzimy na skraj lasu (8,3 km). Na ostatnich 600 metrach należy
zwracać baczną uwagę na znaki – ścieżka jest niewyraźna, mocno
pozarastana. Opuszczając las idziemy obok samotnych zabudowań i
kierujemy się w stronę Krostkowa. Mijając cmentarz wkraczamy do
wsi (9,0 km). Na skrzyżowaniu droga w lewo prowadzi do stacji PKP,
my dalej idziemy prosto przez wieś, mijając z lewej strony kościół. Po
1,5 km wędrówce wkraczamy do Dębówka Nowego. Idąc dalej
mijamy Otylin – gdzie znajduje się ferma trzody chlewnej. Drogą,
którą maszerujemy wysadzona jest jabłoniami, a z niektórych jej
części roztaczają się widoki na drugi brzeg Pradoliny Toruńsko –
– Eberswaldzkiej. Następną miejscowością na trasie jest Białośliwie
(14,5 km). W dalszym ciągu idziemy drogą Osiek – Miasteczko
Krajeńskie do cmentarza, przed którym skręcamy w lewo. Po 1 km
dochodzimy do Urzędu Gminy (15,5 km), przy którym kończymy ten
odcinek szlaku. W pobliżu znajduje się dworzec PKP na linii
kolejowej Piła – Bydgoszcz .
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