Szlak żółty PI – 204 y 21 km
Białośliwie –Wolsko – Brzostowo – Kaczory
Ten odcinek szlaku rozpoczynamy przy Urzędzie Gminy, do którego
możemy dotrzeć z dworca PKP linii kolejowej Piła – Bydgoszcz.
Idziemy w kierunku lasu , przekraczając tory nieczynnej kolejki
wąskotorowej i mostek na rzece Mytnica (0,9 km). Mijając ostatnie
zabudowania Białośliwia wkraczamy do lasu i dalej idziemy drogą
prowadzącą do leśniczówki. Stoi ona na polanie śródleśnej. Przy
drodze spotykamy kilka dębów wyróżniających się swoimi
rozmiarami. Wychodzimy z lasu (2,5 km) i na najbliższym
skrzyżowaniu skręcamy w prawo zagłębiając się ponownie w las.
Drogą tą dochodzimy do wsi Wolsko (5,5 km), a idąc dalej prosto, po
2 km wkraczamy do Brzostowa Starego (7,5 km). Droga, którą teraz
idziemy to droga Osiek – Miasteczko Krajeńskie. Na skrzyżowaniu
skręcamy w prawo w kierunku Brzostowo Nowego. W pobliżu
skrzyżowania znajduje się park z pałacem mieszczącym Technikum
Rolnicze. Po przekroczeniu szosy Grabówno –
– Miasteczko Krajeńskie w Brzostowie Nowym (9,7 km) idziemy do
Marianowa, gdzie skręcając wprawo wchodzimy do lasu. Dalej szlak
prowadzi nas brzegiem doliny, którą kiedyś płynęła struga (11,7 km).
Dochodzimy nad byłe jezioro Brzostowskie – obecnie pozostał z
niego stawek (13,2 km). Po 600 metrach wychodzimy na drogę leśną
z Grabówna do Rzadkowa. Idąc nią dalej mijamy rozwidlenie drogi z
Grabówna do Śmiłowa. Po 1,2 km (15,0 km) skręcamy w prawo i
niewyraźną ścieżką ( należy bacznie uważać na znaki ) osiągamy
wschodni brzeg jeziora rynnowego Kopcze (16,4 km) długości 3,5
kilometra. Szlak prowadzi nas cały czas brzegiem u podnóża
zalesionej skarpy. Grobla, którą mijamy dzieli jezioro na dwie części.
Jednocześnie biegnie nią droga Śmiłowo – Równopole. Osiągając
zachodni brzeg jeziora (19,9 km) skręcamy w lewo pod górkę.
Przechodząc obok ośrodka wkraczamy do Kaczor. Wkrótce
wychodzimy na szosę Śmiłowo – Kaczory – Chodzież, która
doprowadza nas na stację PKP – (21,0 km).
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