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„Końcem wszystkiego jest działanie,
Nie zaś myśl, choćby najszlachetniejsza”

(przysłowie angielskie)

Szanowni Państwo 

 Oddajemy w Państwa ręce Katalog miejsc i terenów rekreacyjnych Lokalnej Grupy 
Działania – Naszyjnik Północy, który stanowi publikację zawierającą ciekawe, warte 
obejrzenia oraz doskonałe do wypoczynku i rodzinnych zabaw miejsca rekreacji z terenu 
gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, 
Przechlewo, Rzeczenica oraz Zakrzewo. 
 Proponujemy Państwu wydawnictwo, które prezentuje miejsca rekreacji 
i wypoczynku od parków, skwerów, placów zabaw poprzez pola biwakowe do boisk 
sportowych, stadionów i innych tego typu obiektów. 
W ten sposób pragniemy zachęcić dorosłych, młodzież i dzieci, turystów indywidualnych i 
grupy zorganizowane do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 Katalog został wydany w ramach wspólnego zadania publicznego jednostek 
samorządu terytorialnego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, 
Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, 
Rzeczenica, Zakrzewo” w zakresie upowszechniania kultury �zycznej i sportu oraz
działań na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów, a także współpracy między 
społecznościami.
 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego, malowniczego terenu 
Naszyjnika Północy. Niech kontakt z przyrodą będzie źródłem niezatartych, żywych doznań 
estetycznych. 
 Życzymy przyjemnej lektury.

W imieniu Fundacji 
Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy

Prezes Zarządu
Zdzisława Hołubowska
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GMINA CZARNE

Park Historyczny – miejscowość Bińcze

 Miejscowość Bińcze uzyskała prawa lokacyjne w 1337 roku przez Krzyżaków.  Pod 
koniec XVIII wieku we wsi został wybudowany pałac, który po II wojnie światowej został 
zdewastowany i rozebrany. Pierwotny zespół pałacowy składał się z pałacu i parku, podwórza 
gospodarczego oraz kolonii mieszkalnej. Park był systematycznie niszczony, ale zachował swoją 
świetność poprzez rozpoznawalną kompozycję alei i starodrzew.
 W parku znajdują się liczne gatunki drzew w wieku od 90 do 120 lat, a także alejki 
porośnięte krzewami. Park obejmuje teren o powierzchni 3,75 ha. Ponadto na terenie tym 
znajduje się średniowieczna gontyna, która została zniszczona i stanowi pozostałość po 
niemieckim pałacu.
 Zaniedbana przestrzeń parku zostanie uporządkowana w ramach projektu 
„Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności w Bińczu”. Uporządkowane zostaną 
alejki i starodrzewie, powstaną miejsca wypoczynkowo-rekreacyjne – altanka, plac zabaw, 
boisko oraz wybudowana zostanie świetlica, która będzie miejscem spotkań różnych pokoleń, 
miejscem rozbudzającym różne zainteresowania względem historii parku i miejscowości 
Bińcze, kultury, nauki jak i rozrywki.

Tekst: Agnieszka Wanda

Kompleks boisk sportowych w Czarnem – Gmina Czarne

 Kompleks boisk sportowych w Czarnem obejmuje: stadion miejski o nawierzchni 
naturalnej z trybunami na 400 miejsc, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trawy 
syntetycznej o wymiarach: 32,6 m x 63 m (pole gry 26 x 56 m), ogrodzonego do wysokości 
4 m wraz z piłko-chwytami o wysokości 6m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej i wymiarach 19,5 x 32,6 m (pole gry 28,1 x 15,1 m) do gry w koszykówkę, 
siatkówkę i tenisa ziemnego, ogrodzone do wysokości 4 m.
Część kompleksu zbudowana jest w ramach rządowego projektu „Moje boisko” ORLIK 2012. 
Kompleks został oświetlony, wybudowano chodniki oraz drogi wewnętrzne.
Istniejący budynek szatni został wyremontowany i rozbudowany, dzięki czemu stanowi 
profesjonalne zaplecze boisk.

Tekst: Magdalena Wojciechowska

GMINA CZŁUCHÓW

Park Przypałacowy w stylu krajobrazowym z poł. XIX w.  Stołcznie

Mieszkańcy miejscowości Stołczno przy pomocy środków z budżetu Gminy Człuchów 
odrestaurowali przypałacowy park w stylu krajobrazowym z poł. XIX w. Wspólnymi siłami 
oczyszczono teren parku, zagospodarowano teren poprzez obsadzenie go krzewami oraz 
skalniakami. Został wybudowany również „mini am�teatr”, na którym odbywają się liczne
imprezy okolicznościowe, takie jak koncerty, festyny itp.. Ponadto została utworzona wyspa 
wraz z kładką, po której można spacerować i podziwiać piękno okolicy.  Na terenie parku 
można poruszać się specjalnie wytyczonymi alejkami.  W przyszłości planuje się oznaczenie 
starego drzewostanu.

Tekst: Paweł Gibczyński
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Kompleks boisk sportowych w Dębnicy – Gmina Człuchów 

Kompleks boisk sportowych w Dębnicy (Gmina Człuchów) obejmuje pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z instalacją nawadniającą, ogrodzeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym, trybunami na 650 miejsc, nagłośnieniem, chodnikami oraz 
drogami wewnętrznymi wraz z zapleczem parkingowym. Ponadto w skład kompleksu wchodzą 
2 boiska wielofunkcyjne, zbudowane w ramach rządowego projektu „Moje boisko” ORLIK 
2012, w którego skład wchodzi: 
- boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach: 30 m x 62 m (pole gry 28 x 57 m), 

ogrodzonego do wysokości 4 m wraz z piłko-chwytami o wysokości 6m;
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 30 x 50 m (pole gry 20 x 

40 m, mieszczące boisko do piłki ręcznej, 2 boiska boczne do koszykówki, kort tenisowy), 
ogrodzone do wysokości 4 m. 

Tekst: Paweł Gibczyński

Miejscowości, który przyczynił się do uzyskania środków �nansowych na przywrócenie
dawnej świetności całego kompleksu pałacowo – parkowego. W pałacu dokonano adaptacji 
pomieszczeń na parterze, przeprowadzono remont dachu oraz zmodernizowano budynek 
od zewnątrz poprzez odnowienie elewacji. Pałac otacza urokliwy, zabytkowy park z reliktami 
alejek, który pochodzi podobnie jak pałac z wieku XIX. Został on również odnowiony poprzez 
wytyczenie alejek, ustawienie ławeczek oraz zamontowanie oświetlenia. Bogactwem parku jest 
niewątpliwie bujna dendo�ora zarówno rodzima, jak i obcego pochodzenia. Pałac obecnie jest
atrakcją turystyczną ze względu na fakt, iż znajduje się na szlaku turystycznym Doliny rzeki 
Debrzynki oraz Doliny rzeki Kamionki. Pełni on  rolę ośrodka kulturalno – rekreacyjnego, a 
także świetlicy wiejskiej i opiekuńczo – wychowawczej. 

Tekst: Plan Odnowy Miejscowości Stare Gronowo na lata 2009-2016

GMINA DEBRZNO

Zespół Pałacowo Parkowy – Stare Gronowo 

 Otoczony 10-hektarowym parkiem pałac, został wybudowany w II połowie XIX w. 
w stylu neoklasycznym. Stanowi typowy parterowy obiekt z ryzalitami w osi środkowej obu 
elewacji wzdłużnych oraz wystawkami w linii dachu. W dniu 30 sierpnia 1966 roku pałac został 
wpisany do rejestru zabytków. W celu odrestaurowania zniszczonego budynku zawiązana 
została Grupa Odnowy Wsi Stare Gronowo, która wraz ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” doprowadziła do przejęcia obiektu przez Gminę Debrzno z 
zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Opracowany został również Plan Odnowy 

„Dolina rzeki Debrzynki” oraz Rezerwat przyrody – „Miłachowo”

 Do najciekawszych oraz budzących zachwyt osobliwości przyrody znajdujących się 
na terenie „Doliny rzeki Debrzynki” należą: 
1. Rezerwat przyrody „Miłachowo” jest typowym rezerwatem �orystycznym z roślinnością

kserotermiczną. Został utworzony w 1982 roku o powierzchni 3,70 ha obejmujący 
fragment zbocza doliny Debrzynki. Położony jest około 1 km na zachód od Debrzna. 
Powstał z myślą ochrony muraw i zarośli kserotermicznych z wieloma gatunkami rzadkich 
roślin ciepłolubnych (między innymi: goździk kartuzek, janowiec barwierski, kłosownica 
pierzasta, jak również grążel żółty, grzybienie białe i wiązówka błotna). Otoczony jest od 
wschodu i zachodu jarem, a od południa łąką, natomiast od północy polami uprawnymi.  
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2. Okolice jeziora Żuczek wraz ze zbiorowiskami roślinnymi lasu mieszanego i licznymi 
okazałymi bukami i dębami na północnej krawędzi doliny.

3.Kompleks Lasu Debrzneńskiego z zachowanymi zbiorowiskami roślinnymi lasu dębowo 
– bukowego, w którym występuje 340 gatunków �ory naczyniowej.

4. Malowniczy przełom doliny między wzgórzami morenowymi w rejonie miejscowości 
Rozwory – Trudna. Zwężony odcinek, a także głębokie wcięcie doliny oraz znaczny spadek 
rzeki na tym odcinku, zostały wykorzystane w celu poruszania turbiny młyna wodnego w 
miejscowości Trudna.  

Tekst: Archiwum Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

biegnie po zachodnim brzegu Jeziora Dużego i Środkowego. Na wszystkich trasach znajdują się 
przystanki dydaktyczne, wyposażone w tablice edukacyjne i ławeczki. Przy jeziorach znajdują 
się Ośrodki Wypoczynkowe „Leśnik” i „Leśna Chata”, Pensjonat „Uroczysko”, w których można 
się zatrzymać, zjeść i odpocząć. Dla zmotoryzowanych wędkarzy wydzielone są nad jeziorami 
parkingi. Atrakcjami, znajdującymi się w niedalekiej odległości są elektrownia wodna z zaporą 
na rzece Gwdzie i tzw. „zwalony most”, dawny most kolejowy na Gwdzie.  

Tekst: Małgorzata Linek

GMINA JASTROWIE

Leśna ścieżka rowerowa „WOKÓŁ JASTROWSKICH JEZIOR” 

 Leśna ścieżka rowerowa jest wspólnym przedsięwzięciem Nadleśnictwa Jastrowie        
i Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Powstała w 80-tą rocznicę istnienia Lasów Państwowych. 
Szlak rozpoczyna się w Jastrowiu i wiedzie wokół malowniczych rynnowych jezior. Na trzech 
wyznaczonych trasach – zielonej, żółtej i niebieskiej, można aktywnie wypoczywać oraz 
podziwiać krajobrazowe i przyrodnicze walory terenu. Najdłuższą trasą – 6,5 km – jest trasa 
zielona, przy niej znajduje się miejsce biwakowania z wiatą turystyczno – edukacyjną, tzw. 
„dzika plaża”, punkt czerpania wody. Najtrudniejsza jest trasa żółta – 4,5 km – mnóstwo jest na 
niej podjazdów, uskoków, przy niej znajduje się wiata wypoczynkowa. Trasa niebieska, (5,5 km) 

Rezerwat przyrody „DIABLI SKOK”

 „Diabli Skok” to rezerwat leśny utworzony w 1961 roku. Obejmuje powierzchnię 
11,71 ha. Nadzór sprawuje Nadleśnictwo Jastrowie. Rezerwat zajmuje powierzchnię rynny 
subglacjalnej (polodowcowej) nad brzegiem jeziora Krępsko Małe – z tego jeziora bierze 
początek rzeka Rurzyca – długość 25 km, wpada do Gwdy. Głębokość rynny dochodzi do 
20 m. Ze stromych zboczy wytryskują liczne, źródła, tworzące odpowiednie środowisko dla 
licznych mchów i wątrobowców. Na �orę rezerwatu składa się 285 gatunków roślin, w tym
np. rzeżucha gorzka, średzienica skrętnolistna, przetacznik górski. Z nazwą rezerwatu związana 
jest legenda. W pobliskiej wsi, Szwecji, mieszkały dziewczęta niezwykłej urody. Przyjeżdżali 
do nich w konkury młodzieńcy z okolicy, co nie podobało się miejscowym chłopakom. Na 
skraju wsi mieszkała piękna Zośka, którą to szczególnie adorował pewien przystojny nieznany 
przybysz. Zdenerwowani miejscowi często płoszyli zalotników, mocno ich przy tym obijając. 
Postanowili przepłoszyć również nieznajomego. Zaczaili się pod lasem, a kiedy nadszedł, 
ruszyli na niego. Młodzian uciekał, ale kiedy zorientował się, że nie zdąży, odbił się mocno 
od ziemi. W tym momencie zagrzmiało, huknęło i uniosły się tumany piachu. Kiedy ucichło i 
ziemia opadła młodzieńcy ujrzeli przed sobą olbrzymią rozpadlinę, a w miejscu, gdzie odbił się 
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GMINA �MIEŃ K�JEŃSKI

Ośrodek Wczasowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim 

 Ośrodek położony jest w lasku miejskim w Kamieniu Krajeńskim nad jeziorem 
Mochel przy ulicy Jeziornej i jest własnością Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim. W 
skład ośrodka wchodzi: 15-ście czteroosobowych, drewnianych domków campingowymi,  
salka telewizyjna, salka do tenisa stołowego, stołówka, budynek na sprzęt pływający, pomost, 
plac zabaw dla dzieci oraz parking. Do ośrodka należy również niewielkie pole namiotowe na 
30 miejsc. W sąsiedztwie ośrodka usytuowana jest plaża, kąpielisko strzeżone, oraz wyznaczone 
miejsca na ognisko. Kamień Krajeński dysponuje najlepszą bazą do uprawiania siatkówki 
plażowej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Zbudowane na XIV Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży cztery boiska z wyposażeniem najwyższej jakości są miejscem 
rozgrywania wielu ważnych imprez. Corocznie odbywają się tu mistrzostwa województwa 
młodzików, kadetów i juniorów. W pobliskim lasku znajduje się ścieżka zdrowia wyposażona w 

młodzian odcisk koziej stopy. Wywnioskowali wtedy, że to był sam diabeł i nazwano to miejsce 
„Diablim Skokiem”. W pobliżu znajdują się pomnikowe drzewa. Hubert – dąb, posiadający 
status pomnika przyrody ma 600 lat. Niedaleko rosnący buk ma około 140 lat i wysokość 35 m. 
Buk Bogdan – 170 lat i 440 cm obwodu, sosna Gruba Kaśka – około 180 lat i 238 cm obwodu. 
Przez rezerwat przebiegają również szlaki turystyczne piesze z możliwością wykorzystania do 
turystyki rowerowej: zielony – Jastrowie – Samborsko – Brzeźnica – Budy – „Diabli Skok” (20 
km), żółty – Jezioro Dobre – Zdbice – Szwecja – Trzebieszki – Płytnica – Ptusza – Jastrowie 
– Podgaje (85 km), niebieski – „Diabli Skok” – Nadarzyce (12 km).  

Tekst: Małgorzata Linek

specjalistyczne urządzenia. Ośrodek stanowi doskonałą bazę wypadową do wędrówek pieszych 
i rowerowych. Zarówno Kamień Krajeński, jak i cała gmina, są interesującym miejscem dla 
turystów, którzy upodobali sobie kontakt z naturą  i aktywny wypoczynek. Otoczenie lasów, 
wody jeziora Mochel i rzeki Kamionki wpisują się w pejzaż gminy gwarantując niezapomniane 
wrażenia i liczne przygody. 
Niedaleko ośrodka (2 km) znajduje się  bardzo malowniczo położone jezioro Brzuchowo. 
Czysta woda oraz plaża, co przyciąga wielu amatorów kąpieli i wypoczynku. Jest to również 
doskonałe miejsce do rodzinnych spacerów. Dla turystów lubiących czynnie spędzać czas 
ważną informacją jest fakt, że przez  teren gminy przebiega osiem szlaków turystycznych: 
Szczególnie warte polecenia są  cztery z nich przebiegające w pobliżu ośrodka.

1. Szlak rowerowy Greenway „Naszyjnik Północy. Długość trasy na obszarze gminy Kamień 
Krajeński to około 25 km. Szlak przebiega przez lasy w okolicach ruin Witkowskiego Młyna 
do Kamienia Krajeńskiego, następnie przez Dużą Cerkwicę, „Góry Obkaskie” do Dąbrówki 
i opuszcza teren gminy.  Obszar przez, który prowadzi szlak jest bardzo urozmaicony 
m.in.  trzy razy przekracza się rzekę Kamionkę oraz dociera się na najwyższe wzniesienie 
województwa kujawsko – pomorskiego  (Czarną Górę).

2. Szlak rowerowy dookoła gminy (wytyczony przez lokalnych miłośników turystyki pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku) – szlak wytyczony przez Gminę Kamień Krajeński 
przebiega (długość 42 km) przez większą jej część: Kamień Krajeński – Dąbrowa – Witkowo 
– Nowa Wieś – Obkas – Dąbrówka – Duża Cerkwica – Kamień Krajeński. 

3. Szlak Pieszy dookoła Jeziora Mochel (10 km) – został wytyczony wokół jego brzegów gdzie, 
podziwiać można malowniczy krajobraz, olsy, źródliska. Duża względna różnica poziomów 
w „Górach Obkasich” dostarcza wielu emocji i wspaniałych widoków. 

4. Szlak Pieszy Doliną Kamionki (10 km) – szlak wytyczony został wzdłuż rzeki Kamionki, 
wiedzie drogami leśnymi z Kamienia Krajeńskiego do ruin Witkowskiego Młyna 

i z powrotem.

Tekst: Bogusław Szwochert
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GMINA KOCZAŁA

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”

 W listopadzie 2009r. otwarto kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Koczale. 
Nowo wybudowane boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej i boisko wielofunkcyjne 
do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego z nawierzchnią poliuretanową znajdują się 
w przy miejscowej szkole podstawowej i gimnazjum. Są wyposażone w trybuny dla kibiców i 
bardzo dobre oświetlenie, które umożliwia korzystanie z nich również w późnych godzinach 
popołudniowych i wieczornych.
Kompleks sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012” w Koczale stwarza całej miejscowej społeczności, 
a w szczególności dzieciom i młodzieży, świetne warunki do aktywnego uprawiania sportu, 
rozwoju �zycznego oraz popularyzacji aktywnego i zdrowego stylu życia. Dzięki zatrudnionemu
trenerowi-animatorowi zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży będą prowadzone 
w sposób profesjonalny, jednocześnie zapewnione będzie bezpieczeństwo osób przebywających 
na tym obiekcie.
Poza zajęciami dla dzieci i młodzieży obiekt ten umożliwi organizację turniejów i imprez 
sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców oraz wypoczywających w okresie 
letnim na terenie Gminy Koczała uczestników kolonii i turystów. Imprezy te będą propagować 
aktywność �zyczną, postawę fair play i zdrowy styl życia, przyczynią się do poprawy
samopoczucia i zdrowia mieszkańców gminy oraz integracji lokalnej społeczności.

Tekst: Joanna Myszka 

o bezpieczeństwo kąpiących się dbają zatrudnieni przez Urząd Gminy Koczała ratownicy 
WOPR. Na plaży przy pomoście ustawione są ławeczki i przebieralnie. Powyżej plaży znajduje 
się rozległy teren rekreacyjny, a na nim duża drewniana wiata na ognisko, komplety drewnianych 
stołów z ławkami i boisko do gry w piłkę plażową. Doprowadzona woda i energia elektryczna 
oraz toalety stwarzają dobre warunki do biwakowania. W odległości 150 m od linii brzegowej 
jeziora znajduje się boisko do gry w piłkę nożną wraz z zapleczem. Wzdłuż brzegu jeziora na 
odcinku od Koczały do Dymina biegnie lokalna trasa rowerowa „Sza�rowy Szlak”.

Tekst: Joanna Myszka

Teren rekreacyjny nad jeziorem Dymno w Koczale

 Jezioro Dymno jest największym zbiornikiem wodnym na terenie gminy Koczała. 
Malowniczo położone między lasem i polami, o pierwszej klasie czystości wody, zasobne 
w ryby wraz z terenami do niego przylegającymi jest szczególnie atrakcyjne dla uprawiania 
różnych form rekreacji (pływanie, żeglowanie, nurkowanie, wędkowanie) i rozwoju turystyki. 
W sezonie wakacyjnym nad jez. Dymno funkcjonuje ogólnodostępne kąpielisko, na którym 

GMINA LIP�

Park dworski w Małym Buczku (Gmina Lipka)

 Park pochodzi z I połowy XVIII wieku. W 1737 roku na jego terenie został zbudowany 
dwór. Pierwszym właścicielem majątku był biskup Warmii – Stanisław Goetzendorf Grabowski, 
a następnie przejęła go rodzina Kock. Potem dwór przeszedł na własność instytucji Caritas 
z Piły. Dzięki temu dobudowano do niego jeszcze jedno skrzydło i kościół. Została również 
otwarta katolicka wyższa szkoła kształcąca rolników. W styczniu 1945 roku nowo wybudowana 
część dworu oraz kościół zostały podpalone przez Rosjan. Pozostał tylko park, na terenie 
którego rosną przepiękne okazy drzew, takie jak: świerki, jodły, modrzewie, srebrzysta lipa, 
dąb o dwóch konarach oraz klony. Park pełni rolę miejsca rekreacyjnego, na obszarze którego 
mogą spotykać się mieszkańcy z całej gminy, jak i goście. Park w miejscowości Mały Buczek 
słynie niewątpliwie z Alei Grabowej, która pełni rolę słynnego pomnika przyrody. Cyklicznie 
na terenie parku organizowane są następujące imprezy: „Dzień Dziecka” (pod patronatem 
Nadleśnictwa Lipka), „Piknik w Parku”, czy rajdy rowerowe. W parku znajdują się miejsca 
idealne do organizowania gier, zabaw oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Tekst: Archiwum Urzędu Gminy w Lipce
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Stawek w Batorowie (Gmina Lipka) 

 Mieszkańcy wsi Batorowo, Batorówko oraz Białobłocie w celu zagospodarowania 
centrum wsi Batorowo, zawiązali grupę nieformalną. Dokonali w ten sposób stworzenia 
wspólnego miejsca rekreacji i wypoczynku. Dzięki Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w 
Lipce, w późniejszym okresie, pozyskali na ten cel dotację w wysokości 4.500,00 zł. Projekt 
polegał na kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Batorowo. 
Zostały wykonane ławki, wiata, miejsce na ognisko oraz mini plaża. Ponadto realizacja projektu 
wzmocniła dotychczasowe pozytywne relacje wśród mieszkańców trzech miejscowości, którzy 
kolejny raz zrealizowali ważny dla nich i niezbędnie potrzebny projekt. 
       Tekst: Piotr Wandas

GMINA OKONEK

Stanica Harcerska w Podgajach – Związek Harcerstwa Polskiego Hu�ec Złotów

 Stanica położona jest na terenie Wału Pomorskiego, w centrum lasów sosnowych, 
otoczona trzema niewielkimi jeziorami i zalewem rzeki Gwdy, przy trasie Piła – Koszalin. 
Baza stanowi doskonałe miejsce na organizację wędrówek pieszych, turystki rowerowej – 
nowoczesna ścieżka rowerowa (długość około 180 km) – leżąca na terenie Lasów Państwowych 
powiatu złotowskiego. Baza została wyposażona między innymi w namioty 10-cio osobowe 
wraz z pełnym wyposażeniem, stołówkę (wiata z kominkiem), kuchnią murowaną z pełnym 
wyposażeniem, a także sanitariatami i natryskami z ciepłą wodą. Dodatkowo istnieje możliwość 
wypożyczenia kajaków oraz rowerów turystycznych. Ponadto na terenie stanicy znajduje się 
kąpielisko, boisko do gry w piłkę siatkową oraz stół do tenisa. Istnieje również możliwość 
zorganizowania kolonii zuchowej (do 60 osób). 
Stanica Harcerska w Podgajach jest wymarzonym miejscem na obóz poprzez niepowtarzalny 
klimat przyrody oraz kadry instruktorskiej. 

Tekst: www.zlotow.zhp.wlkp.pl

GMINA PRZECHLEWO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie jest zakładem Budżetowym Gminy. 
Znajduje się on 1,5 km od Przechlewa na trasie Przechlewo – Człuchów. Pięknie położony nad 
Jeziorem Końskim, wśród lasów bogatych w grzyby, jagody i zwierzynę, na szlaku kajakowym 
rzeki Brdy, jest atrakcją dla turystów przez cały rok. Na terenie znajduje się kąpielisko strzeżone 
z pomostami i wypożyczalnią sprzętu pływającego. 
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 Ośrodek udostępnia też odpłatnie rowery wodne, kajaki jedno, dwu i czteroosobowe, 
łodzie wędkarskie, saunę, parking strzeżony, transport kajaków. Poleca również spływy 
kajakowe rzeką Brdą, która jest dostępna dla kajakarzy na długości 233 km. W odcinkach górnej 
Brdy można organizować 1 – 3 dniowe wycieczki wśród pięknej zieleni od miejscowości Stara 
Brda do Przechlewa lub znacznie dalej zależnie od kondycji. Cudowny klimat, niezapomniane 
wrażenia, sama natura. W sezonie letnim w każdą niedzielę proponuje się również udział 
w imprezach plenerowych organizowanych na jego terenie np.: Noc Kupały, powitanie lata, 
spartakiada wodniacka, turnieje plażowej piłki siatkowej, gry i zabawy dla dzieci, otwarty 
turniej brydża sportowego, turniej szachowy itp. 

Tekst: Dariusz Szopiński

ks. Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II”, który odwiedzany jest co roku przez bardzo liczne 
rzesze turystów w szczególności kajakarzy. Organizowanie spływów kajakowych naBrdzie 
możliwe jest o każdej porze roku.

Tekst: Dariusz Szopiński

Szlak Kajakowy Górnej Brdy – gmina Przechlewo 

 Brda, to jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce i jeden z najpiękniejszych szlaków 
kajakowych Południowych Kaszub, która przecina teren Gminy Przechlewo (50 km). Na 239 
kilometrach ma 43 dopływy i mija 19 jezior. Jezioro Smołowe, z którego wypływa Brda, leży w 
środkowej części Pojezierza Bytowskiego, kilka kilometrów na wschód od Miastka. Brda kończy 
swój bieg w Bydgoszczy, gdzie w dzielnicy Brdyujście wpada do Wisły. Uprawianie kajakarstwa 
możliwe jest na 233 kilometrach szlaku wodnego począwszy od Jeziora Pietrzykowskiego 
Dużego leżącego w pobliżu Miastka. 
Górna Brda jest szczególnie urokliwa ze względu na kręty bieg, towarzyszące jej rozległe 
lasy Puszczy Człuchowskiej i Jeziora Szczytno, Szczycienko i Końskie. Brda płynie wśród 
łąk i lasów. Nurt rzeki poprzecinany jest poprzewracanymi drzewami, widomymi śladami 
pracowitych bobrów. Perłami na szlaku Brdy są: Rezerwat Przytoń – Wąwóz Brdy – rezerwat 
leśny położony nad przełomowym odcinkiem rzeki, który jest krótki i malowniczy z licznymi 
bystrzami i stromymi zboczami porośniętymi lasem. Drugą perłą na szlaku jest kamienny 
obelisk z inskrypcją: „Tu w Nowej Brdzie 23.VIII.1953 r. rozpoczął swoje kajakowe wędrówki 

GMINA RZECZENICA

Rezerwat przyrody „Bocheńskie Błoto”

 Rezerwat ten został utworzony 28 lipca 1962 r. na powierzchni 15,86 ha, na gruntach 
należących do Nadleśnictwa LP Niedźwiady. Rezerwat obejmuje typową roślinność bagienną 
i otaczające je lasy. Ochronie podlega całkowicie zarastające jezioro i otaczające je bagna 
torfowiska przejściowego. Celem funkcjonowania rezerwatu jest zachowanie torfowiska 
przejściowego z charakterystycznymi zespołami roślin bagiennych oraz zachowanie naturalnych 
warunków gniazdowania m.in. żurawia, kormorana, czapli siwej i bociana czarnego. Wśród 
występujących na terenie rezerwatu roślin wymienić trzeba: żurawinę błotną, bagno zwyczajne, 
wełniankę pochwowatą, rosiczkę okrągłą, bażynę czarnojagodową oraz borówkę bagienną.  

 Tekst: Łukasz Jurkowlaniec 



17 18

Rezerwat przyrody „Międzybórz”

 Ten leśny rezerwat został utworzony 24 października 1961 r. na powierzchni 1,63 
ha, w lasach Nadleśnictwa LP Czarne Człuchowskie. Stanowi on śródpolną enklawę leśną, 
położoną na północ od miejscowości Międzybórz. Jego powołanie miało na celu zachowanie 
lasu mieszanego w jego pierwotnym charakterze. Składa się on w większości z buka (Fagus 
silvatica) z domieszką sosny (Pinus silvvestris), brzozy (Betula verrucosa), jesiona (Fraxinus 
excelsior), daglezji (Pseudotsuga Douglasii) oraz dęba (Quercus robur).

Tekst: Łukasz Jurkowlaniec

GMINA ZAKRZEWO

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”

 Dnia 16 września 2009 r. w miejscowości Zakrzewo odbyło się uroczyste oddanie do 
użytku kompleksu boisk wybudowanych w ramach projektu rządowego „Moje boisko – Orlik 
2012”. Inwestycja została s�nansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd
Województwa Wielkopolskiego oraz Gminę Zakrzewo. 
„Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje kompleks sportowo – rekreacyjny, w skład którego 
wchodzą dwa boiska sportowe: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62 m o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej i 
tenisa ziemnego o wymiarach 19,1m x 32,1m, o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek 
sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m2. 

Tekst: Magdalena Paciorek

Plac zabaw na terenie miejscowości Zakrzewo 

 Dnia 4 sierpnia 2009 r. w Zakrzewie odbyło się otwarcie nowego placu zabaw, który 
zlokalizowany jest przy ulicy J.E. Osmańczyka. Wójt Gminy Zakrzewo – Jerzy Podlewski wraz 
z dziećmi przebywającymi na półkoloniach zorganizowanych przez Przedszkole Publiczne im. 
Królewny Śnieżki w Zakrzewie przeciął wstęgę i tym samym o�cjalnie oddał do użytku pierwszy
gminny plac zabaw. Obowiązkiem dzieci tego dnia było jeszcze wkopanie swojego drzewka 
na placu zabaw, po czym mogli oddać się zabawie. Wszyscy zebrani zgodnie podkreślali, że 
to bardzo udana i potrzebna inwestycja. Fakt ten potwierdzają dzieci, które odwiedzają plac 
zabaw już od wczesnych godzin porannych. 

Tekst: Magdalena Paciorek
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WY�Z MIEJSC I TERENÓW REKREACYJNYCH
LO�LNEJ GRUPY DZIAŁANIA– NASZYJNIK PÓŁNOCY

GMINA CZARNE

Parki i skwery:
•  Park, ul.Moniuszki, 77-330 Czarne;
•  Park Historyczny - miejscowość Bińcze;
•  przy pałacu w miejscowości Wyczechy;
•  Zabytkowy park leśny z rzadkimi okazami drzew (przy trasie Czarne – Barkowo).

Pola biwakowe:
•  Pole biwakowe, miejscowość Domyśl, przy moście na rzecze Gwdzie, na szlaku rowerowym 

- trasa „Szlakiem Doliny Gwdy”.

Boiska, stadiony:
•  Stadion Miejski w Czarnem, Aleja Zwycięzców, 77-330 Czarne ;
    (wymiary boiska: 105x65  m, 947 miejsc (697 siedzących), obiekt oświetlony.

•   Hala i boisko (kort tenisowy, boisko do koszykówki) przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czarnem, ul. Leśna 2, 77-330 Czarne, tel. (0-59) 83-33-740

•  Boiska sportowe przy Zakładzie Karnym, ulica Pomorska, 77-330 Czarne;

•  Kompleks boisk sportowych w miejscowości Czarne „Moje boisko – ORLIK 2012” 
(pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne do gry w 
koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego).

Place zabaw:
•  ul. Parkowa,  77-330 Czarne (przy Przedszkolu Gminnym w miejscowości Czarne);
•  róg ul. Łąkowej i ul. Kwiatowej, 77-330 Czarne;
•  ul. Świerczewskiego, 77-330 Czarne;
•  ul. Orzechowa, 77-330 Czarne;
•  Miejscowość Bińcze, 77-330 Czarne (przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości 

Bińcze);
•  Miejscowość Sokole,  77-330 Czarne;
•  Sarniak – Leśniczówka,  77-330 Czarne.

Inne miejsca:
• „Szlak Margrabiów” (Debrzno - Gniewno - Rozwory - Cierznie - Skowarnki - Domisław 

- Czarne) – 31 km;
•  „Trasa Cisowa” (Czarne - Międzybórz  - Sporysz - Suszka - Płocicz  - Koczała) – 32 km;
•   trasa „Szlakiem Doliny Gwdy” (Czarne  - Domyśl - Prądy  - Lędyczek) – 19 km;
•  trasa „Hetmana Koniecpolskiego” (Człuchów  - Skórzewo - Krępsk  -Olszanowo - Łoża 

-  Raciniewo - Domisław - Czarne) – 35,5 km;
•  trasa „Morenowa” (Czarne - Przyrzecze  - Breńsk - Gockowo - Zalesie - Grodzisko - 

Gwieździn - Rzewnica - Pakotulsko - Przechlewo) – 34 km;
•  Szlak turystyki motorowej (Człuchów – Debrzno – Barkowo – Wyczechy – Czarne 

– Rzeczenica – Przechlewo – Człuchów);
•  Szlaki kajakowy rzeką Czernicą biegnący od ujścia rzeki Białej w ok. wsi Brzezie poprzez 

Sporysz do rzeki Gwdy, a następnie rzeką Gwdą aż do Piły;
•  Szlak kajakowy (rzeka Czernica, rzeka Szczyra poprzez Gwdę do Piły);
•  Rezerwat przy jeziorze Wieldzęc (położony w odległości 2 km od wsi Bińcze).

GMINA CZŁUCHÓW

Parki i skwery:
•  Park przypałacowy w stylu krajobrazowym z połowy XIX w. – miejscowość Stołczno;
•  Rejon stanowiący otoczenie jeziora Krępsko jako potencjalny Park Kulturowy ;
•  Potencjalny Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy rejonu Polnica – Czarnoszyce.
• Otoczenie zespołu kurhanów w rejonie miejscowości Chrząstowo – może być rozważane 

jako potencjalny Park Kulturowy).

Pola biwakowe:
•  Kwali�kowany CAMPING nr 80 nad jeziorem Rychnowskim, ul. Wojska Polskiego 62,        

tel. (0-59) 834-12-64;
•  Przystań dla sprzętu pływającego nad jeziorem Rychnowskim.

Boiska, stadiony:
•  Hala Sportowo-Widowiskowa w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy, 

Polnica 72, 77-300 Człuchów (pełne zaplecze socjalno-techniczne, widownia: 170 miejsc 
siedzących, główna sala sportowo-widowiskowa o powierzchni 915,55 m2);

•   Hala Sportowa w Szkole Podstawowej Wierzchowo-Dworzec, ul. Szkolna 16,                      
 77-300 Człuchów (wymiary hali: 24,20 x 48,32 m);

•  Kompleks boisk sportowych - „Moje boisko” ORLIK 2012 w miejscowości Dębnica 
(pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, 2 boiska wielofunkcyjne).
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Place zabaw:
•  Place zabaw w miejscowościach: Rychnowy, Ględowo, Bukowo, Nieżywięć Wieś, Jęczniki 

Małe, Kujanki, Brzeźno, Brzeźno Osada, Biskupnica, Płonica, Wierzchowo Dworzec, 
Kiełpin, Chrząstówko, Kiełpinek, Gębarzewo, Kołdowo, Jęczniki Wielkie, Stołczno, 
Barkowo, Chrząstowo, Mosiny, Sieroczyn, Dębnica, Dobojewo Osada Leśna, Polnica, 
Wierzchowo Wieś, Wierzchowo Osada, Dobojewo, Krępsk.

Inne miejsca:
•  Kompleks CANPOL przy drodze nr 22 (mini ZOO);
•  „Łódzki” Ośrodek Wczasowy w miejscowości Rychnowy (30 miejsc całorocznych, 130 

miejsc w sezonie letnim);
•  Rezerwaty przyrody:
   - rezerwat leśny „Sosny” (pow. 1,49 ha, występują liczne okazy sosny zwyczajnej 
     w wieku 185 lat o rozmiarach pomnikowych);
   - „Jezioro Sporackie” (wodno-�orystyczny o pow. 11,36 ha, ochrona biocenozy jeziora   

lobeliowego z reliktową roślinnością);
   - „Jezioro Bardzo Małe” (wodno-�orystyczny, o pow. 7,37 ha, ochrona jeziora lobeliowego  

oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych);
•  Okolice jezior Krępsko i Szczytno (obszar skupisk ptaków gniazdujących – Natura 2000);
•  Szlak rowerowy ziemi człuchowskiej – trasa nr 1 „Szlakiem konturów człuchowskich” 

(Człuchów – Skórzewo – Biskupnica – Chrząstówek – Słupia – Myśligoszcz – Dolina Rzeki 
Debrzynki – jezioro Żuczek – Debrzno) – 29 km.

GMINA DEBRZNO

Parki i skwery:
•  Park w miejscowości Buchowo;
•  Park w miejscowości Kamień (koło Strzeczony);
•  Park w miejscowości Skowarnki;
•  Zabytkowy kompleks pałacowo - parkowy w miejscowości Stare Gronowo 
    (z II pol. XIX w.)

Pola biwakowe:
•  Pole biwakowe przy plaży nad Jeziorem Żuczek.

Boiska, stadiony:
•  Stadion Miejski w Debrznie; 

•  Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Debrznie;
•  Boisko sportowe przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.

Place zabaw:
•   Miejscowość Cierznie;
•   Miejscowość Słupia;
•  Miejscowość Stare Gronowo;
•   ul. Ogrodowa, 77-310 Debrzno;
•   ul. Czerniakowska, 77-310 Debrzno;
•  Plac zabaw nad jeziorem Staw Miejski.

Inne miejsca:
•  Plaża strzeżona nad jeziorem Staw Miejski (wypożyczalnia sprzętu wodnego);
•  Plaża strzeżona nad jeziorem Żuczek (wypożyczalnia sprzętu wodnego);
•  Szlaki rowerowe (cała gmina) - w tym 35 km Szlaku Greenway „Naszyjnik Północy”;
•  Szlak rowerowy ziemi Człuchowskiej – trasa nr 2 „Szlakiem Margrabiów” (Debrzno 

– Gniewno – Rozwory – Cierznie  - Skowarnki – Domisław – Czarne) – 31 km;
•  Ścieżki rowerowe, spacerowe (Myśligoszcz – Lędyczek – 24 km);
•  Rezerwat przyrody „Miłachowo” (pow. 3,7 ha);
•  Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Debrzynki”;
•  Kompleks leśny nieopodal jeziora Gradzkiego.

GMINA JASTROWIE

Pola biwakowe:
•  Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Chata” ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie,                                

 tel. (0-67) 266 20 38, tel. kom. 604 936 806, e-mail: info@lesnachata.pl 
     (pole namiotowe wyposażone w sprzęt sportowy, kajaki, plażę).

Boiska, stadiony:
•  Sala gimnastyczna i boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej, 

Aleja Wolności 1, 64-915 Jastrowie(sala gimnastyczna, boisko do koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej i piłki nożnej, bieżnię – 60m, skocznię  w dal oraz plac apelowy);

•  Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrowiu, ul. Kilińszczaków 18a, 64-915 Jastrowie,       
tel./fax (0-67) 266-28-95;

•  Boisko treningowe do piłki nożnej  (około 300 m od campingu);
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•  Boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu,  ul. Szkolna 1, 64-915 Jastrowie, 
tel. (0-67) 266-12-07.

Inne miejsca:
•  Szlak pieszy - niebieski – (Nadarzyce – Rezerwat „Diabli Skok”) – 11 km;
•  Szlak pieszy - czarny – (Nadarzyce – jezioro Karpinowe) – 12,4 km;
•  Szlak pieszy - zielony – ( Jastrowie – Rezerwat „Diabli Skok”) – 20 km;
•  Szlak kajakowy „Rzeką Rurzycą im. Jana Pawła II” – Jezioro Trzebieszki – Krępsko Małe 

– Krępsko Duże – Krępsko Średnie – Jezioro Dąb) – 25 km;
•  Szlak kajakowy „Rzeką Piławą” – 101 km;
•  Szlak kajakowy „Rzeką Gwdą” – 145 km;
•  Ścieżka rowerowa - Leśna ścieżka rowerowa „Wokół Jastrowskich Jezior” – 18 km;
•  Ścieżka rowerowa - trasa czerwona ( Jastrowie – Grudna – Okonek – Lipka- Witrogoszcz 

– Podróżna – Krępsko – Ptusza – Jastrowie);
•  Ścieżka rowerowa  - trasa zielona (Wersk – Zakrzewo – Złotów – Józefowo – Krzywa Wieś 

– Kiełpin);
•  Ścieżka rowerowa  - trasa niebieska (Piła – Tarnowo – Zabrodzie – Stacja Płytnica 

– Krępsko – Dobrzyca – Głubczyn – Krajenka – Wąsosz – Złotów – Wielatowo – Górzna 
– Most na Gwdzie;

•  Ścieżka rowerowa -  trasa czarna (Piła – Dobrzyca – Paruszka- Dolnik – Głubczyn);
•  Rezerwat przyrody „Kozie Brody” (9,44 ha);
•  Rezerwat przyrody  „Diabli Skok” (11,71 ha);
•  Rezerwat przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”;
•  Obszar Chronionego Krajobrazu „Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od 

Miastka” .

GMINA �MIEŃ K�JEŃSKI

Parki i skwery:
•  Park Miejski w Kamieniu Krajeńskim;
•  Park przy Kościele w miejscowości Zamarte;
•  Park Krajobrazowy w Suchorączku .

Pola biwakowe:
•  przy Ośrodku Wczasowym Urzędu Miejskiego przy jeziorze Mochel (kąpielisko strzeżone).

Boiska, stadiony:
•  na terenie jeziora Mochel do plażowej piłki siatkowej (4 profesjonalne pełnowymiarowe 

boiska w kompleksie);
•  do piłki nożnej, miejscowość Dąbrowa 10, 89-430 Kamień Krajeński (Ludowy Zespół 

Sportowy „Orzeł Dąbrowa”);
•  do piłki nożnej, miejscowość Orzełek 23, 89-430 Kamień Krajeński (Ludowy Zespół 

Sportowy „Victoria Orzełek”);
•  do piłki nożnej, miejscowość Radzim 22,  89-430 Kamień Krajeński (Ludowy Zespół 

Sportowy „Radzim”);
•  do piłki nożnej w Dąbrowie, Wiejski Dom Kultury, 89-430 Kamień Krajeński (Ludowy 

Zespół Sportowy „Zryw Dąbrówka”);
•  Stadion Miejski w Kamieniu Krajeńskim (do gry w piłkę nożną, LKS Kamionka);
•  Hala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne, przy Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim,      

ul. Wyspiańskiego (sztuczna nawierzchnia, boisko do piłki ręcznej, koszykówki);
•  do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, Duża Cerkwica 32, 89-430 

Kamień Krajeński, (Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” Cerkwica);
•  do piłki nożnej  i plażowej przy Szkole Podstawowej, Zamarte 2, 89-430 Kamień Krajeński;
•  do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Płociczu, Płocicz 11, 89-430 Kamień Krajeński, 

tel. (0-52) 388-65-61.

Place zabaw:
•  przy Kościele w Zamartem;
•  przy stadionie miejskim, Kamień Krajeński;
•  nad jeziorem Mochel, Kamień Krajeński;
•  przy osiedlu Sienkiewicza, Kamień Krajeński;
•  Wiejski plac zabaw, Dąbrówka;
•  Wiejski plac zabawa, Dąbrowa;
•  Wiejski plac zabaw Duża Cerkwica;
•  Wiejski plac zabaw Jerzmionki;
•  Wiejski plac zabaw Mała Cerkwica;
• Wiejski plac zabaw Niwy;
•  Wiejski plac zabaw Obkas;
•  Wiejski plac zabaw Orzełek;
•  Wiejski plac zabaw Płocicz;
• Wiejski plac zabaw Radzim;
• Wiejski plac zabaw Witkowo
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Inne miejsca:
•  Krajeński Park Krajobrazowy (54,4 ha);

•  Szlak  rowerowy „Greenway” – 25 km;

•  Szlak rowerowy rezerwatów Krajeńskich – 29 km;

•  Szlak rowerowy „Rycerze Bossuty” – 24 km;

•  Szlak rowerowy „Znaku Rodła – Janiny Kłopockiej” – 36,5 km;

•  Szlak rowerowy- akademicki – żółty – 6 km;

•  Szlak rowerowy dookoła gminy – 42 km;

•  Szlak pieszy dookoła jeziora Mochel – 7 km;

•  Szlak  pieszy doliną Kamionki – 10 km;

•  Plaża nad jeziorem Mochel;

•  Plaża nad jeziorem Brzuchowo;

•  Trasa spacerowa po wsi i lesie, miejscowość Zamarte;

•  Trasa spacerowa do Leśniczówki i Rezerwatu „Gaj Krajeński”, miejscowość Dąbrowa;

•  Trasa spacerowa po wsi i lesie, Dąbrówka;

•  Trasa spacerowa po wsi i lesie, Duża Cerkwica;

•  Trasa spacerowa po wsi i lesie, Obkas;

•  Rezerwat przyrody  „Buczyna” (ok. 20 ha);

•  Rezerwat przyrody „Lutowo”;

•  Rezerwat przyrody „Gaj Krajeński” (ponad 10 ha);

•  Rezerwat przyrody „Dęby Krajeńskie” (ok. 46 ha).

GMINA KOCZAŁA

Parki i skwery:
•  Skwer  na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Człuchowskiej;
• Skwer przy parkingu przy Kościele w Koczale.

Pola biwakowe:
•  na terenie Ośrodka Agroturystycznego „Jaworowy Dwór” w Dyminie, 77-220 Koczała, 

Dymin 6a tel. (0-59) 857-42-71;
•  nad Jeziorem Dymno w Koczale (zezwolenia na biwakowanie udziela Urząd Gminy 

Koczała);

•  Miejsce biwakowania nad Jeziorem Sękacz w Zapadłem (zgody na biwakowanie udziela 
leśniczy Leśnictwa Stara Brda - pan Janusz Zieliński, tel. (602-400-523);

•   Miejsce biwakowania przy leśniczówce w Starej Brdzie Pilskiej (zgody na biwakowanie 
udziela leśniczy Leśnictwa Stara Brda - pan Janusz Zieliński, tel. (602-400-523).

Boiska, stadiony:
•  korty tenisowe na terenie gminy Koczała (przy Zespole Kształcenia i Wychowania oraz w 

miejscowości Dymin, przy Ośrodku Wypoczynkowym „BOBO”;

•   Boisko do piłki nożnej Ludowego Klubu Sportowego „Granit” w Koczale;

• do piłki nożnej w Bielsku, Wilkowie.

Place zabaw:
•  Plac zabaw w miejscowości Bielsko.

Inne miejsca:
•   Wypożyczalnie  kajaków „Mała Przystań”, Stara Brda Pilska 4a77-220 Koczała,                     

 tel. (0-59) 857-42-45, www.mala-przystan.com;

•  Wypożyczalnia rowerów prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała        
ul. Zielona 2, 77-220 Koczała, tel. 784-322-846;

•  Gminne kąpielisko nad jeziorem Dymno w Koczale (funkcjonujące w miesiącach lipiec 
– sierpień);

•  Ogólnodostępne wiaty na ognisko nad jeziorem Dymno w Koczale, w miejscowości 
Bielsko;

•  Zagospodarowana plaża nad jeziorem w miejscowości Łękinia;

•  Rezerwat „Jezioro Cęgi Małe”;

•  Szlak rowerowy  „Ziemi Człuchowskiej” trasa nr 4 „Jelenia” (Koczała – Załęże – Zapadłe 
– Stara Brda – Lipczynek – Nowa Wieś – Sąpolno Człuchowskie Przechlewo) – 35,5 km;

•  Szlak rowerowy „Ziemi Człuchowskiej” trasa nr 3 „Cisowa” – biegnie na terenie gminy 
przez miejscowości Płocicz i Koczała;

•  Szlak rowerowy „Greenway” – biegnie na terenie gminy przez miejscowość Płocicz i 
Koczała;

•  Szlak rowerowy „Sza�rowy Szlak” (Koczała – Dymin – Dźwierzno – Starzno – Ostrówek
– Koczała) – ok. 20 km;

•  Szlak kajakowy - spływ kajakowy rzeką Brdą od jeziora Głębokiego – Trzyniec – Wilkowo 
– Stara Brda Pilska – Żołna).
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GMINA LIP�

Parki i skwery:
•  Park w Małym Buczku;
•  Park w miejscowości Potulice;
•  Park krajobrazowy w miejscowości Debrzno Wieś.

Boiska, stadiony:

•  Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Lipce, ul. Szkolna 6,  77-420 Lipka;
•  Boisko sportowe przy ulicy Gajowej, 77-420 Lipka;
•  Boisko do gier sportowych przy Zespole Szkół w miejscowości Łąkie 89, 77-420 Lipka;
•  Boisko do gry w piłkę nożną w Wielkim Buczku, 77-420 Lipka;
•  Boisko do gry w piłkę nożną w Kiełpinie, 77-420 Lipka;
•  Boisko do gry w piłkę nożną w Batorowie, 77-420 Lipka;
•  Sala sportowa przy Zespole Szkół w miejscowości Łąkie 89, 77-420 Lipka.

Place zabaw:
•  Plac zabaw w Lipce (koło OSP Lipka);
•  Plac zabaw w Lipce, Osiedle Winiarnia;
•  Plac zabaw w miejscowości Batorowo;
•  Plac zabaw w miejscowości Białobłocie;
•  Plac zabaw w miejscowości Osowo;
•  Plac zabaw w miejscowości Łąkie.

Inne miejsca:
•  Zalew w miejscowości Buczek Wielki;
•  Miejsce widokowe - Góra Zamkowa – Scholkzberg (168.1 m.n.p.m.) tzw. Szwajcaria 

Kiełpińska;
•  Szlak rowerowy - trasa wokół powiatu;
•  Szlak rowerowy - trasa (łączniki lokalne) Kiełpin – Laskowo – L. Lipka – Osowo – Buczek 

Wielki;
•  Szlak rowerowy - trasa (odcinki specjalne) okolice Trudnej i Laskowa;
•  Szlak rowerowy  trasa Nadleśnictwo Lipka – Lipka – Osowo – Stołuńsko – Buczek Wielki 

– Czyżkowo – Białobłocie – Batorowo – Lipka;
•  Szlak rowerowy  trasa Nadleśnictwo Lipka – Lipka – Laskowo – Trudna – „Góra Zamkowa” 

– Jezioro Gogolin .

GMINA OKONEK

Parki i skwery:
•  Park przy placu Wolności, 64-965 Okonek.

Pola biwakowe:
•  Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Złotów, Aleja Piasta 59,  77-400 Złotów;
•  Stanica Harcerska, Podgaje, 64-965 Okonek, tel. (607-144-559);
•  Camping w Lędyczku, h�p://meteor.turystyka.pl/sielskadolina-ledyczek.html.

Boiska, stadiony:
•  Boisko sportowe - przy Klubie Sportowym „Włókniarz”, ul. Stockelsdorf, 64-965 Okonek;
•  Boisko sportowe - ul. Wodna 9, 64-965 Okonek (Uczniowski Klub Biegacza „Maratończyk” 

w Okonku;
•  Boisko sportowe przy Gminazjum w Okonku, ul. Niepodległości 23-24, 64-965 

Okonek(Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Gimnazjum w Okonku;
• Boisko sportowe - ul. Leśna 45,  64-965 Okonek, (Uczniowski Klub Sportowy „ Żacy” przy  

Szkole Podstawowej w Okonku.

Place zabaw:
•  Plac  przy Stadionie.

Inne miejsca:
•  Szlak pieszy – czerwony – szlak dwudniowy z możliwością noclegu w Złotowie lub 

Radawnicy (Krajenka – Wąsosz – Święta – Złotów – Zalesie – Radawnica – Brzuchowa 
Góra – Krzywa Wieś – Grodno – Lędyczek (46 km);

• Leśna ścieżka dydaktyczna „W Dolinie Pięciu Rzek”, przebiega w okolicy Lędyczka    
(h�p://www.pila.lasy.gov.pl/web/okonek/edukacjaititeratura);

•  Plaża strzeżona z miejscem do wędkowania nad jeziorem Bąk (przy trasie Okonek 
– Lędyczek);

•  Użytek ekologiczny „Żurawina” w miejscowości Ciosaniec;
•  Wieża obserwacyjna – Góra Tesława.

GMINA PRZECHLEWO

Pola biwakowe:
•  Ośrodek Sportu i Rekreacji Przechlewo, ul, Człuchowska 60, 77-320 Przechlewo, tel. 

(0-59) 833-44-05, e-mail: osir@przechlewo.pl, www.maxmedia.pl/przechlewo (obiekt 
dysponuje liczbą 400 miejsc biwakowych, czynny cały rok);
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•  Pola namiotowe przy rzece Brdzie: Maria i Jerzy Dolny; Sąpolno Człuchowskie 16;                      
tel. kom.: 694 069 524;

Boiska, stadiony:
•  Sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole 

Szkół w Przechlewie;
•  dwa stadiony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie (około 500 m od Zespołu Szkół w 

Przechlewie);

Inne miejsca:
•  Szlak pieszy - „Szlak Kormoranów” (Gwda Mała – Wielisławice – Leśnictwo Jeleni Ruczaj 

– Przełom Gwdy – Czarne – Międzybórz – Sporysz – Pakotulsko – Przechlewo – Jemielino 
– Babilon) – 84 km – kolor czerwony;

•  Szlak pieszy - „Doliną Brdy” (Miastko – Starzno – Nowa Brda – Przechlewo) – 51 km 
– kolor żółty;

•  Trasa rowerowa „Jelenia” (Koczała – Załęże – Zapadłe – Stara Brda – Lipczynek – Nowa 
Wieś – Sąpolno Człuchowskie – Przechlewo) – 35,3 km;

•  Trasa rowerowa  „Chrobotkowa” (Przechlewo – Imielno – Płaszczyca – Polnica – 
Człuchów) – 20,3 km;

•  Trasa rowerowa  „Głazów narzutowych” (Przechlewo – Dolinka – Rzeczenica – Grodzisko 
– Olszynowo – Biskupnica – Skórzewo – Człuchów) – 37,2 km;

•  Trasa rowerowa  „Ornitologiczna” (Człuchów – Skórzewo – Nowosiółki – Marysin 
– Wandzin – Płaszczyca – Lisewo – Dobrzyń – Rybakówka – Krępsk – Skórzewo 
– Człuchów) – 41,4 km;

•  Trasa rowerowa  „Wokół jezior” (Człuchów – Skórzewo – Krępsk – Rybakówka – Szczytno 
– Dolinka – Koprzywnica – Rzewnica – Gwieździn – Garsk – Krępsk – Człuchów) 
– 51,2km;

•  Trasa rowerowa  „Morenowa” (Czarne – Przyrzecze – Breńsk –Gockowo – Zalesie 
– Grodzisko – Gwieździn – Rzewnica – Pakotulsko – Przechlewo) – 34 km;

•  Trasa rowerowa  „Szlakiem Dzika Maćka” (Lipczynek – Przechlewo – Lipczynek ) 
– 16,5km;

•  Trasa rowerowa  „Wokół Jeziora Lipczyno Wielkie” (Lipczynek – Żołna – Nowa Brda 
– Lipczynek) – 16 km;

•  Edukacyjna ścieżka rowerowa do Przechlewka i nad jezioro Krasne - 14,5km;
•  Edukacyjna ścieżka rowerowa do Imielna i nad jezioro Gwiazda (16,5 km);
•  Edukacyjna ścieżka rowerowa wokół jeziora Lipczyno (18,5 km);
•  Edukacyjna ścieżka rowerowa do Zawady i nad jezioro Szczytno (17 km);
•  Trasa rowerowa  „Szlak jagodowy” (Człuchów – Skórzewo – Nowosiółki – Marysin 

– Wandzin – Płaszczyca – Lisewo – Dobrzyń – Rybakówka – Krępsk – Skórzewo 
– Człuchów) -41,4 km;

•  Szlak kajakowy Górnej Brdy (Stara Brda – Pustowo – Żołna – Nowa Brda – Rudniki – 
Garbaty Most – Pakotulsko – Jezioro Szczytno – Szczytno – Jezioro Końskie – Przechlewo 
– Imielno – Sąpolno – Konarzyny – Jezioro Charzykowskie) – 50 km;

•  Rezerwat przyrody  „Bagnisko Niedźwiady” (leśno – torfowiskowy) - 47,67 ha;
•  Rezerwat przyrody „Jezioro Krasne” (wodny) – 28 ha;
•  Rezerwat przyrody  Przytoń – Wąwóz Brdy (leśny) – 18,05 ha;
•  Rezerwat przyrody - Osiedle Kormoranów (ornitologiczno – leśny) – 22,3 km
•  Obszary Chronionego Krajobrazu - „Fragment Borów Tucholskich” – 16,63 ha;
•  Obszary Chronionego Krajobrazu - „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno” – 12,42 ha.

GMINA RZECZENICA

Pola biwakowe:
•  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Komendy Chorągwi Łódzkiej w Białym Borze, 

Trzmielewo k/Białego Boru, 77-304 Rzeczenica, tel. (0-42) 636-32-62,                        
tel. kom. (501-899-336), e-mail: choragiew@lodzka.zhp.pl, www.lodzka.zhp.pl  
(obiekt obejmuje 70 miejsc namiotowych).

Inne miejsca:
•  Rezerwat przyrody „Bocheńskie Błoto”;
•  Rezerwat przyrody „Cisy w Czarnem”;
•  Rezerwat przyrody „Międzybórz”;
•  Obszary Chronionego Krajobrazu -  nr 8 („Obszar położony na południowy – wschód od 

jeziora Bielsko koło miejscowości Brzezie”);
•  Obszary Chronionego Krajobrazu  - nr 9 „Okolice jeziora Krępska i Szczytno”

GMINA ZAKRZEWO

Pola biwakowe:
•  Pole biwakowe, Kujanki 33, 77-424 Zakrzewo (obiekt sezonowy);
•  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Unimetal”, Kujanki 38, gmina Zakrzewo,                

tel. (0-67) 266-77-48, (0-67) 263-26-37 (pole namiotowe 5 PLN/doba, plaża strzeżona, 
wypożyczalnia sprzętu pływającego).

Boiska, stadiony:
•  Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej im. Ks. dra. B. Domańskiego oraz Gimnazjum 

Zjednoczonej Europy w Zakrzewie, ul. 29 stycznia 29, 77-424 Zakrzewo;
•  Boisko sportowe w Zakrzewie;
•  Boisko sportowe w miejscowości Czernice;
•  Boisko sportowe w miejscowości Stara Wiśniewka.


