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Szanowni Panstwo‚
Fundacja Lokalna Grupa Działania – Na-

szyjnik Północy powstała w 2006 roku w wyni-
ku realizacji Schematu I Pilotażowego Progra-
mu Leader+. W swych aktywnych działaniach 
łączymy podmioty gospodarcze, organizacje 
pozarządowe, samorządy i instytucje, które za-
deklarowały wolę działania na rzecz rozwoju 
obszaru jedenastu gmin z trzech województw: 
pomorskiego – Czarne, Człuchów, Debrzno, Ko-
czała, Przechlewo, Rzeczenica, wielkopolskiego 
– Jastrowie, Lipka, Okonek, Zakrzewo i kujaw-
sko-pomorskiego – Kamień Krajeński.

Wszystkie nasze przedsięwzięcia prowadzić 
mają do urzeczywistnienia wypracowanej wspól-
nie długofalowej wizji regionu, która brzmi: 
„Atrakcyjny turystycznie obszar o czystym śro-
dowisku i znacznie wyższej od dzisiejszej jakości 
życia mieszkańców, dzięki wspólnym działaniom 
aktywnych społecznie i zawodowo mieszkańców, 
wykorzystującym walory kulturowo-przyrodni-
cze mikroregionu dla rozwoju, obok turystyki, 
drobnej wytwórczości i rzemiosła oraz rolnictwa 
ekologicznego”.

Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie 
informatora „Perły Naszyjnika Północy”, które-

go celem jest promocja naszego regionu. Pierw-
sze wydanie powstało w 2007 roku jako jedno 
z zadań realizowanego przez Fundację projektu
pt. „Bogactwem Naszyjnika koralik do koralika... 
– wdrażanie ZSROW z wykorzystanie potencja-
łu lokalnego regionu”. Publikacja zawiera infor-
macje dotyczące atrakcji przyrodniczych i kul-
turowych, możliwości aktywnego wypoczynku 
oraz uprawiania turystyki. Wzbogaca ją katalog 
danych teleadresowych dotyczących m.in. bazy 
noclegowej i gastronomicznej. Liczymy, że infor-
mator będzie przydatny nie tylko odwiedzającym 
nasz teren turystom, ale także mieszkańcom, do-
starczając informacji o „perełkach” dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego regionu i cennych 
społecznie inicjatywach.

Informator turystyczny „Perły Naszyjnika 
Północy” jest efektem pracy przedstawicieli wyżej 
wymienionych gmin oraz reprezentanta miasta 
Człuchów, które to znajduje się wewnątrz obsza-
ru Lokalnej Grupy Działania i jest z nią spójne, 
jednak ze względów formalnych jest z niej wy-
łączone.

Życzymy przyjemnej lektury i serdecznie za-
praszamy na obszar Naszyjnika Północy.

W imieniu Fundacji Lokalna Grupa Działania
– Naszyjnik Północy

Zdzislawa Holubowska
Prezes Zarządu

- -
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Ogólna charakterystyka
obszaru LGD Naszyjnik Północy

Obszar Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Półno-
cy obejmuje powierzchnię 2740 km2 i zamieszkały jest 
przez 82 tysięczną społeczność, przy średnim zaludnie-
niu 30 osób/km2. Jest zwartym kompleksem sąsiadują-
cych ze sobą 11 gmin - 5 gmin miejsko-wiejskich: Czar-
ne, Debrzno, Kamień Krajeński, Jastrowie, Okonek, 
oraz 6 gmin wiejskich: Człuchów, Koczała, Lipka, Prze-
chlewo, Rzeczenica, Zakrzewo, znajdujących się w za-
sięgu administracyjnym powiatów: człuchowskiego, 
złotowskiego, sępoleńskiego, położonych na pograni-
czu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego 
i wielkopolskiego.

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez 
obszar partnerski to: drogi krajowe nr 11 Kołobrzeg 
– Bytom, nr 22 Kostrzyn – Kaliningrad, nr 25 Bobolice 
– Oleśnica, drogi wojewódzkie: nr 188 Piła – Człuchów, 
nr 201 Czarne – Barkowo i nr 202 Rzeczenica – Czarne 
oraz główna linia kolejowa Poznań – Kołobrzeg i lokalne 
linie kolejowe: Piła – Chojnice, Chojnice - Szczecinek.

Jest to obszar rolniczy, słabo uprzemysłowiony. Do-
minuje tu drobna wytwórczość i przemysł przetwórczy. 
W oparciu o liczne walory geograficzno-przyrodnicze 
dynamicznie rozwija się turystyka i agroturystyka.

Uwzględniając podział fizyczno-geograficzny kraju, ob-
szar LGD Naszyjnik Północy położony jest na pograniczu 
Pojezierza Pomorskiego i Krajny, i usytuowany pomiędzy 
dolinami Gwdy i Brdy. Północną rubież stanowią gminy 
Czarne, Przechlewo i Rzeczenica położone na Równinie 
Charzykowskiej oraz położona na jej granicy i Pojezierza 
Bytowskiego gmina Koczała. Od wschodu gminy Kamień 
Krajeński i Człuchów sięgają Borów Tucholskich i Poje-
zierza Krajeńskiego, na którym od południa leżą również 
gminy Lipka i Zakrzewo. Gmina Jastrowie od zachodu 
obejmuje uroki Pojezierza Wałeckiego, zaś gmina Okonek 
Pojezierza Szczecineckiego, które jest częścią Pojezierza 
Drawskiego. Pod względem przyrodniczo – leśnym obszar 
należy do Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej.

Rzeźba terenu
Rzeźba terenu ukształtowana została podczas ostatniego 

zlodowacenia bałtyckiego (około 10-12 tys. lat). Przeważają 
tu trzy główne typy krajobrazu polodowcowego: wyniosłe 
pagórki moreny czołowej, równiny dennomorenowe z nie-
wysokim pagórkami o łagodnie nachylonych zboczach oraz 
utworzone z piasków i żwirów lekko faliste pola sandrowe. 
Uzupełniają je liczne doliny rzeczne, jeziora rynnowe i wyto-
piskowe oraz torfowiska pojezierne. Obszar charakteryzuje 
duża różnica wysokości. Najwyżej położone punkty wystę-
pują na terenie gmin Rzeczenica (222,8 m n.p.m.) i Czarne 
(208 m n.p.m.). Najniżej położone jest jezioro Trzebieszki 
w gminie Jastrowie (83,2 m n.p.m.).

Klimat
Klimat obszaru partnerskiego jest wynikiem ścierania 

się mas powietrza chłodnego, wilgotnego klimatu atlan-
tyckiego oraz ciepłego, suchego klimatu kontynentalnego 
i kształtuje się w zależności od położenia wysokościo-
wego. Łagodniejszy klimat występuje na wysoczyznach 
i równinach, zaś znacznie bardziej surowy w dolinach 
i rynnach. Długość okresu wegetacyjnego wynosi
ok. 206 dni, średnia ilość opadów atmosferycznych 
600 mm/m2, a względna wilgotność powietrza 80%. 
Liczba dni pogodnych w roku 158, w tym dni ciepłych 
i bardzo ciepłych 70, oraz rozłożenie większości opadów 
atmosferycznych na okres zimowy i jesienny stwarza do-
bre warunki do aktywnego wypoczynku. Najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec, najchłodniejszym zaś styczeń. Bo-
gactwo siedlisk roślinnych a zwłaszcza duża lesistość po-
woduje, że klimat jest szczególnie korzystny przy lecze-
niu chorób i rehabilitacji układu oddechowego.

Swiat roślin i zwierząt
Urozmaicona rzeźba terenu stwarza doskonałe wa-

runki do rozwoju licznych typów zespołów roślinnych 
i powoduje duże zróżnicowanie przyrodnicze terenu. 
W roślinności leśnej dominującym typem jest bór sosno-
wy lity i mieszany występujący w wielkich kompleksach 
na sandrach rzecznych. Typowym runem są w nim bar-
dzo urodzajne pola borówkowe oraz występują licznie 
skupiska grzybów jadalnych. Napotkać tu można również 
prześwietlone polanki ziołoroślowe, skupiska z malinami 
i jeżynami, a przy drogach poziomki

Znacznie bogatszą florystycznie budowę lasu obser-
wujemy w pobliżu rzek, jezior i torfowisk. Spotkamy tam 
wielogatunkowe i wielopiętrowe drzewostany liściaste 
i mieszane z bogatym runem. W wilgotniejszych zagłębie-
niach spotkać możemy reliktowe już dzisiaj bory bagienne 
i lasy wilgotne. Gatunki drzewiaste oprócz sosny i świerka 
reprezentują: brzoza, buk, daglezja, dąb, grab, jawor, jesion, 
klon, lipa, modrzew, olsza, topola, wiąz i wierzba.

,
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REZERWATY PRZYRODY:
•  „Dolina Gwdy” (gm. Czarne). Obejmuje doliny 

rzek Gwdy i Czernicy tworzące meandry rzeczne 
i terasy zalewowe oraz wąwozy wraz z przyległymi 
terenami leśnymi.

•  „Sosny” (gm. Człuchów). Ochroną objęty został frag-
ment lasu o charakterze zespołu naturalnego z liczny-
mi sosnami w drzewostanie sosnowo – bukowym.

•  „Jezioro Sporackie” (gm. Człuchów). Ochroną 
objęte jezioro lobeliowe z fragmentami torfowiska 
przejściowego położonego w kompleksie borów so-
snowych.

•  „Jezioro Bardzo Małe” (gm. Człuchów). Obejmuje 
bezodpływowe jezioro lobeliowe w kompleksie bo-
rów sosnowych.

•  „Miłachowo” (gm. Debrzno). Obejmuje fragment 
zbocza doliny Debrzynki porośnięte murawami 
i zaroślami kserotermicznymi z wieloma gatunkami 
rzadkich roślin ciepłolubnych.

•  „Diabli Skok” (gm. Jastrowie). Strome zbocza jaru, 
różnorodność gleb i wytryskujące tu źródła tworzą 
specyficzny biotop dla roślinnych zbiorowisk źródli-
skowych. Rośnie tu dorodny las mieszany z budzący-
mi zachwyt ponad dwustuletnimi bukami i dębami.

Występujące nad brzegami rzek i w obniżeniach te-
renu liczne łąki, torfowiska i bagna stanowią najlepiej 
zachowane pod względem naturalnym siedliska przy-
rodnicze. Wiele z nich stawiane jest przez przyrodników 
w gronie najcenniejszych obszarów w skali ponadregio-
nalnej, czego przykładem może być zgłoszona do Progra-
mu NATURA 2000 dolina rzeki Debrzynki, dolina rzeki 
Brdy i jezioro Dymno. Nie mniejszą atrakcję przyrodni-
czą stanowią doliny Brdy, Czarnej, Gwdy, Rurzycy i in-
nych mniejszych cieków wodnych.

Występowanie gatunków chronionych roślin i zwie-
rząt nie jest rzadkością na tym terenie. Do najciekawszych 
gatunków roślin należą: bagno zwyczajne, borówka ba-
gienna, cis pospolity, jodła zwyczajna, rokitnik zwyczaj-
ny, rosiczka, wawrzynek wilczełyko, żywotnik zachodni, 
żurawina błotna oraz rośliny storczykowate, mchy, pa-
procie, skrzypy, torfowce i widłaki. Wśród zwierząt na 
uwagę zasługują: bekas, bielik, bocian czarny, bóbr euro-
pejski, brodziec, czapla siwa, gągoł, kormoran, nietoperz, 
rybołów, sowa, wilk, żuraw i żółw błotny. 

•  „Kozie Brody” (gm. Jastrowie). Rezerwat torfowi-
skowy. Występuje w nim m.in. brzoza niska (relikt 
lodowcowy) oraz chronione gatunki storczyków.

•  „Wielkopolska Dolina Rurzycy” (gm. Jastrowie 
i gm. Szydłowo). Wraz z rezerwatami „Diabli Skok”, 
„Smolary” i leżącym w woj. zachodniopomorskim 
rezerwatem „Dolina Rurzycy” obejmuje obszar 

Obszary i obiekty
cenne przyrodniczo

Mimo, że znacząca powierzchnia przestrzeni ekolo-
gicznej obszaru LGD Naszyjnik Północy została poddana 
zniekształceniom antropogenicznym i cywilizacyjnym, 
pozostały bardzo liczne fragmenty cennych przyrodni-
czo siedlisk naturalnych, zachowanych w stanie dobrym 
i mało zniekształconym, stanowiące dzisiaj najcenniej-
sze fragmenty rodzimej przyrody. Zlokalizowanych jest 
tutaj 15 rezerwatów przyrody, 7 obszarów chronione-
go krajobrazu oraz liczne użytki ekologiczne i pomniki 
przyrody, wśród których dominują wiekowe dęby i głazy 
narzutowe. Jedyny występujący na tym obszarze park 
krajobrazowy powstał w celu zachowania, popularyzacji 
i upowszechniania bogactwa postglacjalnych form rzeź-
by terenu Pojezierza Krajeńskiego w warunkach racjo-
nalnego gospodarowania. Krajeński Park Krajobrazowy 
obejmuje dobrze zachowane formy morfologiczne, takie 
jak ozy, drumliny, kemy, wzgórza morenowe, rynny je-
ziorne. Występujące tu liczne jeziora i bagna dają począ-
tek dwunastu wypływającym z tego obszaru rzekom. 
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rzeki Rurzycy z naturalnymi lasami rosnącymi na 
stromych zboczach, czystymi jeziorami tworzącymi 
długie ciągi rynien, pagórkowatym terenem z me-
andrującą rzeką w głębokiej dolinie oraz cennymi 
torfowiskami i mechowiskami a także rzadkimi ga-
tunkami roślin i grzybów.

•  „Jezioro Cęgi Małe” (gm. Koczała). Jezioro dys-
troficzne - lobeliowe z przylegającym do niego tor-
fowiskiem przejściowym. Stanowiska rzadkich ga-
tunków roślin wodnych (lobelia jeziorna, poryblin 
jeziorny) i bagiennych na obrzeżach jeziora.

•  „Bagnisko Niedźwiady” (gm. Przechlewo). Rezer-
wat leśno – torfowiskowy. Utworzony dla ochrony 
torfowiska przejściowego i boru bagiennego.

•  „Jezioro Krasne” (gm. Przechlewo). Rezerwat wod-
no – florystyczny, chroniący stanowiska rzadkich
roślin związanych z biocenozą jeziora lobeliowego.

•  „Cisy w Czarnem” (gm. Rzeczenica). Drugi co 
do wielkości rezerwat cisów w Polsce. Cisy rosną 
w partiach naturalnego starodrzewia bukowo-dębo-
wego. Wiek najstarszych drzew sięga około 100-300 
lat. Obok cisa na uwagę zasługują: bluszcz pospolity, 
wawrzynek wilczełyko i widłak jałowcowaty.

•  „Międzybórz” (gm. Rzeczenica). Ochronie podle-
ga fragment starego lasu mieszanego o charakterze 
pierwotnym z przeważającym udziałem buka oraz 
z domieszką sosny, dębu i daglezji. W runie rośnie 
chroniony bluszcz pospolity, konwalia majowa, wi-
dłak jałowcowaty i zachyłka trójkątna.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
•  „Zespół Jezior Człuchowskich” (gm. Człuchów). 

Obejmuje leżące w jednej rynnie jeziora Rychnow-
skie, Łazienkowskie, Małe i Urzędowe.

•  „Dolina rzeki Debrzynki” (gm. Debrzno). Obejmu-
je położone na wysoczyźnie i w dnie doliny zbiorowi-
ska leśne i łąkowe, w tym roślinność kserotermiczną, 
oraz jeziora Debrzno, Dolne, Główna i Żuczek.

•  „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” (gm. Ja-
strowie i gm. Okonek). Zachowanie swoistych cech 
młodoglacjalnego krajobrazu z typowymi dla połu-
dniowego Pomorza cechami reliefu wraz z mozaiką 
siedlisk, biotopów i ekosystemów.

•  „Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód 
od Miastka” (gm. Koczała i pow. bytowski). Obej-
muje wzgórza morenowe otaczające źródliska Brdy 
i Wieprzy oraz liczne jeziora, w tym lobeliowe.

•  „Okolice jezior Krępsko i Szczytno” (gm. Człu-
chów, gm. Przechlewo i gm. Rzeczenica). Obejmuje 
rozległą rynnę subglacjalną jezior Krępsko i Szczytno 
wraz z cennymi kompleksami leśnymi, wśród których 
dominują siedliska borowe, a wzdłuż cieków olsy.

•  „Fragment Borów Tucholskich” (gm. Przechlewo 
oraz pow. bytowski i pow. chojnicki). Teren o lesi-
stości ponad 73%, gęstej sieci rzecznej i licznych je-
ziorach rynnowych.

•  „Obszar położony na południowy wschód od jezio-
ra Bielsko koło Brzezia” (gm. Rzeczenica). Rzeźba 
terenu na całym obszarze jest silnie zróżnicowana 
i wykazuje duże deniwelacje terenu. Obejmuje rynnę 
jeziora Bielsko wraz z terenami przyległymi.

•  „Przytoń – Wąwóz Brdy” (gm. Przechlewo). Re-
zerwat leśny obejmujący fragment charakterystycz-
nego dla terenów morenowych lasu mieszanego 
z udziałem buka położony nad przełomowym od-
cinkiem Brdy.

•  „Osiedle kormoranów” (gm. Przechlewo). Rezer-
wat ornitologiczno – leśny. Utworzony dla ochrony 
miejsc lęgowych czapli siwej i kormorana czarnego. 
Obecnie występuje tylko czapla siwa.

•  „Bocheńskie Błoto” (gm. Rzeczenica). Rezerwat 
florystyczno – faunistyczny typu bagienno – tor-
fowiskowego. Występuje tu: bagno zwyczajne, bo-
rówka bagienna, rosiczka okrągłolistna i żurawina 
błotna. Teren rezerwatu jest jednocześnie miejscem 
lęgowym bociana czarnego, czapli białej, kormora-
na i żurawia.
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Jastrowie 353,00 247,45 70

Koczała 222,24 154,73 70

Rzeczenica 274,90 182,00 66

Przechlewo 243,80 127,00 52

Czarne 234,90 120,25 51

Okonek 325,90 159,74 49

Zakrzewo 162,52 74,65 46

Człuchów 361,65 126,00 35

Lipka 191,01 52,19 27

Debrzno 224,20 57,20 26

Kamień Krajeński 163,21 34,27 21

2757,33 1335,48 47
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lujemy na słonki, kuropatwy, bażanty, grzywacze, łyski, 
kaczki: krzyżówkę, czernicę, cyraneczkę i głowienkę oraz 
gęsi: zbożową, gęgawę i białoczelną.

Od lat tereny te przyciągają amatorów łowiectwa 
z całej Europy. Obok nowoczesnej gospodarki łowieckiej 
koła łowieckie prowadzą dokarmianie zwierząt zimą oraz 
hodowlę zagrożonych gatunków. Kilkanaście lat temu 
Koło Łowieckie „Głuszec” w Przechlewie introdukowa-
ło muflony, które na stałe zadomowiły się w okolicznych 
lasach. W kręgu myśliwych znany jest Ośrodek Szkolenia 
Psów Myśliwskich w Przechlewku, gdzie dla celów szko-
leniowych hodowane są dziki, a oprócz nich znajdują się 
tam daniele. Odbywają się tam również konkursy sygna-
listów oraz konkursy psów myśliwskich.

IMPREZY MYŚLIWSKIE
•  Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki 

Myśliwskiej im. Rafała Minicha (kwiecień, Prze-
chlewo). Jedyna w Polsce taka impreza, gdzie oprócz 
konkursu sygnalistów odbywa się konkurs na wiersz 
i piosenkę myśliwską. Konkursowi towarzyszy prze-
marsz sygnalistów i prezentacja finalistów.

•  Krajowy konkurs ras polskich ogar i gończy polski 
(maj, Przechlewko). Jedyny w Polsce konkurs psów 
rasy gończy i ogar polski w Ośrodku Szkolenia Psów 
Myśliwskich Koła Łowieckiego „Głuszec” w Prze-
chlewie połączony z tygodniowym szkoleniem.

•  Regionalny konkurs psów dzikarzy i norowców 
(sierpień, Przechlewko).

•  Międzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy im. Jana 
Oseta (październik, Przechlewko). 4-dniowa impre-
za w międzynarodowej obsadzie (m.in.: Białoruś, 
Czechy, Estonia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina) 
w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w Prze-
chlewku.

Gospodarka leśna
Dominującą cechą obszaru LGD Naszyjnik Pół-

nocy jest wysoka lesistość (47% powierzchni ogólnej). 
W znacznym stopniu większą, sięgającą 70% lesistością, 
charakteryzuje się zachodnia i północna część. Na pozo-
stałym obszarze dominuje krajobraz polno-leśny i polny, 
zbudowany z mniejszych kompleksów leśnych, kęp, śród-
polnych remiz i zadrzewień, rozsypanych na przestrzeni 
rozległych krajeńskich pól, czyniących teren ten bardzo 
atrakcyjnym, o urozmaiconym przepięknym krajobrazie 
i sprzyjający licznie bytującym tam dziko żyjących zwie-
rzętom.

Powierzchnia lasów
w stosunku do powierzchni obszaru

Teren ten obejmuje swym zasięgiem nadleśnictwa 
Czarne Człuchowskie, Człuchów, Miastko, Niedźwiady 
(RDLP Szczecinek), Jastrowie, Lipka, Okonek, Złotów 
(RDLP Piła) oraz Lutówko (RDLP Toruń). Obok ho-
dowli, ochrony, użytkowania i urządzania lasów pra-
cownicy nadleśnictw biorą czynny udział w spotkaniach 
i zajęciach terenowych z dziećmi i młodzieżą szkolną, 
w praktyce przekazując podstawową wiedzę leśną. Przy 
wielu nadleśnictwach powstały punkty edukacji leśnej 
i ekologicznej oraz tworzone są piesze i rowerowe ścieżki 
edukacyjne.

Lowiectwo
Urozmaicone ukształtowanie terenu LGD Naszyjnik 

Północy, zróżnicowana szata roślinna oraz bogactwo pól 
jest idealnym miejscem bytowania zwierzyny, stwarza-
jącym warunki do rozwoju silnych i zdrowych popula-
cji gatunków łownych. Dominującym gatunkiem pod 
względem liczebnym jest sarna, największym zaś jeleń 
europejski, ale występuje tu również daniel. Popularny 
jest dzik, lis, jenot, zając. Spotkać można kunę, tchórza, 
piżmaki, norki, szopa, borsuka. Z łownego ptactwa zapo-

-

Gmina

   Razem/Średnia

Powierzchnia
ogólna w km2

Powierzchnia
leśna w km2

Lesistości
 w %
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Jastrowie 353,00 12 6,84 0,02

Przechlewo 243,80 33 12,2 5,00

Zakrzewo 162,52 14 4,1 2,52

Koczała 222,24 21 4,1 1,84

Kamień Krajeński 163,21 6 4,0 2,45

Miasto Człuchów 12,48 4 2,9 23,24

Okonek 325,90 6 2,5 0,77

Debrzno 224,20 8 1,7 0,76

Lipka 191,01 4 1,0 0,52

Gmina Człuchów 361,65 13 0,8 0,22

Czarne 234,90 7 0,4 0,17

Rzeczenica 274,90 2 0,2 0,07

2757,33 127 64,3 3,85

Jeziora
Znajdujące się w naszym obszarze zbiorniki to polo-

dowcowe jeziora o zróżnicowanej wielkości, głębokości, 
morfologii, żyzności oraz stopniu eutrofizacji. Wyróżnić
możemy zazwyczaj długie, wąskie i kręte jeziora rynnowe 
oraz na ogół owalne jeziora wytopiskowe. Bardzo cenne 
i rzadkie są jeziora lobeliowe. Ich nazwa pochodzi od ro-
snącej w ich wodach lobelii jeziornej, której wiek określa 
się na 12-15 tysięcy lat. Jest to roślina bardzo wrażliwa na 
wszelkie zmiany odczynu wody, który powinien być obo-
jętny lub lekko kwaśny, oraz na zanieczyszczenia. Mierni-
kiem czystości wód mogą być również występujące w nie-
których jeziorach ramienice tworzące bujne podwodne 
łąki. Wody, w których występują, charakteryzują się od-
czynem zasadowym i bardzo wysoką przejrzystością. Ist-
nieją tam idealne warunki do nurkowania. Na większości 
jezior możliwe jest uprawianie kajakarstwa, żeglarstwa 
i windsurfingu.

IMPREZY WODNIACKIE
•  Mistrzostwa Człuchowa w klasach: OPT, OPT 

UKS, 420, 470, FIN, klasa otwarta (czerwiec).
•  Ogólnopolskie Regaty o Zieloną Wstęgę Ekolo-

giczną Jeziora Rychnowskiego w klasie OPT, OPT 
UKS (lipiec).

•  Ogólnopolskie Regaty w klasie 420 o puchar sta-
rosty człuchowskiego (lipiec).

•  Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Człuchowskiego w ratownictwie wodnym (sier-
pień).

•  Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Rychnowskiego 
(wrzesień).

Wędkarstwo
Liczba zbiorników wodnych, rzek i rozlewisk rzecz-

nych, zróżnicowanie wód, bioróżnorodność fauny i flo-
ry wodnej dają możliwości uprawiania wielu dyscyplin 
wędkarskich. Prawdziwą atrakcją w tym rejonie jest 
możliwość uprawiania dyscypliny muchowej na wodach 
górskich Czernicy, Gwdy, Rurzycy i Szczyry. Tradycje 
muszkarskie lipieniowe i łowienia pstrąga są tu mocno 
zakorzenione, głównie za sprawą uznanego w świecie 
wędkarskim wytwórcy znanych przynęt sztucznych 
(woblera „Gębala”) Henryka Gębskiego. Bardzo cie-
kawe i dające wiele satysfakcji jest łowienie metodą 
spinningową na wąskich rzeczkach. W ich zacisznych 
meandrach i pod korzeniami bytują największe pstrągi, 
a przy kępach traw szczupaki.

Typowo amatorskie wędkowanie spławikowe upra-
wiać można na wszystkich zbiornikach PZW, przy któ-
rych przygotowane są parkingi, a niekiedy miejsca do 
wypoczynku. Na większości jezior można wędkować 
z łódki. Bogata różnorodność wód stwarza warunki do 

Powierzchnia jezior 
w stosunku do powierzchni obszaru

Osobliwości
•  Jezioro Borowo 

(gm. Okonek).
Jezioro o głębokości 30,2 m oraz 

widoczności pod wodą do kilkuna-
stu metrów idealnie nadaje się do 
nurkowania.

•  Jezioro Szczytno 
(gm. Przechlewo).

Na jeziorze Szczytno leży wy-
spa Zamkowa (Gródek), na której 
w XII wieku znajdowała się kasz-
telania książąt gdańskich. Dawne 
grodzisko otaczały ponad cztero-
metrowe wały. W 1312 roku za 
250 grzywien wyspę kupili Krzy-
żacy. Niedaleko Szczytna  znajdu-
je się tzw. Góra Szubiennicza. Jak 
głosi legenda, było to pierwotnie 
miejsce kultu religijnego, a w śre-
dniowieczu miejsce straceń. Prze-
pływająca przez jezioro rzeka 
Brda łączy je z jeziorami Krępsko 
i Końskie.

Gmina
Powierzch.

gminy 
w km2

Liczba
jezior

Powierzch.
jezior 
w km2

Pow. jezior
w stosunku

do pow.
ogólnej

   Razem/ Średnia
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występowania i rozwoju wszystkich słodkowodnych ga-
tunków ryb Polski (amur, jaź, jelec, karaś, karp, kiełb, 
kleń, krąp, leszcz, lin, lipień, okoń, płoć, pstrąg potokowy 
i tęczowy, sandacz, sazan, sieja, sielawa, sum, szczupak, 
tołpyga, troć, ukleja, węgorz, wzdręga).

Głównym organizatorem wędkarstwa jest Polski 
Związek Wędkarski, Okręg Słupski i Nadnotecki w Pi-
le. Okręgi zawarły porozumienie o honorowaniu skład-
ki okręgowej na wszystkich wodach. W porozumieniu 
uczestniczą jeszcze okręgi: Jelenia Góra, Koszalin, Le-
gnica, Szczecin, Wałbrzych i Zielona Góra. Poza PZW 
zajmują się tym jeszcze Nadleśnictwa na wodach pozo-
stających w zarządzie Lasów Państwowych oraz Gospo-
darstwa Rybackie i nieliczni prywatni właściciele i dzier-
żawcy wód. Szczegółów o opłatach i pozwoleniach na 
łowienie można dowiedzieć się ze stron internetowych 
w/w okręgów.

IMPREZY WĘDKARSKIE
•  Memoriał Henryka Gębskiego (październik, 

m. Lędyczek, gm. Okonek). Zawody wędkarskie, 
dyscyplina muchowa upamiętniająca Henryka 
Gębskiego, znanego wędkarza i jurora zawodów 
wędkarskich.
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Kajakarstwo rzeczne
Brda i Gwda to siostry bliźniaczki. W pradziejach 

były potężnymi spływami wód polodowcowych. Z upły-
wem czasu, cofając swe rozmiary, tworzyły na zboczach 
terasy, sandrowe płaszczyzny i przybrzeżne łęgi. Wydrą-
żyły swym nurtem głębokie doliny, które dziś porośnięte 
gęstym lasem, tworzą puszczański krajobraz.  

Wyprawa kajakiem przez te dzikie tereny nie ma wiele 
wspólnego ze swobodnym dryfowaniem nurtem dużych 
rzek. Niekiedy przypomina raczej wyczynowe kajakarstwo 
górskie. Każde wyjście z załomu, pokonanie wirów i za-
wad, przedzieranie się przez zwisające gałęzie i zarastające 
czasami cały nurt krzaki, omijanie wielkich głazów wysta-

jących nad lustro wody, małych kaskad i zwalonych przez 
bobry drzew niesie z sobą niezapomniane emocje. Choć 
brzmi to groźnie, jest to wyzwanie wykonalne nawet dla 
początkujących kajakarzy. A wszystko to wśród śpiewu 
licznego ptactwa, spotkań z dzikimi zwierzętami przy wo-
dopoju i bujnej nabrzeżnej roślinności.

Kajakarstwo można uprawiać również na wybranych 
odcinkach rzek będących dopływami Brdy i Gwdy 
(Biała, Chrząstawa, Czernica, Debrzynka, Kamionka, 
Łobżonka, Piława, Płytnica, Ruda, Rurzyca). Na szlakach 
kajakowych znajdują się liczne wypożyczalnie sprzętu, 
pola biwakowe i miejsca postojowe. Zazwyczaj spływy 
organizowane są od wiosny do jesieni, choć coraz popu-
larniejsze stają się spływy zimowe.

SPŁYWY KAJAKOWE
•  „Majówka z Sobótką” (kwiecień/ maj, gm. Jastrow-

ie). Ogólnopolski spływ kajakowy rzeką Piławą na 
trasie Łubowo – Krępsko.

•  „Śladami Jana Pawła II” (kwiecień/ maj, gm. 
Jastrowie). Jednodniowy spływ kajakowy doliną 
Rurzycy na trasie Trzebieszki – Krępsko.

•  „Gwda 2007” (czerwiec/ lipiec, gm. Okonek). Ogól-
nopolski spływ kajakowy rzeką Gwdą na trasie Gwda 
Wielka – Lędyczek.

•  „Z Husarią po Czernicy” (sierpień, gm. Czarne). 
Coroczny ogólnopolski spływ kajakowy rzeką 
Czernicą organizowany przez PTTK „Husaria” 
w Czarnem.

•  „Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie 
im. Marii Okołów – Podhorskiej” (lipiec, gm. 
Przechlewo). Coroczny międzynarodowy spływ kaja-
kowy rzeką Brdą na trasie Przechlewo – Bydgoszcz.

Osobliwości
•  Dolina Rurzycy

(gm. Jastrowie)
Rurzyca bierze swój początek 

w unikalnym rezerwacie „Diabli Skok”, 
przepływając przez 6 polodowcowych 
czystych jezior zasilanych ponad sto-
ma źródliskami, których temperatura 
wody przez cały rok wynosi 8 stopni 
Celsjusza.

• Rzeka Brda
Jedna z najpiękniejszych rzek w Pol-

sce i jeden z najpiękniejszych szlaków 
kajakowych Południowych Kaszub. 
Szczególnie urokliwa ze względu na 
kręty bieg, towarzyszące jej rozległe lasy 
Puszczy Człuchowskiej i Jeziora Szczyt-
no, Szczycienko i Końskie.

• Rzeka Gwda
Od m. Lubnica do elektrowni wod-

nej w Węgorzewie oraz od elektrowni 
wodnej Żarki do spalonego mostu na 
wysokości wsi Chwalimie Gwda jest 
rzeką górską, krainą pstrąga i lipienia.

•  Dolina rzeki Czarnej
(gm. Okonek)

Mocno meandrująca na odcinku 
Okonek – Lędyczek rzeka Czarna pły-
nie między polodowcowymi wzniesie-
niami morenowymi przez przepiękne 
lasy, mające w wielu miejscach cha-
rakter naturalnych i niedostępnych 
uroczysk. Na odcinku powyżej Okonka 
znajduje się jedno z pięciu w Polsce sta-
nowisk wosienicznika pędzelkowatego.
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R ys historyczny 
Obszar Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Półno-

cy obejmuje ziemię człuchowską oraz północną część 
Krajny – historycznej krainy zawartej między rzekami 
Debrzynką i Kamionką (od północy), Notecią (od połu-
dnia), Gwdą (od zachodu) i Brdą (od wschodu). Dzieje 
tego obszaru to dzieje pogranicza wielkopolsko-pomor-
skiego, miejsca ścierania się wielu wpływów, ekspansji 
i walki o granice.

O osadnictwie pradziejowym na tym terenie świad-
czą niezbyt liczne znaleziska (naczynia, proste narzędzia, 
ozdoby) oraz istnienie bliżej nieokreślonego osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego, m.in. grodziska w okolicach 
Borkowa, Człuchowa, Debrzna-Wsi, Gwieździna, Kieł-
pina, Koczały, Krępska, Małego Buczka, Myśligoszczy, 
Przechlewa, Skórzewa i Szczytna.

telańska. Siedziby kasztelani znajdowały się m.in. 
w Kamieniu Krajeńskim i Szczytnie koło Człuchowa. 
Tereny te podlegały archidiecezji gnieźnieńskiej, a od 
XIV wieku archidiakonatowi z siedzibą w Kamieniu 
Krajeńskim.

W czasach rozbicia dzielnicowego ziemia człu-
chowska znajdowała się w granicach księstwa z sie-
dzibą w Gdańsku. W 1294 r. została ona dołączona 

Myśligoszcz, 1351 r. – Cierznie), natomiast w 1354 r. 
prawa miejskie otrzymało Debrzno. W zachodniej części 
komturstwa człuchowskiego kolonizacją wsi zajęło się 
także rycerstwo, które obok swoich majątków zakłada-
ło duże wsie kmiece (m.in. Domisław, Wyczechy, Łoża, 
Gockowo, Raciniewo). W 1356 r. miała miejsce lokacja 
wsi Koczała a dwadzieścia lat później lokacja wsi Gwieź-

•  Przed nadaniem praw miejskich (1359 r.)
Kamień Krajeński nosi nazwę
Wawrzyszkowo (Wawrzyszkowice).

W okresie formowania państwa przez Miesz-
ka I ziemie te dostały się w granice państwa Polan. 
Jednak dopiero Bolesław Krzywousty w XII w. na 
trwałe objął te ziemie swoim władztwem. Z kroniki 
Galla Anonima wiemy, że w tym czasie znany już był 
Kamień Krajeński, w którym to w 1107 r. przebywał 
Bolesław Krzywousty, a w 1109 r. jego wojska masze-
rowały przez Krajnę w kierunku morza. Formą orga-
nizacji terytorialnej była wówczas organizacja kasz- •   W latach 1939 – 1945

w Czarnem na terenie
byłego poligonu wojskowego
i wcześniejszego obozu
koncentracyjnego istniał
obóz jeniecki
Stalag II B Hammerstein.

•  W 1869 r. wytwórnia
wełny czesankowej 
LITTENA jako pierwsza 
w regionie wprowadziła 
maszynę parową.

do Wielkopolski. Piętnaście lat później całe Pomorze 
znalazło się w granicach państwa krzyżackiego.

Dla ziemi człuchowskiej wiek XIV to czas zmian 
administracyjnych i nasilonej akcji kolonizacyjnej pro-
wadzonej zarówno przez samych Krzyżaków, jak i z ich 
nadania przez szlachtę pruską. Z kasztelani szczycień-
skiej zostało utworzone komturstwo człuchowskie. 
Pierwsi komturowie prowadzili ożywioną akcję przeno-
szenia na prawo niemieckie wsi położonych w pobliżu 
Chojnic i Człuchowa. W pierwszej połowie XIV wieku 
przywileje lokacyjne nadano wsiom Paglowo, Jęczniki, 
Mosiny, Bukowo, Brzeźno, Rychnowy. Równocześnie 
rozwijał się Człuchów – centrum administracji krzyżac-
kiej tego regionu. W latach 1320-1367 zbudowano tu po-
tężny zamek, drugą co do wielkości warownię krzyżacką 
po Malborku. W 1348 roku wielki mistrz Henryk Dau-
semer nadał Człuchowowi prawa miejskie według prawa 
chełmińskiego. Około 1350 roku nadano akty lokacyjne 
wsiom w okolicy Debrzna (1346 r. – Rozwory, 1347 r. 
– Barkowo, 1350 r. – Chrząstowo, Prusinowo, Uniechów, 

•  Podczas Światowej Wystawy 
Win w Petersburgu
(pocz. XX w.) medalem
nagrodzono wino
z lipkowskiej winiarni.

•  10 października 1732 r.
na jeden z jedenastu
odbywających się
w ciągu roku w Jastrowiu
jarmarków spędzono 1251 koni.

dzin i Rzeczenica. W 1395 r. wielki mistrz Konrad von 
Jungingen nadał prawa miejskie dla Czarnego.

W okresie wojen polsko-krzyżackich komturowie 
człuchowski i tucholski kilkakrotnie organizowali wy-
prawy na Krajnę grabiąc i paląc wsie i miasta, nie omi-
jając Kamienia Krajeńskiego (1409, 1414, 1422). Równo-
cześnie sami musieli dać odpór husytom oraz najazdom 
rycerstwa pomorskiego i polskiego. 
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go. Prusy Zachodnie podzielono na prowincję gdańską 
i kwidzyńską, w skład której weszły m.in. powiat wałecki, 
złotowski i człuchowski.

W połowie XIX wieku region miał charakter ty-
powo rolniczy. Istniejące drobne przedsiębiorstwa 
opierały się w znacznej mierze na wykorzystywaniu 
płodów rolnych. W miastach dość rozwinięte było 
sukiennictwo a następnie produkcja sukna lnianego 
(Jastrowie, Debrzno, Lędyczek, Człuchów, Okonek). 
Pewne ożywienie gospodarcze nastąpiło w końcu XIX 
wieku. Sprzyjał temu procesowi rozwój sieci drogowej 
oraz pojawienie się kolei żelaznej.

Wybuch I wojny światowej i działania wojenne nie 
dotknęły bezpośrednio ziem regionu. W wyniku Traktatu 
Wersalskiego część ziem pozostała w granicach państwa 
niemieckiego. Powstała w 1922 r. Marchia Graniczna 
Poznań – Prusy Zachodnie obejmowała tereny powiatu 
bytowskiego, złotowskiego i częściowo człuchowskiego. 
Po walkach od stycznia do marca 1945 r. ziemie obszaru 
LGD Naszyjnik Północy znalazły się w granicach Polski. 

Po pokoju toruńskim (1466 r.) na ponad trzy wie-
ki ziemia człuchowska znalazła się w granicach Polski. 
Z terytorium dawnego komturstwa utworzono powiat 
człuchowski. Powiat wałecki, z którego w 1560 roku 
wydzielono starostwo ujsko-pilskie a później utworzo-
no m.in. ekonomię jastrowską, przeżył okres wtórnej 
kolonizacji. Powstało wówczas wiele wsi i osad. Jeszcze 
przed 1546 r. założono wieś Okonek. W tym samym 
okresie z nakazu starosty ujsko-pilskiego na nowo zo-
stała wymierzona wieś Jastrowie, by już w 1602 roku 
otrzymać prawa miejskie.

Stosunkowo pomyślny, zwłaszcza gospodarczo, 
rozwój tych ziem zakończył się w połowie XVII w. 
najazdem szwedzkim. Trwająca prawie ćwierć wieku 
(1700–1721) wojna północna, późniejsza wojna sied-
mioletnia (1756–1763) oraz epidemie dokonały dal-
szych spustoszeń.

Kolejne, istotne zmiany nastąpiły w 1772 roku – cała 
ziemia człuchowska i okręg nadnotecki, w tym powia-
ty wałecki i kamieński, znalazły się w granicach Prus 
Zachodnich. Reformą administracyjną z 1818 r. wpro-
wadzono nowy podział terytorialny państwa pruskie-

•  W 1922 r. w Zakrzewie z inicjatywy
ks. Bolesława Domańskiego powstał
Związek Polaków w Niemczech.
Był to okres walki o zachowanie mowy
i kultury polskiej, utworzenie banku,
polskiej szkoły i Domu Polskiego
w Zakrzewie. Hasło księdza Patrona
„Lud polski się nie da”.

•  Miasto Okonek do 1946 r.
nosiło nazwę Racibórz.

   Kiełpin. Kościół filialny p.w. Św.Andrzeja Apostoła 

•  Od 1773 do 1973 roku Lędyczek
był najmniejszym miasteczkiem
w Europie.
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•  Biskupnica. Cmentarz ewangelicki z I poł. 
XIX w.

• Brzeźno. Cmentarz ewangelicki z I poł. XIX w.
•  Cierznie. Kościół pw. Św. Piotra i Pawła o kon-

strukcji szkieletowej z 1785 r.
•  Czarne. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVII 

w. z bogatym wystrojem barokowym.
•  Debrzno-Wieś. Cmentarz żydowski z XIX w.
•  Debrzno-Wieś. Murowano-kamienna kaplica 

z barokowym ołtarzem z wcześniejszego kościo-
ła z zabytkowym wyposażeniem.

•  Ględowo. Kościół filialny p.w. Narodzenia 
NMP, murowany, wieża – XV w., nawa 
– XVIII w. wraz z cmentarzem przyko-
ścielnym z XVIII w.

•  Głomsk. Wzniesiony w 1857 r. z kamieni 
polnych oraz cegły kościół filialany p.w. Św. 
Michała Archanioła.

•  Jastrowie. Neobarokowy kościół p.w. Św. 
Michała Archanioła z 1913r. zbudowany 
na miejscu starego kościoła z muru pru-
skiego wraz z plebanią z 1870 r., baro-
kowy ołtarz główny z 1753 r., barokowe 
figury Św. Jana Nepomucena i Św. Kazi-
mierza z XVIII w., kamienna chrzcielni-
ca z 1800 r. 

•  Człuchów. Barokowy kościół 
p.w. Św. Jakuba Apostoła z zacho-
waną częścią wyposażenia z XVII 
wieku (ołtarze boczne, ława, kon-
fesjonał, ambona, chrzcielnica 
i obraz św. Katarzyny). 

•  Koczała. Kościół parafialny pw. 
Narodzenia NMP z 1902 roku 
w stylu neoromańskim z baroko-
wym wystrojem wnętrza.

•  Olszanowo. Kościół filialny pw. św. Franciszka z Asyżu z XVIII wieku o konstrukcji ryglowej z wyposażeniem wnę-trza z XVII i XVIII w.

•  Lotyń. Kościół szachulcowy p.w. 

NMP z 1734 roku z zabytkowy-

mi elementami wyposażenia.

•  Pietrzykowo. Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli 
z XVIII wieku z zabytkowymi elementami wyposaże-
nia i dzwonnicą.

•  Raciniewo. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej z XVII w. o konstrukcji ryglowej.

•  Rzeczenica. Neogotycki/neoromański kościół para-
fialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mi-
kołaja wzniesiony w latach 1874-1876.

•  Przechlewo. Kościół filialny

p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 

(1910 r.).

Miejsca, które warto zobaczyć

ZABYTKI SAKRALNE I CMENTARZE
•  Batorowo. Szachulcowy kościół filialny z XVIII w. 

z barokowym hełmem na wieży, ozdobiony rokoko-
wym ołtarzem i amboną wykonaną w tym samym 
stylu oraz drewniana dzwonnica.

•  Bińcze. Szachulcowy kościół pw. Św. Rodziny 
z XVIII w. 

•  Przechlewo. Kościół parafialny p.w. Św. Anny (1772 r.), o kon-strukcji szkieletowej z baroko-wymi i rokokowymi elementami wyposażenia.

•  Krępsk. Kościół filialny

p.w. Wszystkich Świętych, 

z 1737 r., drewniany, wraz 

z przykościelnym cmentarzem.

•  Debrzno. Kościół p.w. Wniebo-

wstąpienia Najświętszej Marii 

Panny z renesansowym ołtarzem 

oraz barokowym konfesjonałem.

•  Gwieździn. Drewniany jednona-
wowy kościół parafialny pw. Św 
Marcina biskupa z Tours 1754 r. 
z barokowymi i rokokowymi ele-
mentami wystroju wnętrza.

•  Jastrowie. Kościół p.w. NMP Kró-
lowej Polski (1880-1882 r.), styl 
neogotycki, wybudowany jako ko-
ściół ewangelicki, od 1947 oddany 
dla rzymsko- katolickiej parafii Św. 
Michała Archanioła.

•  Kamień Krajeński. Kościół parafialny pw. Św. Piotra 
i Pawła.

• Kamień Krajeński. Cmentarz.
•  Kiełpin. Kościół filialny p.w. Św.Andrzeja Apostoła 

z 1788 r., drewniany, wraz z przykościelnym cmen-
tarzem.

•  Krzemieniewo. Kościół pw. Chrystusa Króla z XVIII w. 
z zabytkowym wyposażeniem.

•  Lędyczek. Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła z 1883 r., 
na uwagę zasługuję mosiężny żyrandol z XVII w.

•  Lipka. Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny z pocz. 
XX w. z zabytkowymi elementami wyposażenia.

•  Lipka. Kaplica murowano- kamienna (druga połowa 
XIX w).

•  Międzybórz. Neogotycki kościół pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego z 1897 roku.

•  Nadziejewo. Ryglowy kościół pw. Św. Andrzeja Apo-
stoła z XVIII w.

•  Pieniężnica. Kościół filialny pw. Św. Marcina 
z 1817r., o konstrukcji szachulcowej z barokowym 
wyposażeniem wnętrza.
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•  Sierpowo. Kościół pw. Św. Judy Tadeusza z XVII w. 
z przykościelnym cmentarzem.

•  Słupia. Kościół filialny p.w. Świętego Michała Archa-
nioła z 1736 roku o konstrukcji szkieletowej

•  Stare Gronowo. Kościół murowany z 1802 roku, jed-
nonawowy z wieżą dobudowaną w 1860 roku

•  Strzeczona. Kościół filialny p.w. Świętego Wawrzyń-
ca z 1672 roku o konstrukcji szkieletowej

•  Sypniewo. Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny z 1835-1836 r. (późny klasycyzm ber-
liński).

•  Uniechów. Kościół Św. Michała z zabytkową wieżą 
z przełomu XVIII i XIX w.

•  Wielki Buczek. Kościół parafialny szachulcowy p.w. 
Św. Trójcy z obrazem “Koronacja NMP” (XVIII w) 
oraz drewniana dzwonnica z XVIII w. z dzwonem 
z 1625 r.

ZAMKI I BUDOWLE OBRONNE
•  Czarne. Ruiny muru obronnego zamku krzyżackiego 

z XIV w. 
•  Człuchów. Średniowieczny zamek krzyżacki z XIV w. 

z dobrze zachowaną ośmioboczną 46-metrową 
wieżą, lochami, fosami i pozostałościami murów 
obronnych.

•   Debrzno. Fragmenty murów obronnych z Basztą 
Czarownic z XIV wieku.

• Kamień Krajeński. Mury obronne

•  Zakrzewo. Kościół p.w. św. 

Marii Magdaleny z 1841 r. 

wzniesiony z kamieni polnych 

i cegły z zabytkowymi rzeźba-

mi wewnątrz, m.in. „Opłaki-

wanie Chrystusa”

•  Polnica. Kościół parafialny 

p.w. Św. Trójcy z 1737 r. drew-

niany, wraz z przykościelnym 

cmentarzem

•  Stara Wiśniewka. Kościół p.w. św. Marcina z 1647 r. z drewna dębowego o konstrukcji węgło-wej na zrąb, odeskowany i po-kryty gontem

•  Zamarte. Klasztor pobernar-dyński z XVIII w. i barokowy kościół 

•  Starzno. Drewniany kościół 

pw. Św. Mikołaja Biskupa 

z 1617 roku z barokowym wy-

posażeniem wnętrza

•  Węgorzewo. Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa 
z 1621 r.o konstrukcji szachulcowej z późnobaroko-
wym ołtarzem i amboną.

•  Samborsko. Neoromański ko-

ściół p.w. Przemienienia Pańskiego 

z 1882 r., do którego budowy użyto 

polnych kamieni wraz ze stojącą 

przy kościele drewnianą dzwonnicą 

z 1882 r.
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DWORY, PAŁACE I PARKI
• Bińcze. Park w Bińczu
•  Człuchów. Dwór przy ul. Wojska Polskiego – po-

chodzi z pierwszej połowy XIX w. związany z stacją 
poczty dyliżansowej.

• Debrzno-Wieś. Zespół pałacowo-parkowy
•  Gockowo. Zespół parkowo – pałacowy z pierwszej 

poł. XIX w.. 
• Krzemieniewo. Zespół pałacowo-folwarczny
•  Mały Buczek. Zabytkowy park podworski z XVIII w.
•    Płaszczyca. Zespół dworsko – parkowy.
•  Płaszczyca (Jemielno). Zespół dworsko – parkowy 

z XVIII w.

•  Człuchów. Browar – od drugiej połowy XIX w.
do 1945 r. był w posiadaniu znanej rodziny piwowa-
rów Leyów.

•  Człuchów. Budynek Szkoły Miejskiej z 1892 r. przy 
ul Traugutta – obecnie działa tu Centrum Kształce-
nia Ustawicznego.

•  Człuchów. Wille przy ul. Batorego - budynki z końca 
XIX w.

ZABYTKOWA ZABUDOWA WIEJSKA
•  Cierznie. Chałupa z podcieniem w szczycie, jedna 

z ostatnich w gminie z XVIII wieku.
•  Drożyski Wielkie. Budynki mieszkalne i gospodar-

cze o konstrukcji szachulcowej
•  Głomsk. Budynki mieszkalne i gospodarcze o kon-

strukcji szachulcowej
• Kiełpin. Chałupa z XVIII wieku
•  Stara Wiśniewka. Dom mieszkalny nr 29 z ok. 1850 r.
• Wersk. Dwa drewniane domy
•  Wyczechy. Obora i spichlerz murowany szachulcowy 

z ok. 1910 r.
•  Zakrzewo. „Dom Polski” w Zakrzewie ul. Domań-

skiego 18 – wzniesiony 1935 r. ze wspaniałymi freska-
mi Janiny Kłopockiej, które przedstawiają „Rok polski 
w obrzędach ludowych”. W Izbie Pamięci znajdują 
się bogate zbiory związane z działalnością Związku 
Polaków w Niemczech.

 MIEJSCA ZWIĄZANE
Z I I II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
• Czarne. Cmentarz jeniecki założony w 1938 r.
•  Czarne. Pomnik z kamienia polnego ku czci ofiar 

obozu jenieckiego Stalag - II B Hamerstein. 

•  Czarne. Pomnik na cmentarzu jeńców rosyjskich 
1914 – 1917.

• Człuchów. Pomnik Pamięci
• Człuchów. Pomnik Wdzięczności
•  Kamień Krajeński. Zbiorowa mogiła żołnierzy bro-

niących granic we wrześniu 1939 r.
•  Kolonia Brzeźnica. Bunkry rakietowe głowic nukle-

arnych- pozostałość po wojskach radzieckich
•  Lipka. Miejsce upamiętniające obóz przejściowy dla 

internowanych
• Lipka. Pomnik Wolności
•  Nadarzyce. Pozostałości po umocnieniach Wału Po-

morskiego
•  Podgaje. Pomnik poświęcony 32 żołnierzom z 1 DP 

im. T. Kościuszki spalonym żywcem
•   Przechlewo. Pomnik „Za Naszą i Waszą Wolność”
• Radzim. Cmentarz po obozie hitlerowskim 
•  Sypniewo – okolice. Pomnik poświęcony ofiarom 

obozu Gross Born i tereny obozu
•  Debrzno. Budynek dawnego kolegium nauczycielskie-

go obecnie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
•  Debrzno. Brukowane uliczki z XV w. i kamieniczki 

z XVIII wieku przy rynku.
•  Jastrowie. „Kamienny Dom” – budynek z roku około 

1590, pierwotnie ratusz miejski, wyjątkowe sklepie-
nia kolebkowe, obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Informacji Turystycznej

• Kamień Krajeński. Dom Św. Elżbiety
• Kamień Krajeński. Zakład Św. Anny

•  Scholastykowo. Zespół dworsko-parkowy z drugiej 
poł. XIX w.,

•  Stare Gronowo. Kompleks pałacowo – parkowy 
z drugiej poł. XIX w.

•  Stołczno. Park przypałacowy w stylu krajobrazo-
wym z poł. XIX.

•  Wandzin. Zespół pałacowo – parkowy z pierwszej 
połowy XIX wieku.

• Wyczechy. Zespół pałacowo-folwarczny z I poł. XX w.
• Zawada. Park w Zawadzie.

ZABYTKOWA ZABUDOWA MIEJSKA
•  Człuchów. Rynek i kamienica „Pod Pannami” przy 

ul. Królewskiej – jej ozdobę stanowią dwie rzeźby: 
dziewczyna z owieczką i dziewczyna z koszem kwia-
tów i łopatą. 

•  Człuchów. Poczta – budynek został wybudowany 
w 1892 r.
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 INNE CIEKAWE MIEJSCA
• Biernatka. PASIEKA „EKO – BARĆ” 1954 

- pierwsza atestowana pasieka ekologiczna w Polsce, 
która stosuje tylko naturalne metody gospodarowa-
nia. Pasieka oferuje: miody, pyłek pszczeli, kit pszczeli, 
mleczko pszczele, wyroby z wosku pszczelego.

• droga Jastrowie – Złotów. „Zwalony most” – wiszą-
cy nad rzeką Gwdą most, pozostałość po przedwojennej 
linii kolejowej Jastrowie-Złotów.

• Kiełpin. Punkt widokowy-Zamkowa Góra (Scholk-
zberg) o wysokości 168,1 m n.p.m. w Szwajcarii Kiełpińskiej.

• Kolonia Brzeźnica - pozostałości bunkrów rakie-
towych należących do stacjonującej wcześniej jednostki 
wojsk radzieckich.

•  KRYSTYNA GIŻOWSKA. Piosenkarka, zdobywczy-
ni wielu nagród, m.in. II nagroda na Coupe d’Euro-
pe w Austrii w 1977 roku; I nagroda za interpretację 
piosenki do muzyki Chopina na Festiwalu Przebojów 
w NRD w 1978 r.; III nagroda i nagroda publiczno-
ści na Festiwalu Piosenki w Dreźnie w 1979 r.; Grand 
Prix na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Szwecji 
w 1981 r.; Grand Prix na MFP Sopot ‘84.

•  KRZYSZTOF JACKOWSKI. Znany jasnowidz, 
zasłynął ze współpracy z polską policją i z udzia-
łu w programie telewizyjnym „Eksperyment ja-
snowidz”.

•  STANISŁAW JANTA LIPIŃSKI. Urodzony w 1806 
roku w Czarnoszycach za Polnicą. Brał udział w wy-
prawie wojskowej na garnizon pruski w Starogar-
dzie. Był dowódcą jednego z oddziałów i zyskał 
uznanie za demokratyczną postawę.  Za spiskowa-
nie został skazany na dożywotnie więzienie.

•  DR JOWITA KĘCIŃSKA. Działaczka, kierow-
niczka Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Członkini zespołu ludowego Krajniacy, 
który pielęgnuje miejscowy folklor i gwarę. Wyda-
ła niedawno Słownik Gwary Krajeńskiej. Co roku 
w Wielkim Buczku organizowane są także przy jej 
udziale konferencje naukowe poświęcone działal-
ności Związku Polaków w Niemczech na tym te-
renie.

•  MARCIN KOBIERSKI. Sportowiec, kajakarz, spe-
cjalista w kanadyjkach dwójkach, dwukrotny mistrz 
świata wraz z Michałem Śliwińskim (2001, 2002), 
olimpijczyk z Barcelony (1996). 

•  BŁOGOSŁAWIONY O. ANICET KOPLIŃSKI. 
Jeden ze 108 męczenników pochodzący z Debrzna. 
Ceniony spowiednik i kaznodzieja. Spowiadali się 
u niego kardynałowie, a nawet nuncjusz watykań-
ski, Achilles Ratti, późniejszy Pius XI. Zginął śmier-
cią męczeńską w Oświęcimiu w 1941 roku.

•  LEON KRUCZKOWSKI. Pisarz. Po wyzwoleniu 
z obozu Gross Born przebywał w Jastrowiu biorąc 
udział w walkach z oddziałami SS. Były one inspira-
cją książki „Pierwszy dzień wolności”.

•  LUIZA – KRÓLOWA PRUS. Żona Fryderyka Wil-
helma III, wzór dobroczynności, na cześć pobytu 
w Człuchowie jej imieniem nazwano bramę w mu-
rach oraz park „Lasek Luizy”.

•  STANISŁAW MYZYK. Badacz – amator malakolog 
z Sąpolna. Wygłasza referaty na sympozjach i publi-
kuje prace w specjalistycznych periodykach. Znany 
w europejskim światku malakologów.

•  JERZY OPARA PS. „DZIK”. Nauczyciel wf, trener, 
pierwszy polski kanadyjkarz, który uzyskał wyniki 
klasy międzynarodowej, wielokrotny mistrz Polski, 
srebrny medalista mistrzostw świata, uczestnik IO 
(1972, 1976), zdobywca srebrnego medalu olimpij-
skiego wraz z Andrzejem Gronowiczem w Montre-
alu w 1976 r.

Ciekawe postaci związane 
z obszarem LGD Naszyjnik Północy

•  JACEK BUBLEWICZ. Autor wielu publikacji po-
święconych historii poszczególnych miejscowości 
gminy Koczała, rozwojowi szkolnictwa na tym tere-
nie i miejscowym podaniom.

•  JAN CISOŃ. Wielokrotnie wpisał się do annałów 
filatelistyki polskiej, jako zdobywca medali i czło-
wiek sławiący swój region i kraj. Od wielu lat 
prowadzi młodzieżowe koła filatelistyczne, a tak-
że organizuje pokazy swoich zbiorów i wygłasza 
pogadanki na ich temat. Założył także kronikę fi-
latelistyczną, która potwierdza powyższe sukcesy. 
W 1993 roku jako pierwszy mieszkaniec Debrz-
na został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla 
miasta i gminy Debrzno”, a z okazji 50-lecia PZF, 
wyróżniono go jako jednego z niewielu filateli-
stów z okręgu gdańskiego – Honorową Odznaką 
– w uznaniu zasług dla polskiej filatelistyki. 

•  KS. DR BOLESŁAW DOMAŃSKI. Uro-
dzony w 1872 r. w Przytarni niedaleko Choj-
nic, zmarł w 1939 w Berlinie. Ksiądz katolicki, 
doktor filozofii,proboszczparafiiw Zakrzewie
(Krajna), działacz Związku Polaków w Niem-
czech. Ukoronowaniem działalności ks. Do-
mańskiego było zorganizowanie w Berlinie 6 
marca 1938r. I Kongresu Związku Polaków 
w Niemczech, który odbył się w Theater des
Volkes. Ksiądz Domański w świetnie skon-
struowanym, patriotycznym przemówieniu 
inauguracyjnym przedstawił słynne „Pięć 
Prawd Polaków”: 1. „Jesteśmy Polakami”. 2. 
,,Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych 
dzieci”. 3. ,,Polak Polakowi Bratem”. 4. ,,Co 
dzień Polak Narodowi służy”. 5. ,,Polska Mat-
ką naszą – nie wolno mówić o Matce źle”.

•  PAWEŁ FRIESE. Myśliwy Koła Łowieckiego „Głu-
szec” w Przechlewie. Kolekcjoner trofeów myśliw-
skich i innych pamiątek, gawędziarz. Gospodarz 
Ośrodka Szkolenia Psów Myśliwskich w Prze-
chlewku. 

•  MARIA GĄSZCZAK. Urodziła się w 1914 
roku w Dortmundzie w Westfalii. Uczęszcza-
ła do szkół niemieckich, ale rodzice dbali o jej 
wychowanie w polskim duchu narodowym. 
Nauczycielka. W 1935 roku została zatrudniona 
w Polskiej Szkole Prywatnej w Głomsku. Dzia-
łała w  Związku Polaków w Niemczech, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, Polskim Towarzystwie 
Szkolnym w Złotowie. W 1943 w procesie przed 
Trybunałem Ludowym (Volksgerichtshof) ska-
zano Marię Gąszczak na śmierć za zdradę stanu 
i działanie na szkodę III Rzeszy.

• Sieroczyn. CANPOL – kompleks usługowo-ga-
stronomiczny, w którym oprócz stacji paliw i komisu 
samochodowego znajdują się restauracje i ogród zoo-
logiczny.

• Okonek. Wieża widokowo – obserwacyjna wybu-
dowana 1908 – 1912 poświęcona Ottonowi von Bismarck 
wniesiona na górze Tecława 191 m n.p.m.

• Przechlewko. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe 
którego celem jest kształtowanie i rozwijanie wiedzy dzie-
ci, młodzieży i dorosłych na temat lasu. W zagrodach dla 
celów szkoleniowych hodowane są dziki, a oprócz nich 
znajdują się tam daniele i muflony. Miejsce organizacji
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów psów my-
śliwskich.

• Zapora na rzece Gwdzie i hydroelektrownia 
o mocy 1 MW.
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•  JAN RIEMER. Urodzony w 1876 roku w Dębnicy. 
Na nowo odzyskanych ziemiach organizował szkol-
nictwo jako wizytator i naczelnik okręgu szkolnego 
toruńskiego.

•  KONRAD WALLENROD. Komtur na zamku 
w Człuchowie w latach 1377-1382 r., postać histo-
ryczna, na której oparł swoją opowieść Adam Mic-
kiewicz.

•  JAKUB WEJHER. Magnat pomorski, fundator ko-
ścioła św. Jakuba w Człuchowie.

•  MŚCISŁAW WIKARYJCZAK. Historyk, autor kil-
ku książek o Przechlewie i okolicach. Znawca dzie-
jów dawnych i najnowszych ziemi przechlewskiej.

•  KAROL WOJTYŁA. Przed powołaniem na Stoli-
cę Piotrową spływał wraz z przyjaciółmi kajakami 
m.in. Brdą i Rurzycą. W Nowej Brdzie został posta-
wiony obelisk upamiętniający to wydarzenie, nato-
miast we Wrzosach miejsce, na którym stał namiot 
przyszłego papieża, zostało upamiętnione kręgiem-
-pomnikiem z otoczaków przywiezionych przez 
uczestników spływu z Dunajca.

•  ALFONS ZABŁOŃSKI. Nauczyciel, wieloletni 
kierownik i dyrektor szkoły w Koczale, społecznik, 
uczestnik kampanii wrześniowej. W okresie powo-
jennym organizował w Koczale szkołę podstawo-
wą. Obecnie jego imię nosi Publiczne Gimnazjum 
w Koczale.

•  MACIEJ ZDUNEK. Sportowiec, Mistrz Polski 
w Motocrossie 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006.

Kultura
Na prezentowanym obszarze LGD Naszyjnik Pół-

nocy życiem kulturalnym mieszkańców zajmują się 
w większości powołane do tego celu instytucje kultury: 
gminne i miejskie ośrodki kultury, biblioteki, świetli-
ce wiejskie oraz Muzeum w Człuchowie. Działalnością 
w zakresie upowszechniania kultury zajmują się również 
z powodzeniem inne organizacje, m.in.: klub garnizono-
wy w Człuchowie, Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA 
w Lipce i Nadleśnictwo Lipka. Zakres działań poszcze-
gólnych instytucji jest dość zróżnicowany i uzależniony 
od wielkości miejscowości, aktywności społeczeństwa 
i zachowanych tradycji. 

Na stałe do kalendarza imprez wpisał się już Mię-
dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie 
Spotkania” w Jastrowiu, Polish Boogie Festival i Festiwal 
Tańców Świata w Człuchowie, Prezentacje Form Ko-
lędniczych w Koczale, Święto Wsi Krajeńskiej w Lipce, 
Blues Exspress w Zakrzewie, Festiwal Folklorystyczny 
„Krajobrazy sceny ludowej” w Czarnem, Ogólnopolski 
Festiwal Zespołów Folklorystycznych , Biesiadnych i Ka-
pel Podwórkowych im. Św. Andrzeja oraz Ogólnopolski 
Konkurs Jednego Wiersza w Debrznie. Przedstawiona 
paleta imprez może zadowolić najbardziej wymagającego 
i wytrawnego widza.

Prezentowany obszar jest bardzo ciekawy pod wzglę-
dem etnicznym. Po zakończeniu II wojny światowej te-
ren ten stał się domem dla Ukraińców, Łemków, Krajan, 

Wielkopolan, Kaszubów, Górali Czadeckich i ludności 
autochtonicznej. Takie bogactwo kulturowe musiało za-
owocować różnymi formami kultury i tradycji. Przejawia 
się to w prezentacjach scenicznych (Międzynarodowy Fe-
stiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”), hafcie 
(haft łemkowski, kaszubski, krajeński) a także w gwarze,
obrzędach czy zwyczajach kultywowanych w okolicach 
Zakrzewa (rola konnego drużby weselnego, kozi czwartek, 
dyngus brzozowymi rózgami, taniec z miotłą na weselu) 
oraz wykonywanych przez zespół folklorystyczny „Jastro-
wiacy” z Jastrowia (w karczmie, wiano, lupaczka, wicha, 
wesele z Pietrowiec, tripanie lnu, zmówiny). Tradycją są 
już obrzędy świętojańskie w Kamieniu Krajeńskim i do-
żynki organizowane w wielu gminach wiejskich.

Społeczność obszaru LGD Naszyjnik Północy liczy 
wielu lokalnych twórców. Największą grupę stanowią 

malarze: Stanisława Sierant, Bernard Jakubowski, Eu-
geniusz Kozłowski, Janina Szymanowska i Janusz Zig-
mański z Człuchowa, Jolanta Dolat i Marcin Paprota 
z Jastrowia, Danuta Łuczkiewicz, Jolanta-Sylwia Wy-
socka i Jacek Bublewicz z Koczały. Rzeźba jest pasją 
Waldemara Faryno z Człuchowa, Zdzisława Dudzica 
z Debrzna, Włodzimierza Frąckowskiego z Koczały, 
Jana Biskupa z Okonka, Barbary Pikulik i Bronisława 
Suchy z Zakrzewa. Poezję tworzą: Anna Kenig-Kac-
puska z Człuchowa, Włodzimierz Pankiewicz i Jo-
achim Mielke z Zakrzewa. Garncarstwem zajmują się 
Ryszard i Jarosław Arkuszyńscy z Człuchowa oraz Jo-
anna i Krzysztof Dziewientkowscy z Okonka, haftem 
Bożena Radzikowska z Jastrowia, Józefa Sitarz z Prze-
chlewa i Krystyna Grajewska, natomiast gobelinami 
Anna Jankiewicz. 
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na wicemistrzostwa świata w piłce nożnej na Światowych 
Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej.

Na bardzo wysokim poziomie odbywa się szkolenie 
w klubie Piast Człuchów w zakresie sportów wodnych, 
a w szczególności kajakarstwa, którego zawodnicy zdo-
bywają czołowe miejsca na szczeblu krajowym. Za-
wodnicy Jacht Klubu Człuchów oraz AMK Człuchów 
to również czołowi zawodnicy w żeglarstwie i sportach 
motorowych, medaliści mistrzostw Polski i zawodów 
międzynarodowych. Do szerokiej gamy sportów upra-
wianych na terenie LGD Naszyjnik Północy należy za-
liczyć również piłkę siatkową – rozgrywki III ligi w Ja-
strowiu, turniej rangi mistrzostw województwa i Polski 

Sport
Najpopularniejszą dyscypliną sportu uprawianą na 

prezentowanym obszarze jest piłka nożna. Każda z gmin 
posiada po kilka drużyn, które prowadzą rozgrywki na 
różnych szczeblach, gromadząc na boiskach szerokie rze-
sze kibiców. Do największych osiągnięć piłkarskich nale-
ży udział w rozgrywkach III ligi Polonii Jastrowie i Piasta 
Człuchów oraz udział w rozgrywkach IV ligi Czarnych 
Czarne i Brdy Przechlewo. Warto odnotować zdobycie 
w roku 2003 i 2004 przez drużynę młodzików z Debrz-

Marka Lokalna Naszyjnik Północy
Przebywając na obszarze LGD Naszyjnik Północy 

można kupić pamiątki rękodzielnicze, spróbować lo-
kalnych potraw i produktów spożywczych oraz obej-
rzeć ważne społecznie inicjatywy nagrodzone Marką 
Lokalną Naszyjnik Północy.

Znak promocyjny Naszyjnik Północy przyznawany 
jest od 2003 roku przez Kapitułę Konkursową, która 
zgodnie z Regulaminem Przyznawania, Używania 
i Posługiwania się Znakiem Promocyjnym Naszyjnik 
Północy, zbiera się raz w roku i wybiera laureatów 
wśród zgłoszonych towarów.

Do roku 2009 znak promocyjny otrzymało:
• 26 lokalnych potraw i produktów spożywczych
• 22 rękodzieła artystyczne i użytkowe,
• 13 ważnych społecznie inicjatyw

Produkt lokalny
to wyrób lub usługa, z którą utoż-
samiają się mieszkańcy regionu, 
produkowany w sposób niema-
sowy i przyjazny dla środowiska, 
z surowców lokalnie dostępnych. 
Produkt lokalny staje się wizy-
tówką regionu poprzez wykorzy-
stanie jego specyficznego i nie-
powtarzalnego charakteru oraz 
angażowanie mieszkańców w roz-
wój przedsiębiorczości lokalnej.



4140 4140 4140

w siatkówce plażowej w Kamieniu Krajeńskim oraz 
udział w lidze powiatowej drużyny z Koczały.

Obok wymienionych wiodących dyscyplin sportu 
znajdziemy tu zwolenników tenisa stołowego (Czarne, 
Debrzno, Kamień Krajeński, Koczała, Zakrzewo), ko-
szykówki (Człuchów, Jastrowie, Lipka), lekkoatletyki 
(Człuchów, Lipka, Okonek, Przechlewo) oraz karate 
(Jastrowie). Prężnie działa Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Jastrowiu, którego pływacy w let-

nich młodzieżowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w Rzymie zdobyli czołowe miejsca w pływaniu. Ośro-
dek organizuje też turnieje województwa wielkopol-
skiego olimpiad specjalnych w koszykówce.

Bardzo duże znaczenie dla uprawianych dyscyplin 
ma poziom bazy sportowej. Bogatą i zróżnicowaną 
bazę posiada Człuchów (tor motocrossowy, obiekty 
lekkoatletyczne, hala, kort tenisowy, tor łuczniczy i in-
ne). Wiele mniejszych miejscowości posiada pełnowy-

miarowe hale sportowe (Czarne, Debrzno, Jastrowie, 
Kamień Krajeński, Lipka, Zakrzewo). W większo-
ści miejscowości na terenie LGD znajdują się boiska 
sportowe, w szczególności piłkarskie, a nad jeziorem 
Mochel w Kamieniu Krajeńskim boiska do siatkówki 
plażowej i boisko do plażowej piłki nożnej.

Ambicją miejscowych społeczności jest organiza-
cja imprez sportowych często o zasięgu ogólnopol-
skim czy też europejskim. Takim przykładem może 

być Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej chłopców 
do 13 lat w Zakrzewie, indywidualne i zespołowe mi-
strzostwa Polski w motocrossie oraz Ogólnopolski 
„Bieg Tura” w Człuchowie, „Bieg o Uśmiech Dziecka” 
w Jastrowiu, „Dni młodości” w Debrznie, ogólnopol-
skie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody 
w Przechlewie oraz „Półmaraton Lipcowy” w Okonku. 
Każdy kibic i turysta znajdzie tu bogatą ofertę na ak-
tywne i sportowe spędzenie wolnego czasu.
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URZĄD MIASTA I GMINY CZARNE
Czarne, ul. Moniuszki 12, 
tel. 59 83 32 078, 76, 79, 
fax 59 83 32 353
http://bip.czarne.pl, ugczarne@unet.pl

URZĄD GMINY CZŁUCHÓW
Człuchów, ul. Szczecińska 33
tel. 59 83 41 001
fax 59 83 42 424
www.ugczluchow.pl
gmina@ugczluchow.pl, sekretariat@ugczluchow.pl

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE
Człuchów, al. Wojska Polskiego 1,
tel. 59 83 42 291-95
fax 59 83 43 272
www.czluchow.pl sekretariat@czluchow.pl

URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO
Debrzno, ul. Traugutta 2,
tel. 59 83 35 204, 059 83 35 366 
lub 59 83 35 351
urzad-debrzno@wp.pl
www.debrzno.pl, bip.debrzno.pl

URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE
Jastrowie, ul. Żymierskiego 79
tel. 67 26 62 211
www.jastrowie.pl
sekretariat@jastrowie.pl

URZĄD MIEJSKI 
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3,
tel. 52 38 94 510, fax 52 38 86 392
www.kamienkrajenski.pl
burmistrz@kamienkrajenski.pl

URZĄD GMINY KOCZAŁA
Koczała, ul. Człuchowska 27
tel. 59 85 74 258
fax 59 857 40 73.
www.koczala.pl, koczala@koczala.pl

URZĄD GMINY LIPKA
Lipka, ul. Kościuszki 28,
tel. 67 26 65 041, fax 67 26 65 755,
www.lipka.pnet.pl, gmina@lipka.pnet.pl

URZĄD MIASTA I GMINY W OKONKU
Okonek, ul. Niepodległości 53
tel. 67 26 690 03, fax 67 26 69 976
www.okonek.pl, ratusz@okonek.pl

URZĄD GMINY PRZECHLEWO
Przechlewo, ul.Człuchowska 26
tel. 59 83 34 301, fax 59 83 34 631
www.przechlewo.pl, ug@przechlewo.pl

URZĄD GMINY RZECZENICA
Rzeczenica, ul. Człuchowska 26
tel. 59 83 31 722
www.rzeczenica.pl, ug_rzeczenica@po.onet.pl 

URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE
Zakrzewo, ul. Kujańska 5
tel. 67 26 67 075
www.zakrzewo.netial.pl, 
ug_zakrzewo@pro.onet.pl 

• P O L I C J A
KOMISARIAT POLICJI

Czarne, ul. Moniuszki 12 
tel. 59 83 32 707

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
W CZŁUCHOWIE

Człuchów, ul. Kasztanowa 17
tel. 59 83 45 722

POSTERUNEK POLICJI
Debrzno, ul. Wojska Polskiego 17 
tel. 59 83 35 307

KOMISARIAT POLICJI
Jastrowie, ul. 1 Maja 13 
tel. 67 26 62 110 

POSTERUNEK POLICJI
Kamień Krajeński, ul. Sępoleńska 
tel. 52 38 90 310

POSTERUNEK POLICJI
Koczała, ul. Miastecka 11 
tel. 59 85 74 297

POSTERUNEK POLICJI
Lipka, ul. Kościuszki 
tel. 67 265 03 60

KOMISARIAT POLICJI W OKONKU
Okonek, ul. Lipowa 44A 
tel. 67 26 69 007

KOMISARIAT POLICJI
Przechlewo, ul.Człuchowska 25 
tel. 59 83 34 607

POSTERUNEK POLICJI W RZECZENICY
Rzeczenica, ul. Człuchowska 2, 
tel. 59 83 31 777

POSTERUNEK POLICJI
Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka 7 
tel. 67 26 35 053 

•  S T R A Ż  M I E J S K A
STRAŻ GMINNA

Człuchów, ul. Szczecińska 17 
tel. 59 8345280, 59 8345281, 
fax 59 8343046,
www.sg.ugczluchow.pl 
strazgminnaczluchow@neostrada.pl

STRAŻ MIEJSKA W OKONKU
Okonek, ul. Niepodległości 47
tel/fax. 67 26 69 033

STRAŻ GMINNA
Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, pokój nr 7 
tel. 59 83 316 82, fax 59 83 316 82

•  W O P R
WOPR

Człuchów, Ględowo 3W/5
tel. 59 83 42 512

•  S Z P I TA L E
SZPITAL SPZOZ

Człuchów, ul. Szczecińska 16
tel. 59 83 42 281-7

SZPITAL POWIATOWY 
IM. A. SOKOŁOWSKIEGO

Złotów, ul. Szpitalna 28
tel. 67 26 32 211

•   O Ś R O D K I  Z D R O W I A 
I  P R Z Y C H O D N I E

„NOVO-MED.” S.C. 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA

Czarne, ul. Świerczewskiego 8 
tel. 59 83 32 887

„PODIMED” SP. Z O.O. CZARNE
Czarne, pl. Wolności 10 
tel. 59 83 39 853

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „ARS MEDICA” 
PORADNIA „K” 

Człuchów, ul. Sobieskiego 5 
tel. 59 83 41 000

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „FEMINA” 

Człuchów, os. Wazów 8
tel. 59 83 46 595

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ II-MED

Człuchów, ul. Szczecińska 4
tel. 59 83 46 446

„NURSING” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWE-
GO I RODZINNEGO

Człuchów, ul. Sobieskiego 5
tel. 59 83 43 489

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKAR-
SKA HIPOKRATES

Człuchów, os. Wazów 8
tel. 59 83 44 808

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MEDYK

Człuchów, ul. Sobieskiego 5/27
tel. 59 83 44 670

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ BIGMED

Człuchów, os. Sikorskiego 4B
tel. 59 83 41 353

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 
PRZYCHODNIA „CARDIOMED”

Człuchów, os. Wazów 8
tel. 59 83 46 595 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 
PRZYCHODNIA „MEDISAN”

Człuchów, ul. Reymonta 4
tel. 59 83 41 600 

PRZYCHODNIA
Człuchów, ul. Szczecińska 31 
tel. 59 83 42 281- 7

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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PRZYCHODNIA LEKARSKA 
SANUS-MED SP. Z O.O.

Człuchów, ul. Koszalińska 4 
tel. 59 83 44 223

REJONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA
Człuchów, ul. Sobieskiego 5 
tel. 59 83 42 281

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ „PUCHATEK”

Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1 
tel. 59 83 35 730 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWO 
– RODZINNEGO „NURSING” 

Debrzno, ul. Traugutta 2,
tel. 59 83 35 366 lub 59 83 35 204

PRZYCHODNIA LEKARSKA 
NZOZ „ALMUS”

Debrzno, ul. Strzelecka
tel. 59 83 35 354 

PRZYCHODNIA MEDYCYNY 
RODZINNEJ „MEDJAST”

Jastrowie, ul. 1 Maja 11 
tel. 67 26 62 753 

PRZYCHODNIA ZESPOŁU 
LEKARZA RODZINNEGO

Jastrowie, ul. 1 Maja 11 
tel. 67 26 63 302

MIEJSKO-GMINNA 
PUBLICZNA PRZYCHODNIA ZDROWIA

Kamień Krajeński, ul. Wyspiańskiego 2 
tel. 52 58 80 113

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Koczała, ul. Zielona 2 
tel. 59 85 74 299

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ „ALMUS”

Lipka, ul. Gajowa 2 
tel. 67 26 65 761

FILIA W LOTYNIU
Lotyń, ul. Szczecinecka 31 
tel. 67 26 60 413

OŚRODEK MEDYCYNY RODZINNEJ 
RYSZARD CZUPRYS

Łąkie 71 
tel. 67 26 31 517

PRZYCHODNIA LEKARSKA W OKONKU
Okonek, ul. 1 – go Maja 30 
tel. 67 26 69 009 

„OBERLAND” 
Człuchów, ul. Długosza 29 
tel. 59 83 41 752

„ZAMKOWA”
Człuchów, ul. Królewska 2 
tel. 59 83 43 258

APTEKA „CENTRUM ZDROWIA”
Debrzno, ul. Strzelecka

APTEKA „NOWA”
Debrzno, ul. Kościuszki 3 
tel. 59 83 35 408

APTEKA „VITA”
Debrzno, ul. Plac Pocztowy 
tel. 59 83 35 342 

„POD WAGĄ”
Jastrowie, ul. Żymierskiego 14 
tel. 67 26 62 855 

„PRZY KAMIENNYM DOMU”
Jastrowie, ul. M. Konopnickiej 71 
tel. 67 26 63 529

APTEKA
Kamień Krajeński, ul. Główna 21 
tel. 52 38 86 030

APTEKA
Kamień Krajeński 
ul. Wyspiańskiego 2 
tel. 52 38 86 666

APTEKA
Koczała, ul. Zielona 2 
tel. 59 85 74 246

APTEKA KRYSTYNA NADZIEJKO
Lipka, ul. Kościuszki 33 
tel. 67 26 65 350

APTEKA
Lotyń, ul. Szczecinecka 17

APTEKA
Okonek, ul. Szczecińska 4 
tel. 67 26 69 040

APTEKA „PANACEUM”
Przechlewo, ul. Człuchowska 12 
tel. 59 83 34 686

APTEKA “POMORSKA”
Rzeczenica, ul. Przechlewska 19 
tel. 59 83 31 843

PUNKT APTECZNY „ALOES”
Sypniewo, ul. Mickiewicza 43 
tel. 67 26 61 354 

APTEKA REMEDIUM
Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka 7 
tel. 67 26 67 097

• B A N K I
BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE 
ODDZIAŁ W CZARNEM

Czarne, ul. Moniuszki 12 
tel. 59 83 32 750, 59 83 32 365 
fax. 59 83 32 364

PKO BP ODDZIAŁ CZŁUCHÓW
Czarne, ul. Moniuszki 10 
tel. 59 83 32 091, fax. 59 83 32 218

BANK SPÓŁDZIELCZY
Człuchów, ul. Zamkowa 23 
tel. 59 83 42 427

BANK SPÓŁDZIELCZY, 
PUNKT KASOWY

Człuchów, os. Sikorskiego 4D
tel. 59 83 43 822

PKO BP AGENCJA
Człuchów, os. Piastowskie 9B

PKO BP AGENCJA
Człuchów, ul. Królewska 9
tel. 59 83 41 816

PKO BP SA
Człuchów, ul. Zamkowa 26 
tel. 59 83 41 071

PEKAO SA
Człuchów, ul. Dworcowa 1 
tel. 59 83 45 900

BANK ZACHODNI WBK PARTNER 
Człuchów, ul. Długosza 27
tel. 59 83 42 059

BGŻ ODDZIAŁ OPERACYJNY 
W CZŁUCHOWIE

Człuchów, ul. Rynek 2
tel. 59 83 45 880

BANK SPÓŁDZIELCZY
Debrzno, ul. Młyńska 1 
tel. 59 83 35 331

PKO BP SA - AGENCJA
Debrzno, ul. Traugutta 2 
tel. 59 83 35 351 

BANK SPÓŁDZIELCZY
Jastrowie, ul. Kieniewicza 53 
tel. 67 26 62 159 

KREDYT BANK SA
Jastrowie, ul. Kieniewicza 51 
tel. 67 26 62 916 

PKO BP SA - AGENCJA
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 7 
tel. 67 26 62 235 

OŚRODEK ZDROWIA W POLNICY
Polnica 73
tel. 59 83 23 490

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „ESKULAP”

Przechlewo, ul. Człuchowska 12 A
tel. 59 83 34 308

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
„PUCHATEK” (PORADNIA KOBIECA)

Rychnowy-Przylesie, ul. Kalinowa 1
tel. 59 83 44 790 

NZOZ „PROMED”
Rzeczenica, ul. Przechlewska 19 
tel. 59 83 31 721

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „MEDYK”

Sypniewo, ul. Mickiewicza 54 
tel. 67 26 61 161 

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
Wyczechy 
tel. 59 83 33 329

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA W ZAKRZEWIE 
– LEKARZ RODZINNY

Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka 7 
tel. 67 26 67 094

INDYWIDUALNY GABINET LEKARSKI 
W ZAKRZEWIE LEKARZ RODZINNY

Zakrzewo, ul. Sportowa 5

•  A P T E K I
APTEKA POD JARZĘBINĄ

Czarne, pl. Wolności 1 
tel. 59 83 30 776

APTEKA POD LWEM
Czarne, pl. Wolności 7
tel. 603 395 551

APTEKA VITA 
Czarne, pl. Wolności 3 
tel. 59 83 32 254

„ASPIRYNKA”
Człuchów, ul. Sobieskiego 5 
tel. 59 83 46 244

„CENTRUM ZDROWIA”
Człuchów, ul. Szczecińska 13 
tel. 59 83 43 142

„NOWA”
Człuchów, ul. Sobieskiego 1, 
tel. 59 83 41 178, 059 83 45 585
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• Jastrowie, ul. Kieniewicza 51
•  Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3
• Okonek, ul. Niepodległości
• Przechlewo ul. Człuchowska 24
•  Sieroczyn - Stacja Benzynowa „CANPOL”
• Zakrzewo, ul. Dworcowa 4

•  P U N K T Y  D O S T Ę P U 
D O  I N T E R N E T U

 (w tym kawiarenki internetowe)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNEM
Czarne, ul. Kościuszki 10 i 12 
tel. 59 83 32 308

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Czarne, ul. Kolejowa 14 
tel. 59 83 32 911

URZĄD MIASTA I GMINY CZARNE - PIAP
Czarne, ul. Moniuszki 12,
tel. 59 83 32 078
ugczarne@unet.pl

CZYTELNIA INTERNETOWA 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Człuchów, ul. Szczecińska 5

RESTAURACJA 777 (WI-FI)
Człuchów

KAWIARENKA „MATRIX” 
W MIEJSKIM DOMU KULTURY

Człuchów, ul. Traugutta 2

CENTRUM KULTURY, 
SPORTU I TURYSTYKI 

Debrzno, ul. Wojska Polskiego 2,
tel. 59 83 35 165
dyrektor@ckst.debrzno.pl 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Debrzno, ul. Ogrodowa 26,
tel. 59 83 35 750 wew. 40
stowdeb@pro.onet.pl 

KAWIARENKA INTERNETOWA „ZELEK”
Debrzno, ul. Mokotowska 3

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
– CZYTELNIA INTERNETOWA

Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 11,
tel. 67 26 62 888
osrodek.kulturyjastrowie@neostrada.pl 

CIM I BIBLIOTEKA
Kamień Krajeński, ul. Sępoleńska 4 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Koczała, ul. Zielona 2 
tel. 59 85 74 348

CZYTELNIA KOMPUTEROWA „WIEDZA”
Bielsko 10, tel. 059 85 74 710

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Lipka, ul. IV Dywizji Piechoty 2, 
tel. 67 26 65 136

GMINNE CENTRUM INFORMACYJNO-
-OŚWIATOWE W LIPCE

Lipka, ul. Strażacka 2

WIOSKA INTERNETOWA 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĄKIEM

Łąkie 89

ALF RODZINNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

Okonek, ul. Niepodległości 
Pod Domem Handlowym 
tel. 67 26 69 111
lanokonek@op.pl

MIEJSKO–GMINNY OŚRODEK KULTURY
Okonek, ul. Niepodległości 47

GMINNA BIBLIOTEKA W POLNICY
Polnica

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Przechlewo, ul. Młyńska 2,
tel. 59 83 34 576
gci@przechlewo.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA
Przechlewo, ul. Młyńska 11
tel. 664 450 403
e-mail: gckprzechlewo@wp.pl
www.gckprzechlewo.cba.pl

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, 
TURYSTYKI I REKREACJI

Rzeczenica, ul. Lipowa 1,
tel. 59 83 31 589
http://gck.rzeczenica.pl
gck@rzeczenica.pl

CANPOL (WI-FI)
Sieroczyn 4 a, tel. 059 83 44 729

WIOSKA INTERNETOWA
Sypniewo, ul. Mickiewicza 43,
tel. 18 35 33 568

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W ZAKRZEWIE

Zakrzewo, ul. Domańskiego 18
tel. 67 26 67 074

•  P U N K T Y  I N F O R M A C J I 
T U R Y S T Y C Z N E J

•  Czarne, ul. Moniuszki 12 
tel. 59 83 32 078

•  Człuchów, ul. Osiedle Wazów 1, 
tel. 59 83 45 366, 
sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl

•  Człuchów, ul. Wojska Polskiego 62, 
tel. 59 83 41 264 
osir5@wp.pl

•  Debrzno, ul. Ogrodowa 26, 
tel. 59 83 35 730 lub 59 83 37 149 
stowdeb@pro.onet.pl

• Debrzno, ul. Wojska Polskiego 2
•  Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 11, 

tel. 67 26 52 189 
info.tur@o2.pl 

BANK SPÓŁDZIELCZY KORONOWSKI
Kamień Krajeński, ul. Główna 
tel. 52 38 86 945

BANK SPÓŁDZIELCZY WIĘCBORK
Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3
tel. 52 38 86 945

PKO BP
Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3
tel. 52 38 86 017

BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW 
PUNKT KASOWY

Koczała, ul. Człuchowska 27 
tel. 59 85 74 079

PKO BP AGENCJA
Koczała, ul. Młodzieżowa 16 
tel. 59 85 74 323

BANK SPÓŁDZIELCZY
Lipka, ul. Kościuszki 35 
tel. 67 26 65 040

PKO SA BP AGENCJA W OKONKU
Okonek, ul. Niepodległości 27

SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY 
ZŁOTÓW ODDZIAŁ OKONEK

Okonek, ul. Niepodległości 25/26 
tel. 67 26 69 024

BANK SPÓŁDZIELCZY CZŁUCHÓW 
ODDZIAŁ PRZECHLEWO

Przechlewo, ul. Człuchowska 24 
tel. 59 83 34 637

BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE 
FILIA W RZECZENICY

Rzeczenica, ul. Człuchowska 26 
tel. 59 83 31 713

SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY 
W ZAKRZEWIE

Zakrzewo, ul. Dworcowa 4 
tel. 67 266 70 92, fax 67 266 70 16

• B A N K O M AT Y
• Czarne, ul. Moniuszki 10
• Czarne, ul. Moniuszki 12
•  Człuchów, ul. Dworcowa 1
•  Człuchów, ul. Królewska 8
• Człuchów, ul. Królewska 15
• Człuchów, ul. Królewska 17
• Człuchów, ul. Rynek 2
•  Człuchów, ul. Zamkowa 26,
•  Człuchów, ul. Zamkowa 23,
• Debrzno, ul. Młyńska 1
• Jastrowie, ul. Kieniewicza 53 

• P O C Z T Y
• Bińcze 24, tel. 59 83 21 020
•  Czarne, ul. Parkowa 12, 

tel. 59 83 32 360
•  Człuchów, ul. Wojska Polskiego 2, 

tel. 59 83 44 991
•  Człuchów, ul. Drzymały, 

tel. 59 83 43 470
•  Człuchów, ul. Zielona 34, 

tel. 59 83 42 588
•  Debrzno, ul. Plac Pocztowy 1, 

tel. 59 83 35 362 lub 59 83 35 370
• Jastrowie, ul. Kieniewicza 11
•  Kamień Krajeński, ul. Główna, 

tel. 52 38 86 114
•  Koczała, ul. Człuchowska 26, 

tel. 59 85 74 500
• Lędyczek, ul. Kopernika 12
•  Lipka, ul. Kościuszki 28, 

tel. 67 26 65 098
•  Lotyń, ul. Pocztowa 1 

tel. 67 26 60 439
•  Okonek, ul. Niepodległości 21, 

tel. 67 26 69 004
•  Przechlewo, ul. Człuchowska 9, 

tel. 59 83 34 630
•  Rzeczenica, ul. Człuchowska 28, 

tel. 59 83 31 720
•  Stara Wiśniewka 60, 

tel. 67 26 31 868
• Starzno 4
• Wyczechy 27, tel. 59 83 33 320
•  Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka, 

tel. 67 26 67 047



48 494948

•  WYPOŻ YCZ ALNIE 
SAMOCHODÓW

GOŚCINIEC MARIA
Człuchów, ul. Plac Wolności 6 
tel. 59 83 41 420

•  WYPOŻ YCZ ALNIE 
ROWERÓW

CAMPING NR 80 OSIR
Człuchów, al. Wojska Polskiego 62 
tel. 59 83 41 264

FIRMA „MORGANBOTUR”
Debrzno, ul. Witosa 4/4,
tel. 59 83 35 246 
lub 509 810 249
marekromaniec@interia.pl

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
„JAWOROWY DWÓR”

Dymin 6a,  
tel. 59 85 74 271
www.jaworowydwor.com.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BOBO”
Dymin 6b, 
tel. 59 85 74 010
www.bobo.tp1.pl, bobo@tp1.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
„LEŚNA CHATA”

Jastrowie, ul. Jeziorna 1 
tel. 67 26 62 580
www.lesnachata.pl, info@lesnachata.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
NAD JEZ. MOCHEL

Kamień Krajeński,
ul. Jeziorna 1, tel. 52 38 86 069

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
A.R. TARNOWSCY

Nadarzyce, tel. 67 25 06 193

STARY MŁYN
Nadarzyce, tel. 67 26 61 117

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 
GMINY KOCZAŁA

Koczała. ul. Zielona 2
tel. 78 43 22 846
czynna w miesiącach: czerwiec-wrzesień

•  WYPOŻ YCZ ALNIE 
K A JAKÓW

FIRMA TURYSTYCZNO-USŁUGOWA 
„MAXIM”

Czarne, ul. Robotnicza 10 
tel. 692 459 348

PTTK „HUSARIA”
Czarne, ul. 27-Lutego,
tel. 698 433 334

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Człuchów, al. Wojska Polskiego 62
tel. 59 83 41 264

WOPR
Człuchów, Ględowo 3W/5,
tel. 59 83 42 512

FIRMA „MORGANBOTUR”
Debrzno, ul. Witosa 4/4 
tel. 59 83 35 246 lub 0 509 810 249
marekromaniec@interia.pl 

URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO
Debrzno, ul. Traugutta 2,
tel. 59 83 35 366, 59 83 35 351
lub 59 83 35 204
urzad-debrzno@wp.pl
www.debrzno.pl, bip.debrzno.pl

PRZY GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
„JAWOROWY DWÓR”

Dymin 6a, 
tel. 59 85 74 271
www.jaworowydwor.com.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BOBO”
Dymin 6b, 
tel. 59 85 74 010
www.bobo.tp1.pl bobo@tp1.pl

„FROG” JACEK ŚPIEWAK
Jastrowie, ul. Fabryczna 
tel. 0504 019 914
biuro@splywaj.pl, www.splywaj.pl

LEŚNA CHATA
Jastrowie, ul. Jeziorna 1, 
tel. 67 26 62 580

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
NAD JEZ. MOCHEL

Kamień Krajeński, ul. Jeziorna 1 
p. Czerwiński, 
tel. 696 997 970

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
A. R. TARNOWSCY

Nadarzyce, 
tel. 67 25 06 193

•  Lipka, Urząd Gminy, 
ul. Kościuszki 28,

• Przechlewo, GCI, ul. Młyńska 2
•  Przechlewo, OSiR, 

ul. Człuchowska 60,  
tel. 59 83 34 405

•  Rzeczenica, ul. Lipowa 1 
tel. 59 83 31 589 
http://gck.rzeczenica.pl

•  D W O R C E 
A U T O B U S O W E

•  Człuchów, pl. Wolności 1, 
tel. 59 83 42 213

•  Debrzno, ul. Rynek, 
tel. 59 83 42 213 

•  Jastrowie, ul. Mickiewicza, 
tel. 67 26 62 965

•  Lipka, ul. Kolejowa, 
tel. 67 26 32 965

•  Okonek, ul. Niepodległości 29, 
tel. 67 26 69 866 

•  Przechlewo, os. Juźkowa, 
tel. 59 83 42 213

•  Rzeczenica, ul. Człuchowska, 
tel. 59 83 42 213

•  D W O R C E  P K P
•  Czarne, ul. Dworcowa 1
•  Człuchów, ul. Kraszewskiego 4
•  Jastrowie, ul. Dworcowa 1
• Lipka, ul. Kolejowa
•  Okonek, ul. Kolejowa 2
•  Wierzchowo Dworzec, ul. Dworcowa
•  Zakrzewo, ul. Kolejowa 1
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NADLEŚNICTWO CZŁUCHÓW
Człuchów, ul. Sobieskiego 3,  
tel. 59 83 43 434
www.szczecinek.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO JASTROWIE
Jastrowie, ul. Roosevelta 8, 
tel. 67 26 62 361
www.pila.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
Lutówko, tel. 52 38 84 722
www.torun.lasy.gov.pl 

NADLEŚNICTWO LIPKA
Mały Buczek 38, tel. 67 26 65 046
www.pila.lasy.gov.pl 

NADLEŚNICTWO MIASTKO
Miastko Pasieka 55, tel. 59 85 73 201
www.szczecinek.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO OKONEK
Okonek, ul. Kolejowa 16, tel. 67 26 69 101
www.pila.lasy.gov.pl 

NADLEŚNICTWO NIEDŹWIADY
Przechlewo, ul. Dworcowa 50, 
tel. 59 83 34 371
www.szczecinek.lasy.gov.pl

NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW
Złotów, Al. Josepha Petera Lenne 1, 
tel. 67 26 33 471
www.pila.lasy.gov.pl

•  P U N K T Y  E D U K A C J I 
L E Ś N E J 
I  E K O L O G I C Z N E J

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI

Człuchów, ul. Średnia 4 a, 
tel. 59 83 42 566 
(„Zielone Klasy” realizujące autorski 
program ekologiczny)

ZIELONA SZKOŁA
Dąbrowa 36
tel. 52 38 87 166

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE 
„HAJDA” NADLEŚNICTWA JASTROWIE

ul. Roosevelta 8 

•  WYPOŻ YCZ ALNIE 
Ż AGLÓWEK

YACHT KLUB CZŁUCHÓW
•  Przystań żeglarska 

Człuchów, ul. Wojska Polskiego 62 
tel. 663 556 515

•  Siedziba Yacht Klubu 
Człuchów, ul. Kołłątaja 29 
tel. 59 83 42 251 
e-mail: ykcz@op.pl 
http://www.klubzeglarskiczluchow.com/

•  JA ZDA KONNA
NATALIA CEGIEŁKA

Anielin, tel. 505 495 332

„NOWOGRÓDEK”
Brzezie, ul. Polna 10, 
tel. kom. 506 022 527, 506 022 528, 
w Nowogródku tel. 59 83 24 647,
www.nowogrodek.prv.pl/, 
www.nowogrodek.e-hit.info/oferta.html kaczma-
@polbox.com

„RANCHO W DOLINIE”
Człuchów, ul. Chojnicka 9 
 tel. 59 83 42 960

„WESOŁE KOPYTO” 
– MARTYNA MUSZYŃSKA

Jaromierz 46, tel. 509 073 314

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
PIOTR KLUZA

Nowy Buczek 12, tel. 67 26 65 621

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„U STASIA” - ŁUCJA I STANISŁAW GLUGLA

Nowy Buczek 41, tel. 67 26 65 390

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„U KRYSI”

Osowiec 11, tel. 67 26 67 442, 660 024 379
k.skrentna@interia.pl

TOMASZ SZYSZKA
Sokole 16 (gm. Człuchów)
tel. 606 685 529

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
– WOJCIECH MILAK

Wierzchowo Człuchowskie, 
ul. Szkolna 1, tel. 602 364 000

• N A D L E Ś N I C T WA
NADLEŚNICTWO CZARNE 
CZŁUCHOWSKIE

Czarne, ul. Długa 2, tel. 59 83 32 011
www.szczecinek.lasy.gov.pl

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„GRZYBOWO”

Polnica
tel. 59 83 23 475, 609 647 902
www.agroturystka.polnica.pl, polnica@tlen.pl

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
W PRZECHLEWIE

Przechlewo, ul. Człuchowska 60,
tel. 59 83 34 405
www.przechlewo.maxmedia.pl

CANOE PRZECHLEWO
Przechlewo, ul. Dworcowa 37
tel. 695 855 663, 663 772 707
www.kayaks.pl

SUPERKAJAK
Przechlewo, ul. Dworcowa 35
tel. 59 83 38 440, 606 814 880
www.superkajak.com

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, 
TURYSTYKI I REKREACJI

Rzeczenica, ul. Lipowa 1
tel. 59 83 31 589
http://gck.rzeczenica.pl, gck@rzeczenica.pl

MAŁA PRZYSTAŃ
Stara Brda Pilska 4a 
tel. 59 85 74 245, 602 400 523, 608 419 783
www.mala-przystan.com
kajaki@mala-przystan.com

W PIĘKNEJ DOLINIE
Trzebieszki, 
tel. 67 25 81 637
www.wpieknejdolinie.republika.pl,
wpieknejdolinie@op.pl
www.kajakiwdolinie.pl

•  WYPOŻ YCZ ALNIE 
ŁODZI

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BOBO”
Dymin 6b, 
tel. 59 85 74 010
www.bobo.tp1.pl, bobo@tp1.pl

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
„JAWOROWY DWÓR”

Dymin 6a, 
tel. 59 85 74 271
www.jaworowydwor.com.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
NAD JEZ. MOCHEL

Kamień Krajeński, ul. Jeziorna 1,
p. Czerwiński, tel. 696 997 970

„LEŚNA KLASA” 
W NADLEŚNICTWIE OKONEK

Okonek, ul. Kolejowa 16, 
tel. 67 26 69 101

CENTRUM EDUKACYJNO 
– SZKOLENIOWE W PRZECHLEWKU

Przechlewo, ul. Dworcowa 50
tel. 59 83 34 371
www.szczecinek.lasy.gov.pl

OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZO-
-LEŚNEJ I EKOLOGICZNEJ 
„ZWIERZYNIEC”, 
NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW

Złotów, Al. Josepha Petera Lenne 1, 
tel. 67 26 33 471, 67 26 33 472, 
fax. 67 26 32 557
www.zwierzyniec.org, Zlotow@pila.lasy.gov.pl

•  O Ś R O D K I  H O D O W L I 
Z W I E R Z Y N Y

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY 
NADLEŚNICTWA JASTROWIE

Jastrowie, 
tel. 67 26 62 361

OŚRODKI HODOWLI ZWIERZYNY NR 2 
I NR 3 NADLEŚNICTWA OKONEK

Okonek, ul. Kolejowa 16, 
tel. 67 26 69 101

HODOWLA DANIELI 
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„GRZYBOWO”

Polnica
tel. 59 83 23 475, 609 647 902
www.agroturystka.polnica.pl, polnica@tlen.pl

• K R Ę G I E L N I A
KRĘGIELNIA

Człuchów, al. Wojska Polskiego 5
tel. 59 83 42 500

KRĘGIELNIA W CENTRUM 
KONFERENCYJNO-REKREACYJNYM 
ACTIV

Sypniewo, ul. Mickiewicza 1 c
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•  HOTELE 
I  MOTELE

„ZAJAZD EDEN”
Rychnowy 102, tel. 59 83 43 299

• bar, • kawiarnia, • klimatyzacja, • możli-
wość płacenia kartą kredytową, • parking, 
• parking dla autokarów, • restauracja, 
• sala bankietowa, • sklep

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 
USŁUGOWE RYSZARD SZAPIEL
Podgaje 21 a 
tel. 67 26 69 384

• 30 miejsc noclegowych, • bar, • parking, 
• parking dla autokarów, • przystosowa-
ny dla niepełnosprawnych, • restauracja, 
• sala bankietowa, • sklep

HOTELIK „H@US”
Debrzno, ul. Leśna 1 
tel. 59 83 35 533

• 24 miejsca noclegowe, • parking

HOTELIK „KLUB BIZAREE”
Debrzno, ul. Czerniakowska 1B, tel. 59 83 35 657

• 12 miejsc noclegowych, • parking

HOTEL „ORZEŁ”
Jastrowie, ul. Kieniewicza 51 
tel. 67 26 62 025

• 40 miejsc noclegowych, • bar , • kawiar-
nia, • możliwość przyjazdu ze zwierzęta-
mi, • parking, • restauracja, • sala bankie-
towa

DOM GOŚCINNY BIAŁY DWOREK
Człuchów, al. Wojska Polskiego 34, 
tel. 59 83 42 506
www.bialy-dworek.com

• 18 miejsc noclegowych, • dostęp do In-
ternetu, • możliwość płacenia kartą kre-
dytową, • możliwość przyjazdu ze zwie-
rzętami, • parking, • sala konferencyjna, 
• sejf/depozyt

CENTRUM KONFERENCYJNO 
- REKREACYJNE „ACTIV”
 Sypniewo, ul. Mickiewicza 1c
tel. 67 26 61 169, 606 963 670
www.centrumactiv.pl

• 175 miejsc noclegowych, bar, parking, 
• parking dla autokarów, • dostęp do In-
ternetu, • sala konferencyjna, • basen, • 
odnowa biologiczna, • bilard, • siłownia, 
• możliwość płacenia kartą kredytową, 
• inne: wielofunkcyjna hala sportowa, 
dyskoteka, fitness, przygotowanie imprez
okolicznościowych, organizowanie imprez 
dla firm (zabawy integracyjne, konkuren-
cje linowe, strzeleckie, paintball, quady)

MOTEL RESTAURACJA
Barkowo
tel. 59 83 36 542, 602 531 107, 606 349 205

• 30 miejsc noclegowych, • restauracja, • 
sala bankietowa, • parking, • inne: czynne 
24 godz., organizacja imprez okoliczno-
ściowych

•  OŚRODKI 
WYPOCZ YNKOWE

ŁÓDZKI OŚRODEK 
WYPOCZYNKOWY
Rychnowy 100, tel. 59 83 23 360
www.lodzki.com.pl  osrodek@lodzki.com.pl

• 175 miejsc noclegowych, • bilard, • boisko 
do gier, • kort tenisowy, • miejsce na ogni-
sko/ grill, • możliwość wędkowania, • par-
king, • plac zabaw dla dzieci, • położony 
blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • stołówka/ 
jadalnia, • wypożyczalnia kajaków, • wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, • obiekt 
całoroczny

OŚRODEK REKREACYJNO 
- WYPOCZYNKOWY RZEWNICA
Rzewnica, tel. 662 244 400
e-mail: szczepan@post.pl

• 60 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • bar, • restauracja • domki, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość przyjazdu ze 
zwierzętami, • możliwość suszenia grzy-
bów, • możliwość wędkowania, • parking, 
• parking dla autokarów, • plac zabaw dla 
dzieci, • pole namiotowe, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu (do 
200 m), • prysznic i WC, • obiekt sezonowy,  
• organizacja imprez okolicznościowych

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY SZARP
Kujanki 35 
tel. 67 266 76 76, 607 548 911
jola@szarp.pl

• 120 miejsc noclegowych, • aneks 
kuchenny, • bar, • bilard, • boisko do 
gier, • domki, • kawiarnia, • kemping, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędko-
wania, • parking, • parking dla auto-
karów, • plac zabaw dla dzieci, • pole 
namiotowe, • położony blisko wody 
(do 200 m), • położony blisko lasu (do 
200 m), • prysznic i WC, • przystosowa-
ny dla niepełnosprawnych, • stołówka/ 
jadalnia, • wypożyczalnia kajaków, 
• wypożyczalnia łodzi, • wypożyczalnia 
rowerów, • wypożyczalnia rowerów 
wodnych, • dostęp do Internetu, • obiekt 
całoroczny, • inne: staw hodowlany, 
możliwość organizacji spływów kajako-
wych, imprez okolicznościowych i inte-
gracyjnych, paintball

BAZA NOCLEGOWA

aneks kuchenny

dostęp 
do Internetu

bar

basen
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ze zwierzętami
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odnowa biologiczna

parking
parking 
dla autokarów

plac zabaw dla dzieci

pole namiotowe
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niepełnosprawnych
restauracja

sauna

sejf/ depozyt

siłownia
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wypożyczalnia 
kajaków

wypożyczalnia łodzi

wypożyczalnia 
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woda
doprowadzony 
prąd elektryczny

solarium

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
NAD JEZIOREM MOCHEL
Kamień Krajeński 
ul. Jeziorna 1, tel. 52 38 86 069

• 60 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • boisko do gier, • domki, • kemping, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędkowa-
nia, • parking, • parking dla autokarów, • 
plac zabaw dla dzieci, • pole namiotowe, 
• położony blisko wody (do 200 m), • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • prysznic i 
WC, • restauracja, • sala bankietowa, • sala 
konferencyjna, • wypożyczalnia kajaków, 
• wypożyczalnia łodzi, • wypożyczalnia 
rowerów, • wypożyczalnia rowerów wod-
nych, • obiekt sezonowy
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
„LEŚNA CHATA”
Jastrowie, ul. Jeziorna 1
tel. 67 26 62 580 kom. 604 936 806
www.lesnachata.pl, e-mail info@lesnachata.pl

• 210 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • bar, • boisko do gier, • domki, 
• dostęp do Internetu, • kawiarnia, • miej-
sce na ognisko/ grill, • możliwość przyjaz-
du ze zwierzętami, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, • od-
nowa biologiczna, • parking, • parking dla 
autokarów, • położony blisko wody (do 
200 m), • położony blisko lasu (do 200 m), 
• prysznic i WC, • przystosowany dla nie-
pełnosprawnych, • restauracja, • sala ban-
kietowa, • sala konferencyjna, • siłownia, 
• sklep, • solarium, • stołówka/ jadalnia, 
• wędzarnia, • wypożyczalnia kajaków, 
• wypożyczalnia łodzi, • wypożyczalnia 
rowerów, • wypożyczalnia rowerów wod-
nych, • obiekt całoroczny

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
„BOLKO”
Dymin 1n, tel. 661 914 680
www.bolko.tp1.pl

• 40 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • bar, • bilard, • boisko do gier, 
• domki, • kawiarnia, • miejsce na ogni-
sko/grill, • możliwość wędkowania, 
• parking, • plac zabaw dla dzieci, • pole 
namiotowe, • położony blisko wody 
(do 200 m), • położony blisko lasu (do 
200 m), • prysznic i WC, • stołówka/ 
jadalnia, • wypożyczalnia kajaków, 
• wypożyczalnia łodzi, • wypożyczalnia 
rowerów wodnych, • obiekt sezonowy 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA 
I WYCHOWANIA
Koczała, ul. Młodzieżowa 8, tel. 59 85 74 275

• 20 miejsc noclegowych, • kort tenisowy, • 
parking, • położony blisko lasu (do 200 m), 
• prysznic i WC, • przystosowany dla nie-
pełnosprawnych,  • obiekt całoroczny

OŚRODEK KOLONIJNY PRZY ZESPOLE 
KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
Koczała, ul. Szkolna 16, tel. 59 85 74 275

• 100 miejsc noclegowych, • boisko do 
gier, • dostęp do Internetu, • kort teniso-
wy, • parking, • parking dla autokarów, 
• prysznic i WC, • stołówka/ jadalnia, • 
obiekt sezonowy

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BOBO”
Dymin 6b, tel. 59 85 74 010, fax 59 85 74 011
www.bobo.tp1.pl, e-mail: bobo@tp1.pl

• 90 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • bar, • boisko do gier, • domki, • dostęp 
do Internetu, • gabinet kosmetyczny, • ka-
wiarnia, • kemping, • kort tenisowy, • miej-
sce na ognisko/ grill, • możliwość przyjaz-
du ze zwierzętami, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, • od-
nowa biologiczna, • parking, • plac zabaw 
dla dzieci, • pole namiotowe, • położony 
blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • restau-
racja, • sala bankietowa, • sala konferen-
cyjna, • sauna, • solarium, • wędzarnia, 
• wypożyczalnia kajaków, • wypożyczal-
nia łodzi, • wypożyczalnia rowerów, • wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, • obiekt 
całoroczny, • baza nurkowa

•  PENSJONAT Y
„UROCZYSKO”
Jastrowie, ul. Graniczna 3,
tel. 67 26 63 752
e-mail gwdaryb@neostrada.pl

• 36 miejsc noclegowych, • bar,  • dostęp do 
Internetu, • jazda konna/ przejazdy brycz-
ką, • miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędkowa-
nia, • parking, • pole namiotowe, • poło-
żony blisko wody (do 200 m), • położony 
blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • re-
stauracja, • sala bankietowa, • sala konfe-
rencyjna, • wypożyczalnia kajaków

„PRZY ZAMKU”
Człuchów, ul. Kościelna 4,
tel. 59 83 43 349, fax 59 83 45 525
www.przyzamku.com
pensjonatprzyzamku@op.pl

• 19 miejsc noclegowych, • bar, • dostęp 
do Internetu, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość płacenia kartą kredytową, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• parking, • plac zabaw dla dzieci, • poło-
żony blisko wody (do 200 m), • położony 
blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• sala konferencyjna, • sejf/ depozyt, • sto-
łówka/ jadalnia, • wypożyczalnia rowe-
rów, • obiekt całoroczny

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „LEŚNIK”
Jastrowie, ul. Jeziorna 3 
tel. 67 26 62 323

• 120 miejsc noclegowych, • bilard, • bo-
isko do gier, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość wędkowania, • parking, 
• parking dla autokarów, • plac zabaw 
dla dzieci, • położony blisko wody (do 
200 m), • położony blisko lasu (do 200 
m), • prysznic i WC, • stołówka/ jadalnia, 
• wypożyczalnia kajaków, • wypożyczal-
nia łodzi, • wypożyczalnia rowerów, 
• wypożyczalnia rowerów wodnych, 
• obiekt całoroczny

OŚRODEK SZKOLENIOWO- 
-WYPOCZYNKOWY UNIMETAL
Kujanki 97
tel. 67 26 67 748, 694 456 796, fax 67 26 32 637
www.wczasy.unimetal.pl

• 120 miejsc noclegowych, • aneks 
kuchenny, • boisko do gier, • domki, 
• kemping, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• możliwość suszenia grzybów, • możli-
wość wędkowania, • parking, • parking 
dla autokarów, •  plac zabaw dla dzie-
ci, • pole namiotowe, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • siłownia, 
• stołówka/ jadalnia, • wypożyczalnia 
kajaków, • wypożyczalnia łodzi, • wy-
pożyczalnia rowerów, • wypożyczalnia 
rowerów wodnych, • wypożyczalnia ża-
glówek, • obiekt sezonowy

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Przechlewo, ul.Człuchowska 60, tel. 59 83 34 405
osir@przechlewo.pl

• 61 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • boisko do gier, • domki, • dostęp do 
Internetu, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• możliwość wędkowania, • parking, • plac 
zabaw dla dzieci, • pole namiotowe, • po-
łożony blisko wody (do 200 m), • położo-
ny blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• sauna, • wypożyczalnia kajaków, • wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, • obiekt 
sezonowy

GOŚCINIEC MARIA
Człuchów, pl. Wolności 5
tel. 59 83 41 420
www.gosciniecmaria.strona.pl

• 16 miejsc noclegowych, • dostęp do In-
ternetu, • możliwość przyjazdu ze zwie-
rzętami, • parking, • prysznic i WC, • sejf/ 
depozyt, • obiekt całoroczny, • inne: wy-
pożyczania samochodów
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• KWATERY 
I GOSPODARSTWA 
AGROTURYSTYCZNE

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„GRZYBOWO”
Polnica, tel. 59 83 23 475, 609 647 902
www.agroturystyka.polnica.pl
e-mail: polnica@tlen.pl

• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
wędkowania, • plac zabaw dla dzieci, 
• sklep,  • obiekt całoroczny, • inne: ho-
dowla danieli, organizacja wędrówek 
pieszych, rowerowych, spływów kajako-
wych i kuligów

„ROMANÓWKA” 
- MARIA ROMANOWSKA
Barkowo 71, tel. 59 83 42 172, 59 83 36 502, 
od czerwca 603 132 136

• 20 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • boisko do gier, • miejsce na 
ognisko/ grill, • możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami, • parking, • plac zabaw 
dla dzieci, • położony blisko lasu (do 200 
m), • prysznic i WC, • stołówka/ jadalnia, 
• obiekt sezonowy

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
– ROMAN SZCZYGIEŁ
Sieroczyn 12, tel. 604 425 514, 600 123 355

• 7 miejsc noclegowych, • aneks kuchenny, 
• basen, • jazda konna/ przejazdy bryczką, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
wędkowania, • plac zabaw dla dzieci, 
• położony blisko lasu (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • stołówka/ jadalnia, • wędzar-
nia, • obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
– JADWIGA GUZIŃSKA
Sokole 16 (gm. Człuchów), tel. 59 83 23 450

•12 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • boisko do gier, • jazda konna/ prze-
jazdy bryczką, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• możliwość suszenia grzybów, • możli-
wość wędkowania, • parking, • plac zabaw 
dla dzieci, • pole namiotowe, • położony 
blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • wypoży-
czalnia rowerów, • obiekt sezonowy

DOMEK WCZASOWY
Rychnowy 4, tel. 59 83 23 317

• 19 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • boisko do gier, • miejsce na 
ognisko/ grill, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, 
• plac zabaw dla dzieci, • położony bli-
sko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• sklep, • wypożyczalnia rowerów, 
• obiekt sezonowy

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
- PELOWSKI
Rychnowy 39, tel. 59 83 23 337

• 20 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • miejsce na ognisko/ grill, • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • obiekt 
sezonowy

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE „HONORATY”
Jerzmionki, tel. 52 58 80 289, 604 771 910

• 30 miejsc noclegowych, • bar, • basen, 
•  dostęp do Internetu, • kawiarnia, • kli-
matyzacja, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość wędkowania, • parking, 
• parking dla autokarów, • prysznic 
i WC, • restauracja, • sala bankietowa, 
• sala konferencyjna, • sauna, • obiekt 
całoroczny

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„JAŚMINOWY SEN” 
SABINA I TOMASZ SZYDEŁ
Jaromierz 46, tel. 501122467

• 16 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • boisko do gier, • dostęp do 
Internetu, • jazda konna/ przejazdy 
bryczka, • kemping, • kort tenisowy, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędko-
wania, • parking, • plac zabaw dla dzie-
ci, • pole namiotowe, • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC,• stołów-
ka/ jadalnia, • obiekt całoroczny, • Inne: 
wspólne pieczenie chleba, możliwość 
przygotowania własnych przetworów 
domowych, warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży ze sztuki przetrwania

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE „U STASIA” 
- ŁUCJA I STANISŁAW GLUGLA
Nowy Buczek 41, tel. 67 26 65 390

• 15 miejsc noclegowych, • jazda konna/ 
przejazdy bryczką, • miejsce na ognisko/ 
grill, • możliwość przyjazdu ze zwierzę-
tami, • możliwość suszenia grzybów, 
• możliwość wędkowania, • parking, • plac 
zabaw dla dzieci, • położony blisko wody 
(do 200 m), • położony blisko lasu (do 200 
m), • prysznic i WC, • wypożyczalnia rowe-
rów, • obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE PIOTR KLUZA
Nowy Buczek 12, tel. 67 26 65 621

• 6 miejsc noclegowych, • jazda konna/ 
przejazdy bryczką, • miejsce na ognisko/ 
grill, • możliwość przyjazdu ze zwierzęta-
mi, • możliwość suszenia grzybów, • moż-
liwość wędkowania, • parking, • plac za-
baw dla dzieci, • położony blisko wody (do 
200 m), • położony blisko lasu (do 200 m), 
• prysznic i WC, • wypożyczalnia rowerów, 
• obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
DANUTA WAGNER
Lipka, ul. Spokojna 9, tel. 67 26 65 299

• 4 miejsca noclegowe, • basen, • dostęp 
do Internetu, • jazda konna/ przejaz-
dy bryczką, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• możliwość wędkowania, • parking, • plac 
zabaw dla dzieci, • położony blisko wody 
(do 200 m), • położony blisko lasu (do 
200 m), • prysznic i WC, • wypożyczalnia 
rowerów, • obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
DANUTA I GRZEGORZ NOWAK
Chwalimie, tel. 67 26 60 165

• 11 miejsc noclegowych, • boisko do gier, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędko-
wania, • parking, • plac zabaw dla dzie-
ci, • pole namiotowe, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • przystoso-
wany dla niepełnosprawnych, • stołówka/ 
jadalnia, • obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
– WOJCIECH MILAK
Wierzchowo Człuchowskie 
ul. Szkolna 1, tel. 59 83 37 767, 608 529 134

• jazda konna/ przejazdy bryczką, • poło-
żony blisko lasu (do 200 m)

„HORTULUS”
Jeziernik 4/2, tel. 604 157 036,
http://a.orlikowski.w.interia.pl/a.orlikowski@interia.pl

• 5 miejsc noclegowych, • aneks kuchenny, 
• basen, • miejsce na ognisko/ grill, • moż-
liwość przyjazdu ze zwierzętami, • moż-
liwość suszenia grzybów, • możliwość 
wędkowania, • parking, • plac zabaw dla 
dzieci, • pole namiotowe, • położony bli-
sko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • wędzar-
nia, • wypożyczalnia łodzi, • wypożyczal-
nia rowerów, • wypożyczalnia żaglówek, 
• obiekt całoroczny
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„NOWOGRÓDEK”
Brzezie, ul. Polna 10,
tel. kom. 506 022 527, 506 022 528,
w Nowogródku tel. 59 83 24 647
www.nowogrodek.prv.pl/www.nowogrodek.e-hit.info/oferta.
html kaczma@polbox.com

• 18 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • jazda konna/ przejazdy bryczką, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędko-
wania, • parking, • plac zabaw dla dzieci, 
• położony blisko wody (do 200 m), • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • prysznic 
i WC, • stołówka/ jadalnia, • obiekt cało-
roczny, • inne: w obejściu ciekawe rasy 
zwierząt i ptaków

„POZIOMKA”
Kujanki 66,
tel. 67 26 67 708, 67 26 67 490, 602 678 661
www.kujanki.com.pl
kujanki@post.pl

• 20 miejsc noclegowych, • bar, • basen, 
• boisko do gier, • dostęp do Internetu, 
• gabinet kosmetyczny, • jazda konna/ 
przejazdy bryczką, • kawiarnia, • kort te-
nisowy, • miejsce na ognisko/ grill, • moż-
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liwość płacenia karta kredytową, • moż-
liwość suszenia grzybów, • możliwość 
wędkowania, • odnowa biologiczna, 
• parking, • plac zabaw dla dzieci, • poło-
żony blisko wody (do 200 m), • położony 
blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • re-
stauracja, • sala bankietowa, • sala konfe-
rencyjna, • sauna, • siłownia, • stołówka/ 
jadalnia, • wędzarnia, • wypożyczalnia 
kajaków, • wypożyczalnia łodzi, • wypoży-
czalnia rowerów, • wypożyczalnia żagló-
wek, • obiekt całoroczny

„MESA”
Kujanki 25, tel. 67 266 74 60, 602 590 528
www.transtex.transver.pl

• 20 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • bilard, • boisko do gier, • domki, • do-
stęp do Internetu, • jazda konna/ przejazdy 
bryczką, • kawiarnia, • miejsce na ognisko/ 
grill, • możliwość przyjazdu ze zwierzęta-
mi, • możliwość suszenia grzybów, • możli-
wość wędkowania, • parking, • plac zabaw 
dla dzieci, • pole namiotowe, • położony 
blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • restau-
racja, • sala bankietowa, • sala konferen-
cyjna, • stołówka/ jadalnia, • wędzarnia, 
• wypożyczalnia rowerów, • wypożyczalnia 
żaglówek, • obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO HELENY KRAWCZYK
Nowa Wieś 50, tel. 59 83 23 127

• 4 pokoje

URSZULA I STANISŁAW 
SPICZAK-BRZEZIŃSCY
Przechlewo, domek nad jez. Końskim
tel./fax 59 83 34 622
kom. 667 999 447
ula-brzezinska@wp.pl

• 10 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • miejsce na ognisko/ grill, • możli-
wość przyjazdu ze zwierzętami, • moż-
liwość wędkowania, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC

BRYGIDA DORSZYŃSKA
Przechlewo, ul. Dworcowa 3 
tel. 59 83 34 348

• 10 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • możliwość wędkowa-
nia, • prysznic i WC, • stołówka/ jadalnia, 
• wypożyczalnia rowerów

ELŻBIETA I JERZY 
NAPIÓRKOWSCY
Przechlewo, 
domek nad jez.Końskim, 
tel. 59 83 34 665, kom. 604 161 025

• 10 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość wędkowania, • położo-
ny blisko wody (do 200 m), • położony 
blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• wypożyczalnia kajaków, • wypożyczal-
nia rowerów

„DOM WILLOWY” 
EWA I BENEDYKT GLISZCZYŃSCY
Debrzno, ul. Leśna 9 
 tel. 59 83 37 178

• 6 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • miejsce na ognisko/ grill, 
•  parking, • plac zabaw dla dzieci, • po-
łożony blisko wody (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • stołówka/ jadalnia, • obiekt 
całoroczny

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
HANNA I MIROSŁAW KAMIŃSCY
Nadarzyce 61, tel. 602 668 695

• 30 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • boisko do gier, • jazda konna/ 
przejazdy bryczką, • kemping, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, 
• plac zabaw dla dzieci, • pole namio-
towe, • położony blisko wody (do 200 
m), • położony blisko lasu (do 200 m), 
• prysznic i WC, • stołówka/ jadalnia, 
• wędzarnia, • wypożyczalnia kajaków, 
• wypożyczalnia rowerów, • inne - bryczka, 
organizowanie zawodów wędkarskich na 
własnych stawach

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
A.R. TARNOWSCY
Nadarzyce, tel. 693 442 978
tanadarzyce@op.pl

• 19 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • boisko do gier, • miejsce na 
ognisko/ grill, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, 
• parking, • plac zabaw dla dzieci, • poło-
żony blisko wody (do 200 m), • położony 
blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• stołówka/ jadalnia, • wędzarnia, • wy-
pożyczalnia kajaków, • wypożyczalnia 
łodzi, • wypożyczalnia rowerów, • inne 
- wycieczki z przewodnikiem, strzelanie 
z wiatrówki

„STARY MŁYN”
Nadarzyce, tel. 67 26 61 117, kom. 601 395 198

• 15 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • bar, • boisko do gier, • kem-
ping, • miejsce na ognisko/ grill, • moż-
liwość suszenia grzybów, • możliwość 
wędkowania, • parking, •plac zabaw 
dla dzieci, • pole namiotowe, • położo-
ny blisko wody (do 200 m), • położony 
blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• restauracja, • sala bankietowa, • sala 
konferencyjna, • stołówka/ jadalnia, 
• wędzarnia, • wypożyczalnia rowerów

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
LUCYNA I JACEK SIKORSCY
Starzno 20, tel. 59 85 83 717
www. agro-starzno.plagro.starzno@wp.pl

• 21 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • kemping, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 

• możliwość suszenia grzybów, • możli-
wość wędkowania, • parking, • parking 
dla autokarów, • plac zabaw dla dzie-
ci, • pole namiotowe, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • sala ban-
kietowa, • sauna, • stołówka/ jadalnia, 
• wypożyczalnia kajaków, • wypożyczal-
nia łodzi, • wypożyczalnia rowerów, • wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, • obiekt 
całoroczny

„IBIR”
Drożyska Małe 1,
tel. 67 26 67 686, 501 390 765
www.ibir.spanie.pl
agroibir@neostrada.pl

• 20 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • bar, • domki, • kawiarnia, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, • par-
king, • parking dla autokarów, • plac za-
baw dla dzieci, • położony blisko lasu (do 
200 m), • prysznic i WC, • przystosowany 
dla niepełnosprawnych, • restauracja, 
• sala bankietowa, • sala konferencyjna, 
• sklep, • stołówka/ jadalnia, • wypoży-
czalnia kajaków, • wypożyczalnia łodzi, 
• wypożyczalnia rowerów, • wypożyczal-
nia rowerów wodnych, • obiekt całorocz-
ny, • inne:znajomość języka niemieckiego, 
organizacja imprez okolicznościowych 
i integracyjnych

KWATERY AGROTURYSTYCZNE 
CELINA I MIROSŁAW RUTECCY
Starzno 9, tel. 695 220 212

• 7 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
wędkowania, • parking, • pole namioto-
we, • położony blisko wody (do 200 m), 
• położony blisko lasu (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • wypożyczalnia rowerów, • wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, • obiekt 
całoroczny

GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE 
„JAWOROWY DWÓR”
Dymin 6a, tel. 59 85 74 271
www.jaworowydwor.com.pl

• 56 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • boisko do gier, • domki, • dostęp do 
Internetu, • kawiarnia, • kemping, • miej-
sce na ognisko/ grill, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • możliwość susze-
nia grzybów, • możliwość wędkowania, 
• parking, • parking dla autokarów, • plac 
zabaw dla dzieci, • pole namiotowe, • po-
łożony blisko wody (do 200 m), • położo-
ny blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• przystosowany dla niepełnosprawnych, 
• sala bankietowa, • sala konferencyjna, 
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KWATERA AGROTURYSTYCZNA 
MARIA DEMKO
Koczała, ul. Kościelna 10 
tel. 59 85 74 445

• 4 miejsca noclegowe, • aneks kuchenny, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możliwość 
suszenia grzybów, • parking, • plac zabaw 
dla dzieci, • pole namiotowe, • prysznic 
i WC, • wypożyczalnia rowerów, • obiekt 
sezonowy, • inne w gospodarstwie są 
zwierzęta (pies, koza, krowa, królik); wła-
sne przetwory mleczne

•  KWATERY 
PRY WATNE

PIOTR DOROSZYŃSKI
Lipka, ul. Spokojna 20

• 6 miejsc noclegowych, • aneks kuchenny, 
• dostęp do Internetu, • możliwość przyjaz-
du ze zwierzętami, • położony blisko wody 
(do 200 m), • położony blisko lasu (do 200 
m), • prysznic i WC, • obiekt całoroczny

PODGÓRSKI ZDZISŁAW
Lędyczek, ul. Leśna 3a

• 6 miejsc noclegowych, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • obiekt cało-
roczny

„JEZIERNIK”
Jeziernik, tel. 94 37 43 170
www.jeziernik.imax.com.pl/alowca@imax.com.pl

• 6 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• położony blisko wody (do 200 m), • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • prysznic 
i WC, • przystosowany dla niepełnospraw-
nych, • obiekt całoroczny

• sejf/ depozyt, • stołówka/ jadalnia, • wę-
dzarnia, • wypożyczalnia kajaków, • wy-
pożyczalnia łodzi, • wypożyczalnia rowe-
rów, • wypożyczalnia rowerów wodnych, 
• obiekt całoroczny, • inne: hodowla ptac-
twa ozdobnego (pawie, perliczki, kury zie-
lononóżki, bażanty) i królików belgijskich

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
MAŁGORZATA I ANDRZEJ STOLTMANN
Starzno 24, tel. 59 85 83 749

• 6 miejsc noclegowych, • aneks kuchenny, 
• jazda konna/ przejazdy bryczką, • miej-
sce na ognisko/ grill, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • możliwość susze-
nia grzybów, • możliwość wędkowania, 
• parking, • plac zabaw dla dzieci, • pole 
namiotowe, • położony blisko wody (do 
200 m), • położony blisko lasu (do 200 m), 
• prysznic i WC, • wypożyczalnia łodzi, 
• obiekt całoroczny, • inne: właściciele 
znają język niemiecki; gospodarstwo eko-
logiczne – należy do Stowarzyszenia Eko-
land; własne warzywa, owoce, jaja, mleko 
i sery; w gospodarstwie liczne zwierzęta: 
psy, krowy szkockie górskie długowłose, 
konie; możliwość pomagania w gospo-
darstwie; możliwość przygotowania wła-
snych przetworów domowych; wspólne 
grzybobrania; kuligi

W.J. NAPIÓRKOWSCY 
„RELAX”
Przechlewo, domki nad jez. Końskim, 
tel. 59 83 34 353 kom. 508 432 633
przechlewo.relax@interia.pl
www.przechlewo.relax.prv.p

• 45 miejsc noclegowych

BARBARA I MIROSŁAW CZARNECCY
Koprzywnica, tel. 695 421 678, 695 936 318
bar_mir@wp.pl

• 8 miejsc noclegowych, miejsce na ogni-
sko/ grill, dom murowany nad Jeziorem 
Szczytno

BRONISŁAW I REGINA BIELAWA
Przechlewo, domek nad jez. Końskim 
tel./fax 59 83 34 681, kom. 605 222 585
bielawar@wp.pl

• 8 miejsc noclegowych

JÓZEF GINTER
Sąpolno 86a, kwatera agroturystyczna
tel. 59 83 34 348, 59 83 34 722

• 10 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• prysznic i WC, • obiekt całoroczny

BERNARD MACIEJAK
1. Kleśnik, domek nad jez. Szczytno
2. Przechlewo, kwatera agroturystyczna, 
ul. Młyńska 33, tel. 698 888 117

GABRIELA DROZD
Przechlewo, domek nad jez. Końskim, 
tel. 59 83 34 265
gabi64d@wp.pl

• 8 miejsc noclegowych, • aneks kuchenny, 
• położony blisko wody (do 200 m), • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • prysznic 
i WC, • przystosowany dla niepełnospraw-
nych, • obiekt całoroczny

TOMASZ HABUŁYK
Przechlewo, domek nad jez. Końskim 
tel. 606 901 841
www.tomek7.republika.pl 

• 12 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • położony blisko wody (do 200 m), 
• położony blisko lasu (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • obiekt całoroczny

JERZY LASKOWICZ
Debrzno, ul. Rynek 6, tel. 59 83 35 344

• aneks kuchenny

HOTEL KOŁA ŁOWIECKIEGO
Rzeczenica, ul. Przechlewska 18 
tel. 59 83 31 778

• 11 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • prysznic i WC, • obiekt całoroczny

ZOFIA ANUSIK
Przechlewo, domek nad jez. Końskim, 
tel. 59 83 34 650

• aneks kuchenny, • możliwość przyjaz-
du ze zwierzętami, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • obiekt sezo-
nowy
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
ZBIGNIEW TRUSEWICZ
Okonek, ul. Szczecińska 32, tel. 600 64 28 95

• przystosowany dla niepełnosprawnych, 
• bar, • sala konferencyjna, • jazda konna, 
• parking, • boisko do gier, • siłownia

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„ŁOSIOWISKO”
Stara Brda 2, tel./ fax 59 8571294, 509560322
losiowisko.pl, losiowisko@losiowisko.pl

• 20 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • boisko do gier, • dostęp do Internetu, 
• kort tenisowy, • możliwość przyjazdu ze 
zwierzętami, • możliwość suszenia grzy-
bów, • możliwość wędkowania, • parking, 
• parking dla autokarów, • pole namiotowe, 
• prysznic i WC, • stołówka/jadalnia, • wę-
dzarnia, • wypożyczalnia rowerów, • sala 
bankietowa, • sala konferencyjna, • położo-
ny blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • obiekt całoroczny

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
„U KRYSI”
Osowiec 11, tel. 67 266 74 42, 660 024 379
k.skrentna@interia.pl

• 5 miejsc noclegowych, • boisko do gier, 
• dostęp do Internetu, • jazda konna/ prze-
jazdy bryczką, • kemping, • miejsce na ogni-
sko/grill, • możliwość przyjazdu ze zwie-
rzętami, • możliwość suszenia grzybów, 
• możliwość wędkowania, • odnowa biolo-
giczna, • parking, • parking dla autokarów, 
• plac zabaw dla dzieci, • pole namiotowe, 
• położony blisko lasu (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • stołówka/jadalnia, • wędzarnia, 
• wypożyczalnia rowerów, • obiekt cało-
roczny, • inne – stół do tenisa, organizacja 
imprez integracyjnych w stodole i rajdów 
terenowych, nauka jazdy konnej, swojskie 
jadło, w listopadzie impreza „Hubertus 
– pogoń za lisem”
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• POLA NAMIOTOWE 
I KEMPINGOWE

T.A. STEPANCEWICZ
Lędyczek, ul. Złotowska 8,
tel. 67 26 31 233

• 12 miejsc, • doprowadzona woda, • do-
prowadzony prąd elektryczny, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, • po-
łożony blisko wody (do 200 m), • położo-
ny blisko lasu (do 200 m), • prysznic i WC, 
• stołówka/ jadalnia, • zaplecze kuchenne, 
• obiekt całoroczny

„POLE NAMIOTOWE”
Rzewnica,
tel. 59 83 24 653 lub 59 83 31 722
www.rzeczenica.pl

• 200 miejsc, • doprowadzona woda, 
• miejsce na ognisko/ grill, • możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami, • możli-
wość wędkowania, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • obiekt sezo-
nowy, • inne - miejsce do parkowania

DANUTA CZAJKOWSKA
Debrzno, ul. Księdza Skorupki 
tel. 59 83 35 025

• 10 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny

„POD SOSENKĄ”
Budy, ul. Brzeźnicka 8, 
tel. 67 26 63 426, kom. 886 60 12 19
akoradzi@poczta.onet.pl

• 6 miejsc noclegowych, • aneks kuchen-
ny, • dostęp do Internetu, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • inne - warsz-
taty imitacji witraży oraz zdobienie szkła, 
nauka haftu regionalnego

U TADKA
Człuchów, ul. Szczecińska 28 
tel. 59 83 46 129

• 9 miejsc noclegowych, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • prysznic i WC, 
• obiekt całoroczny

POKOJE GOŚCINNE 
PPKS CZŁUCHÓW SP. Z O.O.
Człuchów, al. Wojska Polskiego 5,
tel. 59 83 42 500
www.pks.czluchow.pl

• 4 miejsca noclegowe, • dostęp do Inter-
netu, • obiekt całoroczny

DANIEL HNATCZAK
Debrzno, ul. Leśna 23
tel. 59 8335168, 697086505
www.wypoczynek.hnatczak.com
dhnatczak@wp.pl

• 18 miejsc noclegowych, • domki, • miej-
sce na ognisko/grill, • parking, • możliwość 
wędkowania, • położony blisko wody (do 
200 m), • położony blisko lasu (do 200m), 
• obiekt sezonowy

NAD JEZIOREM
Debrzno, ul. Jeziorna
tel. 504212917
www.nad-jeziorem.com.pl
kontakt@nad-jeziorem.com.pl

• 8 miejsc noclegowych, • domki, • miej-
sce na ognisko/grill, • parking, • położony 
blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • obiekt sezonowy

POKOJE GOŚCINNE JÓZEF BERENDT
Debrzno, ul. Jeziorna
tel. 5071143443

• 9 miejsc noclegowych, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • parking, • pokoje gościnne

STANISŁAW JAŻDŻEWSKI
Dąbrowa Człuchowska 39
tel. 59 83 34 926

• 9 miejsc noclegowych, • położony blisko 
wody, • położony blisko lasu, • można przy-
jechać ze zwierzętami, • grill, • plac zabaw

MARIA I JERZY DOLNY
Sapolno Człuchowskie 16
tel. 694 069 524

• bar, • miejsce na ognisko/ grill, • pole na-
miotowe, • inne: spływy kajakowe rzeką 
Brdą, stawy rybne

BEATA DORSZYŃSKA
Przechlewo, ul. Młyńska 24
tel. 59 83 343 04, 604 120 910
Lipczynek nad jez. Lipczyno

• 7 miejsc noclegowych, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • parking, • plac za-
baw, • miejsce na ognisko/ grill

MIROSŁAWA I MARIAN SZCZERBIAK
Przechlewo
tel. 602 616 367
e-mail: szczemar@graf-soft.com.pl

Domek nad Jez. Końskim
• 6 miejsc noclegowych, • aneks kuchenny, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, • po-
łożony blisko wody, • położony blisko lasu, 
 • prysznic i WC, • doprowadzona woda, 
• doprowadzony prąd, • obiekt całoroczny

CELINA FRĄCKOWIAK – NIELEK
Koprzywnica
tel. 59 83 343 318, 604 584 209
www.republika.pl/jamnik1000

• 5 miejsc noclegowych, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • plac zabaw, • miej-
sce na ognisko/ grill 

URSZULA I BERNARD MACIEJAKOWIE
Przechlewo, os. B. Juźkowa 6/6
tel. kom. 604 931 344
Klęśnik, domek letniskowy nad jez. Szczytno

• możliwość przyjazdy ze zwierzętami, 
• parking, • miejsce na ognisko/grill, 
• obiekt sezonowy, • inne: żeglowanie

ROMAN OSTASZEWSKI
Przechlewo, ul. Człuchowska 60
tel. 59 83 34 556
domek nad Jez. Końskim

• 6 miejsc noclegowych, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • parking, • plac 
zabaw, • miejsce na ognisko/ grill, • obiekt 
sezonowy

DANIELA SKRZYPEK
Przechlewo, ul. Rzeczenicka 18
tel. 59 83 34 667

• 8 miejsc noclegowych, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • parking, • plac 
zabaw, • miejsce na ognisko/ grill, • obiekt 
całoroczny

ROBERT SZYPRYT
Przechlewo, os. B. Juźkowa 17/13
tel. 59 83 34 246, 604 777 019
Klęśnik, domek nad jez. Szczytno

• 8 miejsc noclegowych, • możliwość przy-
jazdu ze zwierzętami, • miejsce na ogni-
sko/ grill, • obiekt sezonowy

•  SCHRONISK A 
MŁODZIEŻOWE

PODGAJE - SZKOŁA PODSTAWOWA 
Podgaje, tel. 67 26 69 046 

• 20 miejsc noclegowych, • boisko do gier, 
• miejsce na ognisko/ grill, • położony bli-
sko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • stołów-
ka/ jadalnia, • obiekt sezonowy

HELENA I ZDZISŁAW BARANOWSCY
Przechlewo, ul. Dworcowa 37 A, tel. 604 592 413
Klęśnik, domek letniskowy nad jez. Szczytno

• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• miejsce na ognisko/ grill, • inne: łódka do 
wędkowania

ZDZISŁAW SKWARCZAK
Przechlewo, os. Juźkowa 5/18
tel. 59 83 34 448, kom. 608 409 090, 698 660 909
www.brda.za.pl

domek letniskowy nad Jez. Końskim
• 6 miejsc noclegowych, • parking, • miej-
sce na ognisko/grill, • możliwość przyjaz-
du ze zwierzętami

ANDRZEJ PILARSKI
Przechlewo, ul. Młyńska 66, tel. 608 799 977
asenior@poczta.onet.pl

• położony blisko lasu, inne: staw

TOMASZ WIKTORZAK
Przechlewo
www.wypoczynek.bo.pl

Domek letniskowy nad Jez. Końskim

IWONA I GRZEGORZ MIERSCY
Przechlewo, ul. Rzeczenicka 17
tel. 665 211 301
Domek letniskowy nad Jez. Końskim

• 6 miejsc noclegowych, • parking, • miej-
sce na ognisko/ grill

WYNAJEM POKOI 
DANUTA KOZŁOWSKA 
MAREK KOZŁOWSKI
Lotyń, ul. Szczecinecka 35, tel. 608 508 695
Mar_ko@op.pl

• 9 miejsc noclegowych, • sala konferen-
cyjna, • obiekt całoroczny

WOJCIECH SŁOMKOWSKI
Brokęcino 58, tel. 506 198 528

• 6 miejsc noclegowych

EWA DRAWERT
Pniewo 16, tel. 67 266 09 16

• 6 miejsc noclegowych

JOANNA NIEZGÓDKA
Brokęcino 28, tel. 67 266 02 60

•  7 miejsc noclegowych

W GIMNAZJUM
Człuchów, ul. Szkolna 3
tel. 59 83 43 431

• 25 miejsc noclegowych, • boisko do 
gier, • miejsce na ognisko/ grill, • prysz-
nic i WC, • przystosowany dla niepeł-
nosprawnych, • obiekt sezonowy, • inne 
- świetlica z grami

•  STANICE ZHP
STANICA HARCERSKA
Podgaje, tel. 607 144 559

• aneks kuchenny, • boisko do gier, • miej-
sce na ognisko/ grill, • pole namiotowe, 
• położony blisko wody (do 200 m), • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • stołówka/ jadalnia, • obiekt 
sezonowy

OŚRODEK SZKOLENIOWO 
– WYPOCZYNKOWY ZHP ŁÓDŹ
Trzmielewo,
tel. do Ośrodka 59 83 31 106, 
tel. ZHP 42 63 63 262
www.lodzka.zhp.pl; e-chorągiew@lodzka.zhp.pl

• 160 miejsc noclegowych, • aneks ku-
chenny, • bilard, • boisko do gier, • miej-
sce na ognisko/ grill, • pole namiotowe, 
• położony blisko wody (do 200 m), • po-
łożony blisko lasu (do 200 m), • prysznic 
i WC, • stołówka/ jadalnia, • wędzarnia, 
• wypożyczalnia kajaków, • wypożyczal-
nia łodzi, • wypożyczalnia żaglówek, 
• obiekt sezonowy
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• MIEJSCA 
BIWAKOWANIA

JEZIORO ŁĄKIE
kontakt: Urząd Gmina Lipka

JEZIORO GOGOLIN
kontakt: Urząd Gminy Lipka

JEZIORO LEŚNE - BOROWE
kontakt: Nadleśnictwo Okonek 
ul. Kolejowa 16, 
tel. 67 26 69 101, (102)

RZEWNICA
kontakt: tel. 59 83 24 653 
lub 59 83 31 722

JEZIORO BORÓWNO
kontakt: Nadleśnictwo Złotów, 
al. Josepha Petera Lenne 1, 
tel. 67 26 33 471, 67 26 33 472

STANICE WODNE NAD BRDĄ
kontakt: Nadleśnictwo Niedźwiady, Przechlewo, 
ul. Dworcowa 50, 
tel. 59 83 34 371

JEZIORO „ŻUCZEK”
kontakt: Urząd Miasta i Gminy Debrzno

NAD JEZIOREM MIEJSKIM 
W JASTROWIU
kontakt: Nadleśnictwo Jastrowie, 
ul. Roosevelta 8, tel. 67 26 62 361

NAD JEZ. DYMNO
kontakt: Urząd Gminy Koczała

ZAPADŁE NAD JEZ. SĘKACZ
kontakt: Leśniczy Leśnictwa Stara Brda, 
p. Janusz Zieliński, 
tel. 602 400 523

PRZY LEŚNICZÓWCE 
W STAREJ BRDZIE PILSKIEJ
kontakt: Leśniczy Leśnictwa Stara Brda, 
p. Janusz Zieliński 
tel. 602 400 523

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
PRZECHLEWO
Przechlewo, ul. Człuchowska 60
tel. 59 83 34 405

• 400 miejsc, • doprowadzona woda, • do-
prowadzony prąd elektryczny, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami, • możliwość wędkowa-
nia, • plac zabaw dla dzieci, • położony 
blisko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • obiekt 
sezonowy

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
A.R. TARNOWSCY
Nadarzyce, tel. 67 25 06 193
e-mail tanadarzyce@op.pl

• 20 miejsc, • doprowadzona woda, • do-
prowadzony prąd elektryczny, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, 
• plac zabaw dla dzieci, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • stołówka/ 
jadalnia, • zaplecze kuchenne, • inne - wy-
cieczki z przewodnikiem

POLE KEMPINGOWE 
KRZYSZTOF BALAS
Starzno 10, tel. 697170159

• liczba miejsc - na 3 przyczepy, • dopro-
wadzona woda, • doprowadzony prąd 
elektryczny, • miejsce na ognisko/ grill, 
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami, 
• możliwość wędkowania, • plac zabaw dla 
dzieci, • położony blisko wody (do 200 m), 
• położony blisko lasu (do 200 m), • prysz-
nic i WC, • obiekt sezonowy

CAMPING NR 80
Człuchów, al. Wojska Polskiego 62
tel. 59 83 41 264
osir5@wp.pl www.maxmedia.pl/osir

• 120 miejsc, • doprowadzona woda, • do-
prowadzony prąd elektryczny, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami, • możliwość suszenia 
grzybów, • możliwość wędkowania, • plac 
zabaw dla dzieci, • położony blisko wody 
(do 200 m), • położony blisko lasu (do 
200 m), • prysznic i WC, • stołówka/ jadal-
nia, • obiekt sezonowy

POLE NAMIOTOWE 
PRZY CAMPINGU NR 80
Człuchów, al. Wojska Polskiego 62, 
tel. 59 83 41 264
osir5@wp.pl www.maxmedia.pl/osir

• 500 miejsc, • doprowadzona woda, • do-
prowadzony prąd elektryczny, • miejsce 
na ognisko/ grill, • możliwość przyjaz-
du ze zwierzętami, • możliwość susze-
nia grzybów, • możliwość wędkowania, 
• plac zabaw dla dzieci, • położony blisko 
wody (do 200 m), • położony blisko lasu 
(do 200 m), • prysznic i WC, • stołówka/ 
jadalnia, • obiekt sezonowy

OŚRODEK SZKOLENIA 
I WYCHOWANIA POMORSKIEJ 
WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
Człuchów, ul. Kusocińskiego 4 
tel. 59 83 43 339
www.ohpczluchow.plohpczluchow@wp.pl

• 40 miejsc noclegowych, • boisko do gier, 
• miejsce na ognisko/ grill, • położony bli-
sko wody (do 200 m), • położony blisko 
lasu (do 200 m), • prysznic i WC, • obiekt 
całoroczny - pojedyncze pokoje, • obiekt 
sezonowy, • sala konferencyjna, • parking, 
• Inne: jacuzzi

DOM SPORTOWCA 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Człuchów, ul. Szkolna 1 
tel. 59 83 42 553
osir5@wp.pl
www.maxmedia.pl/osir

• 85 miejsc noclegowych, • boisko do gier, 
• miejsce na ognisko/ grill, • prysznic i WC, 
• przystosowany dla niepełnosprawnych, 
• obiekt całoroczny, • parking, • Inne: sau-
na, świetlica, fitness, siłownia, wypoży-
czalnia sprzętu sportowego 

BURSA SZKOLNA
Człuchów, ul. Koszalińska 2 
tel./fax. 59 83 43 492
pbsczluchow@wp.pl,
www.bursa.czluchow.net.pl

• 250 miejsc noclegowych, • boisko do 
gier, • kort tenisowy, • miejsce na ognisko/ 
grill, • prysznic i WC, • stołówka/ jadalnia, 
• obiekt całoroczny, • sala konferencyjna, 
• parking, • Inne: fitness, siłownia, wypo-
życzalnia sprzętu sportowego

aneks kuchenny

dostęp 
do Internetu

bar

basen
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kartą kredytową

solarium możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami
możliwość suszenia 
grzybów
możliwość 
wędkowania
odnowa biologiczna

parking

parking 
dla autokarów
pole namiotowe

prysznic i WC

przystosowany dla 
niepełnosprawnych
restauracja

sauna

sejf/ depozyt

siłownia

stołówka/ jadalnia
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wypożyczalnia 
kajaków

plac zabaw dla dzieci

wypożyczalnia łodzi

wypożyczalnia 
rowerów
wypożyczalnia 
żaglówek
obiekt całoroczny

obiekt sezonowy

sala bankietowa

sala konferencyjna

położony blisko 
wody (do 200 m)
położony blisko 
lasu (do 200 m)
doprowadzona 
woda
doprowadzony 
prąd elektryczny

POWIATOWE CENTRUM 
REHABILITACJI I TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Czarne, ul.Zamkowa 19,
tel. 59 83 32 494, fax 59 83 32 879,
www.starostwo.czluchow.org.pl

• 40 miejsc noclegowych, • basen od-
kryty, • bilard, • boisko do gier, • jazda 
konna/ przejazdy bryczką, • kawiarnia, 
• kort tenisowy, • miejsce na ognisko/ 
grill, • możliwość wędkowania, • odnowa 
biologiczna, • parking, • plac zabaw dla 
dzieci, • położony blisko wody (do 200 
m), • prysznic i WC, • przystosowany dla 
niepełnosprawnych, • sala bankietowa, 
• sala konferencyjna, • sauna, • siłownia, 
• stołówka/ jadalnia, • wypożyczalnia 
rowerów, • obiekt całoroczny • sejf/ de-
pozyt, • możliwość suszenia grzybów, • 
aneks kuchenny

• INNE
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO 
-WYCHOWAWCZY (INTERNAT)
Człuchów, ul. Batorego 24 
tel. 59 83 42 416

• 120 miejsc noclegowych, • boisko do 
gier, • prysznic i WC, • przystosowany dla 
niepełnosprawnych, • stołówka/ jadalnia, 
• obiekt całoroczny, • sala konferencyjna, 
• parking
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•  RESTAUR AC JE
MOTEL RESTAURACJA

Barkowo,
tel. 59 8336542, 602531107, 606349205

RESTAURACJA KLUBOWA
Czarne, pl. Wolności, tel. 59 83 32 571

STUDIO 2000
Czarne, ul. Ogrodowa 26, tel. 59 83 32 874

777
Człuchów, ul. Królewska 1, tel. 59 83 43 711

DUET
Człuchów, ul. Kwiatowa 2, tel. 59 83 43 375

HUBERTUS
Człuchów, ul. Szczecińska 40 
tel. 59 83 41 092

„SAVOY”
Człuchów, al. Wojska Polskiego 9 
tel. 59 83 42 436
www.savoy.iss.com.pl savoy@savoy.iss.com.pl

„SPORTOWA”
Człuchów, ul. Wojska Polskiego 62 
tel. 59 83 42 125

„ANGELIKA”
Debrzno, ul. Jeziorna, tel. 59 83 35 102 

„SEZAM”
Lipka, ul. Szkolna 7, tel. 067 26 65 259

„TĘCZA”
Lipka, ul. Kościuszki, tel. 067 26 65 011

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO USŁUGOWE 
RYSZARD SZAPIEL

Podgaje 21 a, tel. 067 26 69 384 

PUB „CHAMPION”
Człuchów, ul. Dworcowa 5

PUB „KOTŁOWNIA”
Człuchów, ul. Traugutta 2
pubkotlownia@gmail.com
http://www.kotlownia.prv.pl/

PIZZERIA „PICASSO”
Człuchów, ul. Szczecińska 27a 
tel. 059 83 41 127

PIZZERIA „ROMA”
Człuchów, ul. Rynek 5, tel. 059 83 44 645

KLUB „BIZARRE”
Debrzno, ul. Czerniakowska 1B 
tel. 059 83 35 657 

PUB & PIZZERIA „CASUCI” 
Debrzno, ul. Niepodległości 2a 
tel. 608 379 225 

„ROŻEN”
Dobojewo Osada Leśna 
– przy drodze krajowej nr 25

BAR „ANIA” 
Za Jastrowiem 
– kierunek Gdańsk – Kołobrzeg, 
tel. 067 26 62 722

BAR „BLASZAK”
Jastrowie, ul. Żymierskiego 
tel. 605 653 829

BAR „POD STRZECHĄ”
Jastrowie, ul.Kilińszczaków, 
tel. 67 26 62 323

„FREGATA”
Przechlewo, os.Juźkowa 1 
tel. 059 80 23 104

CANPOL „ODEJEWSKI-ODAN” SP. Z O.O
Sieroczyn 4 a, tel. 059 83 45 327,
canpol@odejewski.p, www.canpol.pl

„TRZEBIESZKI”
Trzebieszki, tel. 0 604 711 500

„POD SOSNĄ”
Zakrzewo, ul. Dworcowa, tel. 067 26 67 043

„UROCZYSKO”
Jastrowie, ul. Graniczna 3
tel. 67 26 63 752, kom. 604 590 335

RESTAURACJA „POZIOMKA”
Kujanki 66
tel. 67 266 77 08, 67 266 74 90, 602 678 661
www.kujanki.com.pl,   kujanki@post.pl

„TURYSTYCZNA”
Lędyczek, ul. Kościuszki 9 
tel. 067 26 31 287

BAZA GASTRONOMICZNA

PIZZERIA „SOPRANO”
Jastrowie, ul. Brzozowa 1, tel. 67 266 27 22

PIZZERIA „PALERMO”
Jastrowie, ul. Żymierskiego 40 e,
tel. 666 522 127

DAKI
Kamień Krajeński, ul. Sienkiewicza

NAD J. MOCHEL
Kamień Krajeński, ul. Jeziorna 

PIZZERIA
Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 21, 
tel. 510 234 073

•  K AWIARNIE
CAFE W RAMCE

Człuchów, os. Wazów 1, tel. 604 556 298

„CAPPUCINO”
Człuchów, ul. Królewska 24

„HOKER”
Człuchów, ul. Rynek 8, tel. 59 83 42 474

KAWIARNIA „LAGUNA”
Debrzno, ul. Wojska Polskiego 2 
tel. 513 133 757 

MAŁA GASTRONOMIA 
TERESA GOŁĘBIOWSKA

Debrzno, ul. Ogrodowa 26
tel. 059 83 35 750 wew. 44 

•  BARY,  PIZZERIE, 
PUBY I  KLUBY

BAR „TĘCZA”
Barkowo, przy drodze krajowej nr 22 

GABRIELA MŁODAWSKA „KARCZEMKA 
NAD JEZIOREM”

Brokęcino 52

„CZTERY ZAJĄCE” 
KOWALCZUK MICHAŁ

Ciosaniec 23

CITY MEAL
Czarne, ul. Moniuszki 6, tel. 668719510

PIZZERIA „SAN MARINI”
Czarne, ul. Młyńska 2, tel. 888 014 669

„POD SOSENKAMI”
Czarne, ul. Pomorska 1, tel. 502 533 375

BAR „POKUSA”
Człuchów, al. Wojska Polskiego 5 
tel. 059 83 42 500

BAR „U KRYSI”
Człuchów, ul. Słowackiego 2 
tel. 059 83 43 370

CHILLOUT
Człuchów, pl. Bohaterów 3 B
tel. 605 570 607, 505 488 288

LA GARSIJA
Człuchów, ul. Traugutta 9 B
tel. 696 628 762

PUB VEGAS
Człuchów, ul. Rynek 2/12

PUB „APROPO”
Człuchów, Pl. Bohaterów
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•  BIUR A PODRÓŻ Y
KONESER

Człuchów, ul. Królewska 21 
tel. 59 83 42 331

SEZAM
Człuchów, pl. Wolności 9 
tel. 59 83 41 362

•  PRZE WOŹNIC Y
ANDRZEJ KULA

Lipka, ul. Spokojna, 67 26 65 666

JASIO I RYSIO
Jan Sikora, Wielki Buczek

„DANA” PRZEWOZY PASAŻERSKIE
Czarne,ul. Robotnicza 2 
tel. 59 83 32 631, 608 065 640, 604 446 548
www.przewozydana.com, danaut@op.pl

MAREK KISIEL
Jastrowie, tel. 0 602 665 887

FIRMA HANDLOWA „MENAGER” 
DARIUSZ KOBRYŃ

Debrzno, ul. Moniuszki 2/8
tel. 59 83 37 138, 506 112 148

ZAKŁAD 
TRANSPORTOWO-HANDLOWY 
JAN KRASA

Ciosaniec 13A/ 10
tel. 67 26 60 894, 601 861 556

BALTIC SEA TRANS 
PIOTR TARNOWSKI 

Okonek, ul. Niepodległości 46/11
tel. 67 26 69 160, 609 444 954

PPKS CZŁUCHÓW SP.Z O.O.
Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5 
tel. 59 83 42 244, 83 42 245, fax 83 42 500
www.pks.czluchow.com.pl
pksczluchow@pro.onet.pl

Dworzec PKS Człuchów: 
pl. Wolności 1, tel. 59 83 42 213

•  Z A JA ZDY,  K ARCZMY
„ZAJAZD POD ORŁEM”

Jastrowie, ul. Kieniewicza 50 
tel. 67 26 62 005

ZAJAZD FENIX
Rzeczenica, ul. Leśna 3, tel. 695 011 060

ZAJAZD „EDEN”
Rychnowy 102, tel./fax 59 83 21 756

ZAJAZD „OSTOJA”
Sporysz 8, tel. 59 83 33 458

ORGANIZATORZY TURYSTYKI

PIZZERIA „U MONIKI’
Koczała, ul. Tęczowa, tel. 500 232 218

BAR W GOK LIPKA
Lipka, ul. IV Dyw. Piechoty 2 
tel. 67 26 65 054

„SMAKOSZ”
Lipka, ul. Szkolna 3, tel. 67 26 65 207

LUCYNA FURYK
Lotyń, ul. Szczecinecka 1 a 
tel. 67 26 60 444, przy trasie S 11

AGNIESZKA BISKUP „MINI BAR”
Okonek, ul. Niepodległości 27

BAR „U CZESIA” 
MARIA OLECHNOWICZ – PIETRZYK

Okonek, ul. Kolejowa 10, tel. 67 26 69 100, 
droga powiatowa 29-312

NOWAK & NOWAK SPÓŁKA Z O.O. 
BAR GASTRONOMICZNY 
STACJA PALIW BP

Podgaje, przy trasie S 11, tel. 67 26 69 535 

JOANNA SAWCZUK „WIKTORIA”
Podgaje, Poznańska 4, tel. 67 26 60 124

BAR „POD STRUSIEM”
Polnica

„BOSS”
Przechlewo, ul.Człuchowska 17 
tel. 602 616 367

KLUB „JOKER”
Przechlewo, ul. Rzeczenicka 18 
tel. 59 83 34 667

PIZZERIA MONIQ
Przechlewo, ul. Człuchowska 17
tel. 880 346 304

STACJA BENZYNOWA „BAMI”
Rychnowy, przy drodze krajowej nr 22

„AVANTI”
Rzeczenica, ul. Leśna, tel. 59 83 31 605

GOŚCINIEC U ANNY
Rzeczenica, ul. Białobórska 24
tel. 889 555 311,
zolomagda@wp.pl

KLUB „MILLENIUM”
Sypniewo, ul. Mickiewicza 1c,
tel. 606 963 670

„ROŻEN”
Wierzchowo Dworzec 
– przy drodze krajowej nr 25

„ZATORZE”
Wierzchowo Dworzec, ul. Dworcowa

DRINK BAR „RELAKS”
Zakrzewo, ul. Dworcowa 22

TRANSPORT KRAJOWY 
 I MIĘDZYNARODOWY  
WINCENTY GWIŹDZIEL

Kamień Krajeński, ul. Chojnicka 19
tel. 52 3886245, 601983499

USŁUGI PRZEWOZOWE 
ROMAN DROPIEWSKI

Kamień Krajeński, ul. Szkolna 19
tel. 52 3886401, 501481954

•  PRZEDSIĘBIORST WA 
TURYST YCZNE

FIRMA TURYSTYCZNO-USŁUGOWA 
„MAXIM”

Czarne, ul. Robotnicza 10
tel. 692 459 348

PRZEDSIĘBIORSTWO 
TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE 
IWONA GRABIEC

Człuchów, al. Wojska Polskiego 62, 
tel. 692 450 215

ORGANIZACJA WYCIECZEK 
Z PRZEWODNIKIEM

Nadarzyce, Ryszard Tarnowski,
tel. 67 25 06 198

ORGANIZACJA SPŁYWÓW 
KAJAKOWYCH

(pełna obsługa)
Trzebieszki 2, tel. 67 25 81 637, 
kom. 604 342 528

•  KOŁ A PT TK
PTTK „HUSARIA”

Czarne, ul. 27 lutego 
tel. 59 83 32 611

•  INNE
STOŁÓWKA – SPECJALNY 
OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

Człuchów, ul. Batorego 24 
tel. 59 83 42 416

MAŁA GASTRONOMIA „RELAKS”
Gwieździn, tel. do „Relaks” - 501 059 342, 
tel. właściciel – 94 37 47 118 
lub 501 055 278

„U IRENY”
Koczała, ul. Człuchowska, tel. 608856150

MAŁA GASTRONOMIA „SAMI SWOI”
Przechlewo, ul. Dworcowa 21
tel. 697 697 714

MAŁA GASTRONOMIA 
KRZYSZTOF GNIOT

Zakrzewo, ul. Omańczyka 23
tel. 67 2667559
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Wybrane szlaki turystyczne

szlaki i ścieżki rowerowe

•  GREENWAY – NASZYJNIK PÓŁNOCY:
odcinek:  Debrzno – Myśligoszcz – Stare Gronowo 

– Kamień Krajeński – Obkas – Dąbrówka 
– Drożdżenica,

odcinek:  Babilon – Czarnoszyce – Polnica – Człu-
chów – Krępsk- Gwieździn – Rzewnica 
– Pakotulsko – Suszka – Płocicz – Koczała

odcinek:  Sypniewo – Ciosaniec – Pniewo – Jastro-
wie – Górzna – Błękwit – Złotów – Święta 
– Zakrzewo – Wersk – Wielki Buczek 
– Osowo – Mały Buczek – Lipka –Łąkie 
– Rozwory – Debrzno

•  ROWEREM PRZEZ LASY POWIATU 
ZŁOTOWSKIEGO – TRASA CZERWONA:

 Wrzosy – Ptusza – Jastrowie – Chwalimie 
– Okonek – Lędyczek – Lipka – Białobłocie 
– Czyżkowo – Wielki Buczek – Wersk – Witro-
goszcz (ok. 100 km)
•  ROWEREM PRZEZ LASY POWIATU 

ZŁOTOWSKIEGO – TRASA ZIELONA
 Wersk – Zakrzewo – Złotów – Józefowo 
– Krzywa Wieś – Kiełpin (ok. 40 km)

•  SZLAK ROWEROWY DOOKOŁA GMINY 
KAMIEŃ KRAJEŃSKI

 Kamień Krajeński – Dąbrowa – Witkowo 
– Nowa Wieś – Obkas – Dąbrówka – Duża 
Cerkwica (42 km)
•  SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOW-

SKIEJ – TRASA NR 1 „SZLAKIEM KOM-
TURÓW CZŁUCHOWSKICH”:

 Człuchów – Skórzewo – Biskupnica – Chrzą-
stówek – Słupia –Myśligoszcz – Dolina Rzeki 
Debrzynki – jez. Żuczek – Debrzno (29 km)
•  SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOW-

SKIEJ – TRASA NR 2 „SZLAKIEM MAR-
GRABIÓW”:

 Debrzno – Gniewno –Rozwory – Cierznie 
– Skowarnki – Domisław – Czarne (31 km)
•  SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOW-

SKIEJ – TRASA NR 3 „CISOWA”: 
 Czarne – Międzybórz –Sporysz – Suszka –Pło-
cicz – Koczała (32 km)
•  SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOW-

SKIEJ – TRASA NR 4 „JELENIA”:
 Koczała – Załęże – Zapadłe – Stara Brda Pilska 
– Nowa Wieś – dolina Lipczynki – Nowa Wieś 
– Sąpolno Człuchowskie – Przechlewo (35,5 km)
•  SZLAK ROWEROWY ZIEMI CZŁUCHOW-

SKIEJ – TRASA NR 5 „CHROBOTKOWA”:
 Przechlewo – Imielno – Płaszczyca – Polnica 
– jez. Kłodzko – Człuchów (20,3 km)

Greenways to Zielone Szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturo-
wego tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” – rzek, tradycyjnych, hi-
storycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych. 
Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspierają 
rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują 
zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu. Stwarzają 
szansę na poprawę jakości życia i środowiska, ożywienie gospodarki 
lokalnej, wzmacnianie przedsiębiorczości wśród miejscowej ludności 
oraz zachowanie unikalnych wartości przyrody, krajobrazu i kultury 
(za: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska).

Zaczątkiem do tworzenia szlaku „Greenway – Naszyjnik Półno-
cy” było podpisane w 2000 r. Porozumienie Społeczne Naszyjnik 
Północy, którego jednym z zadań jest rozwój turystyki przyjaznej dla 
środowiska. Partnerami Porozumienia są jednostki samorządu tery-
torialnego, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, instytucje 
użyteczności publicznej, parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnic-
twa, stowarzyszenia, fundacje, szkoły i przedsiębiorcy.

Szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy” o długości 870 km 
zaczyna się i kończy w mieście Debrzno. Obejmuje swoim zasięgiem 
obszar czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Przebiega przez 30 gmin, 
w tym wszystkie gminy tworzące obszar LGD Naszyjnik Północy.


