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   GMINA 
STARA KISZEWA

REKOMENDOWANI ORGANIZATORZY CZASU WOLNEGO

Czôłenkó – spływy kajakowe 

Stare Polaszki 13
Stare Polaszki 13, tel. 512 700 312
www.starepolaszki.pl
Gościniec „Kaszubski Las”
Bartoszylas ul.Ruda 3, tel.602 742 477
www.kaszubskilas.pl
Agroturystyka ,,Bartoszówka”
Bartoszylas 15 F, tel.607 739 806
www.bartoszowka.pl
Kiszewski kebab
Stara Kiszewa ul.Kościerska 26 B
tel.515 969 721

REKOMENDOWANE OBIEKTY NOCLEOGOWE ORAZ GASTRONOMICZNE:

OBIEKTY ODDALONE O 10-20KM OD GMINY:

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ,,SERCE KASZUB’’
ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna
tel.  (+48) 58 685 33 87, 790 200 211
e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl 
www.lot-sercekaszub.pl

Dofinansowano ze środków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

WARTO ZOBACZYĆ!

Trasa rowerowa 
„W kręgu polaszkowskiego krajobrazu"
Szlak kajakowy na rzece Wierzycy
Szlak rowerowy "Pętla Szenajda"
Rowerowy Szlak Starogardzki
Szlak Kręgów Kamiennych

SZLAKI TURYSTYCZNE:

Stara Kiszewa, ul. Kościerska 15
tel. 518 660 398
www.czolenko-kajaki.pl

(10 km od centrum gminy)
Niedamowo 17 A, tel. 694 493 315

Hotel & Natura Niedźwiadek *** 
Wdzydze, ul. Stolema 2
tel. 58 686 13 13, www.niedzwiadek.pl
Farma strusi afrykańskich i agroturystyka „Struś”
Garczyn 58, tel. 604 412 575
www.strusie-garczyn.pl
Agroturystyka „U Miecia”
Stary Barkoczyn 24, tel. 505 199 974
Pokoje gościnne „Jelonek” 
Wdzydze, ul. Róży Ostrowskiej 19
tel. 600 052 170
Zespół Domów Wczasowych 
Helena-Danuta-Gabriela-Marzenie
Wdzydze, ul. Róży Ostrowskiej 9-11
tel. 602 242 512, www.helena.kaszuby.pl
Dom Żeglarza „Sailor” 
Wdzydze, ul. Stolema 9
tel. 663 754 461, www.pensjonatsailor.pl

Łowisko „Niedamowo" 

Przystań „U Grzegorza"

Stanica Wodna PTTK

Kościół p.w. Niepokalanego Serca
Najświętszej Marii Panny 
w Nowych Polaszkach

Koścół p.w. św. Marcina
w Starej Kiszewie

Winnica w Nowych
Polaszkach

Zabytkowa Kuźnia 
w Wilczych Błotach

Jezioro Wielkie 
w miejscowości Struga

Jezioro Krąg - rezerwat przyrody 
ptactwa wodnego i błotnego

Przystań kajakowa
nad rzeką Wierzyca

(20 km od centrum gminy)
Wdzydze, ul. Stolema 1
tel. 058 686 12 15
www.wdzydze-stanica.pl

(20 km og centrum gminy)
Wdzydze, ul. Stolema 9
tel. 691 764 414
www.ugrzegorza.eu

3 Kościół p.w. św. Mikołaja

4 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy

2 Dwór Skórzewskich

5 Ruiny krzyżackiego zespołu zamkowego 
w Zamku Kiszewskim 

1 Miejsce do kąpieli nad jeziorem Wielkim
w miejscowości Struga

6 Rezerwat „Krwawe Doły”

Stare Polaszki 33
Publiczna Szkoła Podstawowa

Stare Polaszki 34
tel. 58 687 61 04

Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
„Kościerska Chata”- noclegi

www.na-kaszuby.pl

Idealne miejsce
do rekreacji

Kościół Matki Boskiej 
Częstochowskiej 
w Olpuchu

Plantacja borówek
w Konarzynach

Gminna Hala Sportowa 
w Starej Kiszewie

Stanica Wodna PTTK
Wdzydze, ul. Stolema 1, tel. 058 686 12 15
www.wdzydze-stanica.pl
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Geocaching
- szukaj skrzynek
w sercu Kaszub!
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W Gminie Stara Kiszewa, w pierw-
szą sobotę lipca odbywa się cyk-
liczna impreza plenerowa „Festi-
wal Kiszewskie Smaki”. Wydarze-
nie ma na celu rozwój i promocję 
gminy i regionu, poprzez prezen-
tację jej kulinarnego bogactwa, 
przysmaków i potraw lokalnych. 
Podczas pokazów live-cooking 

goszczą znane osobowości kulinarne, a na scenie muzycznej 
najpopularniejsze gwiazdy muzyki rozrywkowej. Impreza skie-
rowana jest do mieszkańców całego regionu Pomorza, jak 
również turystów.

CIEKAWOSTKA

Na terenie gminy znajduje 
się rezerwat leśny "Krwawe 
Doły". Jest rezerwatem flo-
rystyczno-leśnym o powie-
rzchni 13,02 ha. Celem je-
go ochrony jest zachowanie 
charakterystycznych dla 
Borów Tucholskich zbioro-
wisk leśnych z rzadkimi chro-
nionymi roślinami i poros-
tami. W rezerwacie stwierdzono występowanie ok. 21 gatunków 
roślin naczyniowych 12 gatunków mszaków oraz aż 48 gatunki po-
rostów. Obejmuje fragment lasu z siedliskami borów świeżych i bo-
rów suchych porośnięty ok. 100 letnim drzewostanem sosnowym 
o dość luźnym zwarciu. W runie często spotkać można śmiałka 
pogiętego, wrzos, borówkę czernicę, młode siewki sosny. Rośnie tu 
również pasożytnicza roślina korzeniówka pospolita. Na zdjęciu 
chrobotek- jeden z porostów objętych ochroną.

Pierwsze historyczne wzmian-
ki pochodzące z roku 1269 
potwierdzają, iż na ziemi 
kiszewskiej stał drewniany 
gród warowny książąt po-
morskich. W 1316 roku zamek
został oddany zakonowi krzy-
żackiemu, w zamian za do-
żywotnią rentę. Niedługo po 
nabyciu tych ziem, Krzyżacy 

wznieśli tam silny murowany zamek obronny. Zamek Kiszewski jest 
najstarszym i najcenniejszym zabytkiem średniowiecza i jednym 
z nielicznie zachowanych pozostałości po średnich zamkach 
krzyżackich na Pojezierzu Kaszubskim, wznoszonych na miejscach 
dawnych grodów książęcych, z którymi wiążą się liczne legendy.
Obecnie obiekt jest własnością prywatną. Zwiedzanie możliwe 
po uzgodnieniu telefonicznym z właścicielami pod numerem 
tel.: 58 687 68 87

Dwór wzniesiony został 
w 1748 r. jest jedną 
z nielicznie zachowanych
barokowych siedzib szla-
chty polskiej w tej części 
Pomorza. Obiekt jest bu-
dowlą parterową, kryty 
łamanym dachem o kon-
strukcji szkieletowo-cegla-
nej, z częściowo zacho-
wanym parkiem oraz 
ceglanym murem. Wnę-
trze było częściowo przebudowywane w XIX i XX wieku. Droga do 
dworu wiedzie poprzez murowany mostek. Obecnie na terenie posesji 
mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach.
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Urokliwe miejsce wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą zwraca uwagę 
swoją niebanalną architekturą i za-
gospodarowaniem terenu. W jego 
skład wchodzą: układ pomostów 
i promenad, plaża, plac zabaw,
drewniana wiata z niewielkim pomie-
szczeniem magazynowym i szat-
niami, boisko do piłki plażowej 
oraz parking. W skrajnej części, od 
strony wschodniej pomosty przyj-

mują układ tarasowy, a głównemu tarasowi został nadany kształt 
trzech łodzi ze stalowymi masztami - co nadaje temu miejscu bardzo 
osobliwego uroku i  w sposób szczególny nawiązuje do rybactwa
i promuje zasoby obszaru gminy Stara Kiszewa i całego województwa 
pomorskiego. Przestrzeń rekreacyjna z wyznaczonym miejscem na 
ognisko oraz parking wraz z korzystnym ulokowaniem przy drodze 
wojewódzkiej czynią to miejsce idealnym przystankiem podczas 
podróży.

Gmina Stara kiszewa leży na pograniczu Kaszub i Kociewia, 
a w jej skład wchodzi 20 sołectw. Południowa część gminy znajdu-
je się w strefie chronionego krajobrazu Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego, Borów Tucholskich i rzeki Wierzycy, a północna 
część to strefa pięciu Jezior Polaszkowskich. Krajobraz gminy 
Stara Kiszewa należy do najbardziej malowniczych na Pomorzu. 
Podstawowym jego elementem są lasy, które zapewniają czyste, 
świeże i zdrowe powietrze. Naturalną granicę pomiędzy krainami 
kociewską i kaszubską stanowi dolina rzeki Wierzycy. Ponadto, 
przez gminę prze-
biega 30 km szlaków 
kajakowych, a w sa-
mym centrum Starej 
Kiszewy znajduje się 
nowoczesna przystań
kajakowa z pełną in-
frastrukturą; trzema 
wiatami, parkingiem 
dla samochodów, pro-
menadą, ławkami i oś-
wietleniem.

3 Kościół p.w. św. Mikołaja

4 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy

Położony w centralnej części gminy Stara Kiszewa, na pograniczu 
Pojezierza Kaszubskiego, Borów Tucholskich i pojezierza Staro-
gardzkiego. Obszar ten obejmuje kilkudziesięciokilometrowy od-
cinek rzeki Wierzycy z jej doliną, licznymi jeziorami, spośród których 
na uwagę zasługują przede wszystkim: Godziszewskie, Krąg i Przy-
włoczno. Bogactwo i urozmaicenie elementów morfologicznych 
oraz flory stanowią główną wartość tego terenu. Gnieździ się tu m.in. 
bocian czarny, żuraw, gągoł, występuje sporo cennych gatunków 
ryb, tj. ułudka leśna, pstrąg potokowy, lipień, piekielnica, brzanka. 
W dolinie rośnie wiele rodzajów zbiorowisk leśnych, m.in. łęgi, grądy, 
buczyny. Powierzchnia obszaru to 10784 ha. 

2 Dwór Skórzewskich

Świątynię wybudowano w 1750 
roku, a ufundował ją generał 
kasztelan chełmiński Stanisław 
Skórzewski. Sam kościół jest nie-
wielki, ale posiada okazały ołtarz
główny, który wraz z ołtarzami 
bocznymi tworzy ciekawą kom-
pozycję rzeźbiarsko – architek-
toniczną. Wyposażenie wnętrza 
jest oryginalne, barokowo – roko-
kowe. Na uwagę zasługuje tak-
że chrzcielnica w kształcie wazy 
osadzonej na stercie kamieni 
oraz rokokowa ambona.

Centrum Informacji Turystycznej
„Brama Kaszubskiego Pierścienia" 
w Wilczych Błotach Kościerskich
Wilcze Błota 2 B, tel. 533 030 508

5 Ruiny krzyżackiego zespołu zamkowego
w Zamku Kiszewskim 

Informacja turystyczna

Struga

1 Miejsce do kąpieli nad jeziorem Wielkim
w miejscowości Struga

Stare Polaszki 34
tel. 58 687 61 04

6 Rezerwat „Krwawe Doły”

Stare Polaszki 33
Publiczna Szkoła Podstawowa

Herbata z lipy i bzu czarnego z miodem lipowym
Wytwarzana w miejscowości Lipy, wpisana na listę produktów 
tradycyjnych  od 2008 roku kategorii napoje. Herbata z lipy 
i bzu czarnego z miodem lipowym stosowana była dawniej 

i obecnie leczniczo w okresie jesienno-zimowym i przy kuracji 
antybiotykowej. Dziko rosnące rośliny od wieków znajdowały 
zastosowanie w życiu codziennym człowieka, zarówno jako 

źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt, jak i w walce z chorobą.


