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Powiat kościerski położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które zajmuje środkowo – 
– południową część województwa pomorskiego. Urozmaicona rzeźba terenu, 

sieć środkowo-południową jezior rynnowych otoczonych lasami, czyste rzeki i bo-
gactwo gatunków roślin i zwierząt powodują, że powiat kościerski można zaliczyć 
do wyjątkowych miejsc w Polsce. Jest tu ponad 200 jezior. Swym niepowtarzalnym 
urokiem zachwyci z pewnością każdego największe i najbardziej znane na całych 
Kaszubach jezioro Wdzydze, tzw. Kaszubskie Morze. Przez powiat kościerski prze-
pływa kilka urokliwych rzek, prawie wszystkie nadają się do turystyki kajakowej. 
Największe - Wda i Wierzyca - są lewymi dopływami Wisły. Rzeki takie jak Pilica,  
Graniczna i Trzebiocha to dopływy Wdy, natomiast Wietcisa jest dopływem Wierzycy.  
Duża część tych rzek i jezior położona jest wśród lasów, co znacznie wpływa na  
ich malowniczość i wartość wypoczynkową. Nie bez znaczenia jest także fakt, że 
prawie wszystkie jeziora objęte są gospodarką rybną.
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1  Zaplanowanie trasy
    Podstawowym elementem przygotowania się do spływu jest wybranie odpo-

wiedniego szlaku. Trzeba przy tym uwzględnić jego stopień trudności i swoje 
umiejętności. Jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z kajakarstwem, najlepszym 
wyborem będzie jednodniowy spływ na łatwej trasie. Wraz z nabraniem do-
świadczenia można przygotowywać się do trudniejszych wypraw i spływów kilku- 
dniowych. Przez powiat kościerski przepływają rzeki o zróżnicowanym stopniu  
trudności. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni kajakarze znajdą trasę dla siebie.
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2  Odpowiedni ubiór
  Strój, w jakim zamierzamy popłynąć, powinien być dopasowany do pory roku 

i warunków pogodowych. Rzeczy takie jak czapka/kapelusz, bluza polarowa, kurtka  
wodoodporna i spodnie z szybkoschnącego materiału na pewno się przydadzą. 
Trzeba brać pod uwagę, że nawet w upalny dzień może nastąpić gwałtowna zmiana 
pogody, a z nią deszcz i ochłodzenie. Najlepszym obuwiem na spływ kajakowy są 
buty do wody. Poleca się, aby nie zabierać ze sobą biżuterii, która może zahaczyć 
o gałęzie, a okulary najlepiej zabezpieczyć, przyczepiając sznurek lub gumkę.

3  Niezbędny sprzęt
  Podstawę, czyli kajak i wiosła, zapewnia zwykle organizator spływu. Bezwzględ-

nie należy pamiętać o kamizelce, asekuracyjnej lub ratunkowej, którą trzeba 
nosić na sobie. Na spływie warto być wyposażonym w  wodoodporny worek kaja-
kowy, w którym umieszczone będzie zapasowe ubranie, dokumenty, kluczyki do 
auta, prowiant i napoje. Dobrze związany worek zapewni bezpieczeństwo rzeczy  
w przypadku wywrotki. Dobrym pomysłem jest także włożenie telefonu do wodo- 
odpornego etui.

 jak się przygotować i co ze sobą zabrać
Spływ kajakowy
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4  Przydatny ekwipunek
  Podręczna apteczka, krem z filtrem UV oraz preparat na komary i kleszcze są 

to rzeczy, które nie zajmują wiele miejsca, a warto mieć je przy sobie. Podczas  
spływu organizm szybciej spala kalorie, dlatego konieczne jest zabranie jedzenia, 
najlepiej dużo lekkostrawnych węglowodanów w postaci owoców czy słodyczy. 
Niezbędna jest też duża ilość wody, każdy uczestnik spływu powinien mieć co  
najmniej 1,5 l. Warto zaopatrzyć się także w tematyczny przewodnik.

Dekalog kajakarza
1  Do kajaka wsiadaj i wysiadaj, gdy jest ustawiony dziobem w górę rzeki, a do  

brzegu dobijaj zawsze pod prąd.

2  Niezależnie od umiejętności pływackich zawsze noś na sobie kamizelkę asekura-
cyjną.

3  Nie przeceniaj własnych sił, nie szarżuj.

4  Nie wyruszaj na szlak podczas silnego wiatru lub deszczu. Podczas spływu na  
bieżąco obserwuj zmiany pogody.

5
 Nigdy nie spożywaj alkoholu i innych środków odurzających podczas spływu.

6  Kontroluj powierzchnię wody przed dziobem kajaka, zwracaj uwagę na wszelkie 
zmarszczki, fale i wiry, są to sygnały o podwodnych przeszkodach, które musisz 
ominąć.

7  Kajak jest wywrotny, nie wykonuj nim gwałtownych ruchów. Po wywrotce nie 
odwracaj kajaka, podprowadź go bezpiecznie do brzegu.

8  Dbaj o środowisko, w którym się znajdujesz, nie hałasuj, nie niszcz roślinności 
nadbrzeżnej i nie pozostawiaj po sobie śmieci.

9  Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.

10  Nie pływaj samotnie. Noś przy sobie zabezpieczony przed wodą telefon komórko-
wy z wpisanymi numerami służb ratunkowych, działających w danym rejonie.
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Rzeka Wda ma długość 203 km i jest lewym dopływem Wi-
sły. Rozpoczyna się na Równinie Charzykowskiej, wypływa-
jąc z jeziora Krążno, przepływa przez tzw. Kaszubską Wielką 
Wodę, czyli jeziora wdzydzkie, następnie płynie przez Bory 
Tucholskie. Uchodzi do Wisły w okolicach miejscowości 
Świecie.
Wda ma charakter nizinny. Dno jest piaszczyste, z licznymi 
głazami narzutowymi w korycie. Rzeka silnie meandruje, 
przerzucając swoje wody z jednej strony doliny na drugą. 
Ze względu na swą zmienność (od górskiego potoku do 
szerokiej, wolno płynącej rzeki), zakola, często wysokie, 
a miejscami urwiste, zalesione brzegi oraz przełomy sta-
nowi jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych.
Dzięki temu, że Wda jest bardzo długa, istnieje na niej wiele 
tras o zróżnicowanej długości oraz stopniu trudności. To od 
uczestnika spływu zależy, jaki odcinek zdecyduje się poko-
nać i z której bazy wyruszy.
Rzeka nadaje się doskonale dla początkujących kajakarzy 
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WDA 
(Czarna Woda)

WARTO WIEDZIEĆ!
Przepływając przez małe 
progi, wybieramy miejsce, 
gdzie strumień wody jest 

najszerszy.

i rodzin z dziećmi. Szlak Wdy 
jest znakomicie oznakowany  
i posiada dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę turystyczną, któ-
rej wiele elementów powstało 
w ramach projektu Pomorskie 
Szlaki Kajakowe.
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Lipusz – Wdzydze22 km

Trasa idealna dla początkujących kajakarzy, bardzo spokojna, urokliwa i nieuciążliwa.  
Większa część szlaku płynie przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. Spływ można 
rozpocząć z przystani w Lipuszu, powstałej w ramach projektu Pomorskie Szlaki  
Kajakowe. Należy przygotować się na przenoskę koło zabytkowego młyna wod-
nego. Jeżeli chcemy uniknąć przenoski, można rozpocząć dalej, na gminnym 
polu biwakowym. Na 11 km wpływa się na jezioro Schodno, które przy końcu   
coraz bardziej zwęża się. W miejscowości Loryniec (13 km) po około 4,5 godziny  
wędrówki kajakiem można odpocząć na przystani kajakowej bądź zakończyć  
spływ, przy okazji korzystając z dostępnej na przystani infrastruktury: wiaty,  
ławostołów, miejsca na ognisko. Warto jednak popłynąć dalej, aby dłużej móc cie-
szyć się pięknem otaczającego krajobrazu. Za Czarliną, trzymając się prawej strony, 

w w w.lot-sercek aszub.pl6
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22 kmLipusz – Wdzydze

Spływ na rzece Wdzie
fot. Radosław Mankiewicz

dopłyniemy odgałęzieniem na jezioro Słupinko (miejsce oznaczone kierunko- 
wskazami, ale łatwo je przeoczyć, więc warto być czujnym). Na tej trasie trzymamy  
się lewej strony, gdzie na 20 km wpływa się na Jezioro Radolne (jeziora wdzydzkie).  
Obierając tą trasę, prowadzącą do Wdzydz, warto kierować się na wieżę widokową. 
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Borsk – Wojtal 14 km
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Borsk – Wojtal 14 km

Trasa łatwa. Duża część spływów rozpoczyna się  z prywatnej działki znajdującej  
się przy barze „Pod Śluzą”. Nieopodal startują kajakarze będący klientami „Przystani  
nad Wdą”. Około kilometr od miejscowości Borsk znajduje się ogólnodostępne 
miejsce startu na tzw. górskich mostach w Abisynii Górskiej, gdzie rozdzielają  
się dwie trasy kajakowe – na Kanale  Wdy i na Wdzie. Przy jazie należy zachować  
szczególną ostrożność ze względu na silny prąd wody. Rozpoczynając spływ  
w tym miejscu, omija się jedyną na tej trasie przenoskę. Kajakarze chcący płynąć  
rzeką Wdą muszą przenieść kajaki na prawą stronę i spuścić je na rzece  
za jazem. Starorzecze Wdy jest wąskie, kręte i bardzo malownicze. Jedyne prze-
szkody mogą stanowić nieliczne zwalone drzewa.  Na trasie znajduje się rezerwat 
przyrody Kręgi Kamienne w Odrach oraz stary młyn wodny, elektrownia wodna 
i stawy hodowlane pstrąga w Wojtalu. Trasę można zakończyć wcześniej, na około  
6 km, na prywatnych polach biwakowych w okolicach miejscowości Bąk.

Jaz na rzece Wdzie 
fot. Adam Sałata
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Wojtal - Czarna Woda 10 km

Jest to rozszerzenie trasy Borsk – Wojtal. Odcinek Wojtal – Czarna Woda jest bardzo 
spokojny. Rzeka płynie leniwie. Na trasie kilka mostów kolejowych, pola biwako-
we i miejsca na ognisko. W Czarnej Wodzie przed mostem drogowym znajduje 
się miejsce postojowe, skąd najbliżej do sklepu i restauracji. Można przedłużyć  
tę trasę do miejscowości Złe Mięso lub Zimne Zdroje – tutaj można skorzystać  
z infrastruktury na przystani kajakowej.

w w w.lot-sercek aszub.pl10
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19 kmWojtal - Zimne Zdroje 

 Przystań kajakowa w Wojtalu 
fot. Daniel Ebertowski
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► JEZIORO WDZYDZE

„Morze Kaszubskie” to miano nadane przez Kaszubów na 
określenie Jeziora Wdzydzkiego. Położone w powiecie ko-
ścierskim, ma nietypowy kształt krzyża, którego ramiona 
tworzą jeziora: Radolne, Jelenie, Gołuń i Wdzydze – zwane 
też Wielką Wodą. Jezioro pochodzenia lodowcowego wypeł-
nia dwie głębokie i przecinające się rynny. Znajduje się na 
nim 10 wysp. Cały kompleks stanowi unikatowy krajobraz 
na skalę krajową.

► MUZEUM – KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY WE WDZYDZACH

Początki muzeum we Wdzydzach sięgają 1906 r. Jego twór-
cy Teodora i Izydor Gulgowscy byli założycielami, wówczas 
pierwszego na ziemiach polskich, muzeum na wolnym 
powietrzu. Obecnie już ponad 100-letnie muzeum to  
22 ha obszaru położonego nad brzegiem jeziora Gołuń,  
zabudowanego obiektami regionalnej architektury. Wier-
nie odtworzone wnętrza wraz z autentycznym wyposa-
żeniem, czasowo uruchamiane urządzenia gospodarcze  
i przemysłowe nadają temu miejscu niezwykły klimat.

► WIEŻA WIDOKOWA WE WDZYDZACH

Na terenie stanicy wodnej PTTK wznosi się wieża wido-
kowa o wysokości 35,6 m. Ta budowla o drewnianej kon-
strukcji posiada trzy platformy widokowe, usytuowane na 
wysokości 10, 20 i 30 metrów. Na najwyższej platformie 
zainstalowano lunetę, która przybliża obserwatorom  
zapierający dech w piersiach widok na Kaszubskie Morze. 

w w w.lot-sercek aszub.pl

 na trasie rzeki Wdy (Czarnej Wody)
Atrakcje

► AQUA CENTRUM W KOŚCIERZYNIE

Nowoczesny obiekt wyposażony w baseny sportowe i re-
kreacyjne z natryskami, biczami wodnymi i jacuzzi, a  także 
specjalistyczny basen do nurkowania. Ponadto Aqua Centrum 
dysponuje siłownią, salą boksu  oraz SPA z masażami i saunami.
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► DREWNIANA ZABUDOWA WSI W BORSKU

Wieś Borsk, licząca ponad 170 mieszkańców, jest najmniej-
szym sołectwem gminy Karsin. Borsk wyróżnia się rzadko 
spotykanym nagromadzeniem tradycyjnej drewnianej 
zabudowy z początków XX w.

► MŁYN WODNY W LIPUSZU

Pochodzi z początku XIX wieku, położony nad Czarną Wodą  
(Wdą), jest poruszany siłą spadającej wody. Zabytek ma  
konstrukcję drewnianą na podmurówce z cegły. Wewnątrz 
zachowały się urządzenia młyńskie. Turbina wykorzysty-
wana jest obecnie do produkcji prądu. Możliwe jest zwie-
dzanie młyna po wcześniejszym umówieniu.

► MUZEUM GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
W LIPUSZU

Muzeum mieści się w kościele poewangelickim z 1865 r.  
Do tej pory zgromadzono tam ponad 300 eksponatów, 
między innymi sprzęty gospodarstwa domowego i rolne 
używane dawniej na Kaszubach. Budynek dawnego ko-
ścioła wzniesiono w stylu neogotyckim. Muzeum obecnie 
stanowi własność komunalną gminy Lipusz.

► KAMIENNE KRĘGI W ODRACH

W sosnowym lesie na wysokim brzegu Wdy w Odrach znaj-
duje się najlepiej zachowane w Polsce cmentarzysko Gotów  
(I-III w. n.e). Rezerwat Kamienne Kręgi  w Odrach to naj-
większe i najstarsze po angielskim Stonehenge miejsce 
tego typu w Europie. Okazy te można podziwiać z platformy 
widokowej oraz ze ścieżek wiodących między nimi. 

► ZIELONA SZKOŁA W SCHODNIE
Placówka zaprasza na spotkania z przyrodą, kulturą 
i krajobrazem Kaszub poprzez udział z terenowych zaję- 
ciach i warsztatach na obszarze Wdzydzkiego Parku Kraj- 
obrazowego. Oferta edukacyjna Zielonej Szkoły jest różno-
rodnaco umożliwia organizację zajęć proekologicznych dla 
osób w każdym wieku.

► LOTY PARALOTNIĄ W BORSKU 
Widokowe loty tandemowe na paralotni z profesjonalnym 
pilotem, podczas których z niezwykłej perspektywy można 
podziwiać okolice Borów Tucholskich. Loty paralotnią są  
częścią szerokiej oferty firmy Ekstremalne Kaszuby.
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WARTO WIEDZIEĆ!
 Jeśli w spływie uczestniczą dzieci, trasa 
powinna być dla nich dostosowana. Spływ 
ma być dla dziecka czystą przyjemnością,  

a nie wielogodzinną udręką.
Pamiętajmy - małoletni musi płynąć pod
opieką osoby dorosłej. Ważne, by dwójki

dzieci nie wsadzać samych do jednego kajaka.
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Kanał Wdy jest najstarszym w tej części Borów Tucholskich 
kanałem rzecznym. Wybudowano go w celach meliora-
cyjnych w XIX wieku i prowadzi większość wód Wdy na 
sztuczne łąki w rejonie Czarnej Wody. Inwestycje rozpoczę-
to w 1840 roku w okolicach Borska. Budowa trwała 6 lat  
i kosztowała 1,2 mln marek. Za wsią Borsk kanał stopniowo 
odsuwa się od rzeki, w środkowej części prowadzi wśród 
zwartych sosnowych lasów, w dolnej rozgałęzia się na wie-
le odnóg, nawadniających łąki i odprowadzających wodę 
do Wdy. Szlak ten stanowi alternatywę dla szlaku Wdy, 
jest łatwy, malowniczy, w górnym biegu bez przeszkód,  
w dolnym dość uciążliwy ze względu na różny poziom wody  
i przeszkody, tj. zwalone drzewa. Zdarza się, że w dalszej 
części kanału występuje całkowity brak wody, np. gdy  
panuje susza oraz w czasie sianokosów, przeważnie  
w czerwcu i wrześniu.

w w w.lot-sercek aszub.pl

Kanał Wdy

Przenoska
na rz. Wdę

Jaz na rzece
(rz. Wda)

Kanał
Wdy

rz. Wda
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Borsk – Cegielnia 18 km

Szlak Kanału Wdy stanowi ciekawą alternatywę dla spływów Wdą. Początek jest 
łatwy i malowniczy, w dalszych etapach może sprawiać problemy. Spływ Kanałem  
Wdy najlepiej rozpocząć  w Borsku, poniżej przenoski. Trasa prowadzi przez znane, 
szczególnie wśród grzybiarzy, wioski Borów Tucholskich – Bąk i Wojtal. W ramach 
projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe trasa przez Kanał Wdy została oznakowana  
oraz wybudowano przystań dla kajakarzy w Bąku. Znajduje się tam parking,  
pomost oraz suszarki do kajaków. Można też skorzystać z zadaszonych wiat,  
miejsca na ognisko, placu zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Kanałem  
pływa niewielu kajakarzy, trasa jest monotonna, a nurt powolny. Potrafi zasko-
czyć przeszkodami, a nawet niskim stanem wody. Spływ zaleca się zakończyć  
w miejscowości Cegielnia. W dalszym biegu kanał się rozgałęzia, stopniowo zani-
kając wśród pól i łąk.

(18 km, wraz z odcinkiem Wdy)

w w w.lot-sercek aszub.pl16



17

18 kmBorsk – Cegielnia 18 km

Przystań kajakowa w miejscowości Bąk
fot. Urząd Gminy Karsin
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Pilica, zwana też Pieliską, to 
wąska i kręta, ale bardzo uro-
kliwa rzeka. W górnym biegu 
nazywana Borową, spławna 
dla kajakarzy jest od starego 
młyna w miejscowości Korne. 
Przepływa przez obrzeża wsi 
Łubiana. W tejże wsi wzdłuż 
rzeki przebiega fragment 
ścieżki edukacyjnej „Pilica”.  
W Łubianie znajdziemy też 
przystań dla kajakarzy. Pilica 
wpada do rzeki Granicznej tuż 
za tą miejscowością. Pilica od 
Kornego do ujścia do Granicznej  
liczy 7 kilometrów. 

Pilica, 
Graniczna, 
Trzebiocha

Graniczna wypływa z jeziora Garczyn, jej dopływem jest struga Rakownica, któ-
rej źródła znajdują się nieopodal wsi Skorzewo. Rzeka Graniczna przepływa przez 
jezioro Graniczne, a następnie leniwie meandruje przez łąki. W okolicach Łubiany 
przyjmuje wody Pilicy, później uchodzi do jeziora Sudomie. Rzeka jest etapem szla-
ku wodnego Graniczna – Trzebiocha.

 Rzeka Pilica
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Trzebiocha jest małą rzeką  o długości 6 kilometrów, wypływającą z jezio-
ra Sudomie. Przepływa przez miejscowości Grzybowo i Grzybowski Młyn. 
Trzebiocha uchodzi do rzeki Wdy w okolicach Loryńca. Rzeka jest etapem 
szlaku wodnego Graniczna – Trzebiocha. Ze względu na czystość wód rzeki 
jest tu uprawiane turystyczno-rekreacyjne wędkarstwo (łowi się przede 
wszystkim karpie, liny, okonie, płocie i szczupaki). Rzeka jest również 
elementem rezerwatu Wda – Trzebiocha. Na tej rzece w 2009 r. Wdzydzki  
Park Krajobrazowy zbudował przepławkę komorową dla ryb. Dzięki niej  
pojawiły się warunki siedliskowe oraz zwiększył obszar tarła i rozwoju ryb, 
co przyczynia się do wzrostu ich populacji.
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Wieprznica / Korne – Rybaki 10 km

Spływ rozpoczyna się w Wieprznicy. W wiosce przy moście jest oznakowane miej-
sce wodowania kajaków, pomiędzy Jeziorem Wieprznickim a stawem młyńskim. 
Przy zastawce młyńskiej należy przenieść kajak z prawej strony  na wąską strugę 
obok zabudowań młyna, w tym miejscu warto zwrócić uwagę na pozostałe w rzece 
elementy starych urządzeń hydrotechnicznych. Następnie płynie się przez rynnowe 
jezioro Garczyn, mijając znajdujące się z lewej strony Powiatowe Centrum Młodzieży  
w Garczynie oraz zalesioną wyspę Stolemkę. Dalej wypływa rzeka Graniczna, gdzie 
sklepionym kanałem pod nasypem drogi krajowej nr 20 oraz pod torami kolejowy-
mi przepływa się na Jezioro Graniczne. Wspomnianym jeziorem, a następnie rzeką 
Graniczną płynie się przez miejscowość Łubiana. Alternatywą dla tego odcinka tra-
sy będzie start spływu w miejscowości Korne. Wyprawę rozpoczyna się z przystani 
przy starym młynie, na rzece Borowa. Następnie płynie się krętą, wąską i urokliwą  
rzeką Pilicą, która w odległości 500 metrów od wsi Łubiana wpływa do rzeki 
Granicznej. Meandrująca leniwie przez łąki Graniczna jest dopływem Trzebiochy. 
Wpływając na jezioro Sudomie w miejscowości Rybaki, można zakończyć spływ lub 
kontynuować go rzeką Trzebiochą do miejscowości Loryniec, gdzie czeka przystań 
kajakowa z infrastrukturą. 

 Korne Młyn

WARTO WIEDZIEĆ!
Jeśli konieczne jest wyjście  

z kajaka do wody róbmy to zawsze 
w butach. Dno rzeki skrywa różne, 
nieprzyjemne niespodzianki, jak 

ostre kamienie czy gałęzie.
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Wieprznica / Korne / Szarlota - Loryniec 16 km
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Rybaki – Loryniec6 km

Trasa zaczyna się na jeziorze Sudomie w miejscowości Rybaki, gdzie można  
startować z przystani kajakowej powstałej w ramach programu Pomorskie Szlaki  
Kajakowe. Można również zacząć spływ z Ośrodka Wypoczynkowego „Sudomie”,  
z tego punktu korzystają klienci ośrodka. Uroczymi przesmykami przepływa się na 
dwa kolejne jeziora – Mielnica i Żołnowo, by dalej wpłynąć na rzekę. W miejsco-
wości Grzybowski Młyn trzeba przenieść kajaki przez teren stawów rybnych, ko-
rzystając z uprzejmości rybaków. Trzeba pamiętać, aby nie zakłócać ich pracy, nie 
chodzić pomiędzy stawami rybnymi oraz aby zostawić po sobie porządek. Można 
tam kupić świeże i wędzone ryby. Po przenosce płynie się spokojnie wzdłuż stawów 
hodowlanych, by po kilku minutach wpłynąć w nieco bardziej wartki odcinek Trze-
biochy. Niedaleko miejscowości Loryniec Trzebiocha wpływa do Wdy, którą można 
kontynuować spływ w kierunku jezior wdzydzkich.
Opisaną trasę można rozpocząć od jeziora Osuszyno z przystani przy Kompleksie 
Wypoczynkowym „Szarlota”. W tym wypadku spływ zaczyna się od przepłynięcia 
jeziora Osuszyno, by dalej rzeką Trzebiochą dotrzeć do jeziora Mielnica, a następ-

Przystań kajakowa w Loryńcu
fot. Urząd Gminy Kościerzyna

WARTO WIEDZIEĆ!
Po wywrotce przede wszystkim  

sprawdzamy, czy nikt nie potrzebuje pomocy. 
Następnie holujemy kajak do brzegu, trzymając 
go za dziób – przewrócony kajak ma w środku 

dużo powietrza i to pozwala zaciągnąć go  
w płytkie miejsce.  Nie wspinamy się na kajak  
i nie próbujemy go odwrócić na środku rzeki –  

 wykonując takie manewry, ryzykujemy, że 
nabierze wody  lub nawet pójdzie na dno.

nie płynąć do przystani 
kajakowej w miejscowości 
Loryniec, jak opisano po-
wyżej.
Bardziej wytrwali kajakarze  
mogą kontynuować spływ 
od Loryńca do Czarliny lub 
Wdzydz.
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MŁYN WODNY W KORNEM

Młyn wodny nad rzeką Borową to trzykondygnacyjny muro-
wany budynek, pochodzący z lat 50. XIX w. Obiekt pierwotnie 
był młynem foluszniczym, następnie młynem zbożowym.  
W środku znajdują się urządzenia z końca XIX w. i pierwszej 
połowy wieku XX. Obecnie obiekt można zwiedzać z właścicielem znajdującej się 
tam wypożyczalni kajaków „Kajaki Młyn Korne”. 

LĄDOWISKO W KORNEM
Miejsce to służy głównie do lotów sportowymi samolotami i szybowcami.  
Lądowisko kontynuuje tradycje przedwojennej Szkoły Szybowcowej LOPP  
w Gostomiu. Zaplecze lotniskowe stanowią dwa pasy startowe, hangar  
i bar „Pod Dobrymi Skrzydłami”. 
POMNIK KU CZCI GENERAŁ MARII WITTEK W GARCZYNIE
W 1928 roku w Garczynie z inicjatywy naczelnej komendantki płk Marii Wittek  
powstał ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Przysposobienia Wojskowego Kobiet.  
Warto zajrzeć do PCM Garczyn, aby bliżej poznać historię tego miejsca.
ZAKŁAD PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” S.A. W ŁUBIANIE
ZSP „Lubiana” jest producentem porcelany oferującym wyroby 
na najwyższym poziomie, zarówno dla hoteli i restauracji na 
całym świecie, jak i dla domowego użytku. Swoją działalność 
prowadzi nieprzerwanie od 1969 roku. Istnieje możliwość 
zwiedzania fabryki z przewodnikiem, gdzie można bezpo-
średnio przyjrzeć się procesom produkcji porcelany. Przed fabryką znajduje się  
także salon firmowy, gdzie można zakupić porcelanę.
„DIABELSKI KAMIEŃ” W OWŚNICACH
Legenda głosi, że diabeł chcąc zniszczyć jednen z kościołów 
na  tym terenie, zamierzał spuścić na niego głaz, jednak gdy  
wzleciał górę, uderzył w niego jasny grom. Diabeł  wypu-
ścił kamień, a gdy próbował go podnieść, zaświeciło słońce,  
więc skrył się przed jego promieniami wewnątrz kamienia. W otwór, przez który 
wszedł, miejscowy duchowny wbił żelazny krzyż. Podobno we wnętrzu kamienia 
diabeł siedzi po dziś dzień...
POMNIK LEŚNIKÓW WALCZĄCYCH Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM

Pomnik zlokalizowany jest na terenie wsi Szarlota, nad brzegiem jeziora Osuszyno. 
Składa się z pięciu głazów narzutowych i krzyża. Całości towarzyszy płaskorzeźba 
orła z liśćmi dębowymi.

 na trasach rzek Pilicy, Granicznej i  Trzebiochy
Atrakcje
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Wierzyca
Rzeka Wierzyca jest lewym dopływem dolnej Wisły, o długości  
151,4 km. Wierzyca wypływa z niewielkiego Jeziora Pio-
trowskiego na Pojezierzu Kaszubskim przy miejscowości  
Piotrowo, na południowy wschód od szczytu Wieżyca. Miej-
scami ma przebieg meandrowaty. W jej biegu znajdują 
się liczne elektrownie wodne. Wierzyca uchodzi do Wisły  
w okolicach miasta Gniew. Jej górny bieg wiedzie przez  
Kaszuby, a środkowy i dolny przez malownicze Kociewie.
Początek szlaku kajakowego Wierzyca rozpoczyna się  
w Kościerzynie, od jeziora Wierzysko, gdzie znajdziemy 
także przystań kajakową powstałą w ramach programu  
Pomorskie Szlaki Kajakowe. Szlak Wierzyca polecany  
jest dla bardziej doświadczonych kajakarzy, ponieważ rzeka  
prowadzi przez dzikie i rzadko zaludnione tereny oraz ma  
wysokie, zarośnięte, niedostępne brzegi. Należy także uważać  
na zwalone drzewa i liczne ukryte pod wodą głazy, na trasie 
są też częste przenoski przy budowlach hydrotechnicznych.

w w w.lot-sercek aszub.pl

WARTO WIEDZIEĆ!
Planując szyk płynięcia osobę 

najsłabszą, z najmniejszym 
doświadczeniem, plasujemy 

zaraz za kajakiem  
otwierającym spływ.
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Kościerzyna – Wielki Podleś8 km

Spływ można rozpocząć od jeziora Wierzysko w Kościerzynie. Ujście Wierzycy jest 
szerokie na około 7 m, płytkie i o kamienistym dnie. Rzeka płynie leniwie przez 
lasy. Na całej trasie jest wiele ładnych miejsc na wypoczynek. Po drodze mija się 
kilka mostów drogowych. Dalej nurt staje się szybszy, a koryto rzeki węższe. Na 
kolejnych odcinkach trasa prowadzi przez pola na pagórkowatym terenie, w oddali  
widać zabudowania gospodarcze. Po około 3 km od wiaduktu dopływa się do  
jeziora Zagnanie w miejscowości Wielki Podleś. By zakończyć trasę, po wpłynięciu 
na jezioro należy płynąć w lewo do przystani kajakowej.
Trasę można kontynuować, np. do Nowej Kiszewy, wtedy po wpłynięciu na jezioro 
Zagnanie trzymamy się prawej strony. Wypływ z jeziora jest zarośnięty, ale da się 
bez większego problemu przepłynąć. 

Przystań nad jeziorem Wierzysko
fot. Urząd Miasta Kościerzyna

WARTO WIEDZIEĆ!
Szczególnie groźne jest zablokowanie 

kajaka w poprzek silnego nurtu.  
Nie należy się wtedy odchylać  

„od przeszkody”, gdyż tylko pomagamy  
napierającej na burtę wodzie  

w przewróceniu kajaka. Ratujemy się, 
przechylając „na przeszkodę”.

Kościerzyna jest miastem po-
wiatowym, bogatym w zabytki, 
ciekawą historię i atrakcje tury-
styczne. To miasto, gdzie tradycja 
przenika się z nowoczesnością. 
Warto odwiedzić m.in. muzea 
oraz sanktuaria kościerskie.
Na rynku, w budynku ratusza, 
znajduje się punkt informacji tu-
rystycznej, czynny przez cały rok.

26
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Kościerzyna – Wielki Podleś 8 km
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Wielki Podleś – Stary Bukowiec 15 km
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Wielki Podleś – Stary Bukowiec 15 km

Na początku trasy przepływa się przez piękne jezioro Zagnanie. Po wpłynięciu 
na rzekę po kilku minutach konieczna jest przenoska. Następnie Wierzyca trochę 
meandruje. Można napotkać zwalone drzewa i głazy w korycie. W Nowej Kisze-
wie drugi raz trzeba przenieść kajak. Od tego miejsca zaczyna się interesujący 
odcinek leśny, gdzie chwilami można poczuć się jak w dziczy. Spływ kończy się 
przy nieczynnym młynie w Starym Bukowcu.

w w w.lot-sercek aszub.pl 29
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Nowa Kiszewa – Stara Kiszewa  16 km

W miejscowości Nowa Kiszewa spływ rozpoczyna się przy małej elektrowni wodnej 
(w 2021 r. w Nowej Kiszewie powstanie przystań kajakowa). Początkowo płynie 
się wśród pięknych lasów, a rzeka nie przysparza problemów. Podziwiać można 
przeplatający się krajobraz lasów i łąk, proponuję usunięcie, chyba że rzeczywi-
ście są godne podziwu. Można także napotkać liczne ślady działalności bobrów. Na 
trasie trzeba minąć kilka mostów drogowych. Rzeka mocno meandruje, zdarzają 
się  zwalone drzewa. Przed nieczynnym młynem w Starym Bukowcu wpływa się 
na rozlewisko. Ponownie przenosi się kajak, lecz tym razem przez drogę wiejską,  
a następnie woduje się go na prawej odnodze rzeki. Spływ do Starej Kiszewy można  
rozpocząć także w tym miejscu, wtedy trasa liczy 10 km.

Wierzyca
fot. Przemysław Binek WARTO WIEDZIEĆ!

Należy zabrać ze sobą numeru  
telefonu do organizatora spływu czy 
wypożyczalni sprzętu, z której naję-
liśmy kajaki. W przypadku jakichkol-

wiek kłopotów na trasie kontakt  
z taką osobą będzie niezbędny.
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Nowa Kiszewa – Stara Kiszewa 16 km

Przystań kajakowa w Starej Kiszewie

Po mniej więcej kilometrze wpływa się w las, gdzie można napotkać wystające 
korzenie oraz kilka drzew. Wpływając między trzciny, spływ zbliża się do miejsco-
wości Ruda. Tam znajduje się zdewastowany budynek po starym młynie wodnym 
oraz bardzo trudna przenoska. Najszybciej zwodować kajak można na gruzowisku 
po prawej stronie, przechodząc tylko przez drogę. Bezpieczniej jednak przenieść 
kajak ok. 250 metrów lewą stroną rzeki i zwodować go zaraz przy jazie. Dalej 
rzeka jest wąska i kręta z licznie zwisającymi gałęziami. W miejscowości Barto-
szylas, po prawej stronie, za mostem drogowym można skorzystać z kompleksu 
wraz z polem biwakowym. Płynąc dalej, mija się łukiem boisko piłkarskie, rzeka 
staje się szersza, spokojniejsza i mniej uciążliwa. Następnie mija się most, pod 
którym można bez problemu przepłynąć. Wędrującym wśród łąk z daleka otwiera 
się panorama Starej Kiszewy, zaś po lewej stronie widać nasyp ziemny niewybu-
dowanej ostatecznie linii kolejowej. Spływ kończy się 
w miejscowości Stara Kiszewa, gdzie funkcjonuje no-
woczesna przystań kajakowa z pełną infrastrukturą, 
trzema wiatami, parkingiem dla samochodów, prome-
nadą, ławkami i oświetleniem. Na tej trasie przeszkody 
mogą stanowić kładki gospodarcze. Pole 

namiotowe

fot. P. Dmochewicz
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Nowa Kiszewa – Stara Kiszewa  16 km
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Nowa Kiszewa – Stara Kiszewa 16 km
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Stara Kiszewa – Górne Maliki  8 km

Mało uciążliwa, bardzo łatwa trasa dla początkujących kajakarzy. Jedyna przeno-
ska znajduje się w miejscowości Zamek Kiszewski, dwa kilometry od Starej Kisze-
wy, gdzie trzeba przenieść kajak ok. 100 m. Spływ rozpocząć można również od 
miejscowości Zamek Kiszewski, omijając przenoskę. Dalej rzeka jest kręta, lecz  

w w w.lot-sercek aszub.pl

Przenoska w Zamku Kiszewskim
fot. P. Dmochewicz
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Stara Kiszewa – Górne Maliki  8 km

bardzo spokojna, płynąc wśród malowniczych kociewskich łąk, bez problemu do-
ciera się do pierwszego mostu drogowego w miejscowości Bożepole Szlacheckie.  
W dalszym etapie można podziwiać piękno przyrody oraz cudowny wąwóz  
porośnięty lasem. Spływ kończy się na drgim moście drogowym, w miejscowości  
Górne Maliki. Po lewej stronie, za mostem drogowym znajduje się pole namiotowe.

fot. P. Dmochewicz
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► RYNEK W KOŚCIERZYNIE

Kościerski rynek zbliżony jest kształtem do kwadratu o prze-
kątnych przebiegających zgodnie z kierunkami stron świata. 
Obecnie plac obudowany jest głównie trzykondygnacyjnymi  
kamieniczkami wybudowanymi na przełomie XIX i XX w.  
W budynku ratusza znajduje się Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz 
Muzeum Akordeonu – pierwsze w Polsce o takim profilu i jedno  
z nielicznych na świecie. Kościerski rynek szczególną aurę rozta-
cza latem, tętni życiem, kolorami i zapachami, a w każdy week-
end muzyką na żywo i atrakcyjnymi rozrywkami.

► MUZEUM KOLEJNICTWA – SKANSEN  
PAROWOZOWNIA W KOŚCIERZYNIE

Jedną z największych atrakcji Kaszub, muzealną perełką  
miasta Kościerzyny, jest funkcjonujący od 1992 r. skansen  
„Parowozownia Kościerzyna”, który w 2009 r. wszedł  
w struktury Muzeum Ziemi Kościerskiej i otrzymał swoją 
obecną nazwę – Muzeum Kolejnictwa. W tym historycznym miejscu można podziwiać 
zabytki techniki kolejowej. Zorganizowana na wolnym powietrzu ekspozycja lokomo-
tyw i wagonów daje możliwość bezpośredniego obcowania z fascynującą techniką 
minionej epoki.

► MUZEUM AMERICAN OLD CARS 
W KOŚCIERZYNIE

Stylowe muzeum zabytkowych amerykańskich samocho-
dów, które dodatkowo oferuje ich wynajem. Odwiedzający 
mogą przenieść się do złotej ery Hollywood i poczuć nie-
zwykły klimat starej amerykańskiej motoryzacji z lat 60., 
70. i 80.

► COSTERINA PARK – RODZINNE CENTRUM  
ROZRYWKI W KOŚCIERZYNIE
Costerina Park to nowo powstały obiekt, pełen atrakcji na wolnym  
powietrzu. Osoby w każdym wieku znajdą coś dla siebie – minigolf,  
bule, park linowy, tory przeszkód, strefę gastronomiczną. Przed  
wejściem do  parku gości witają kościerskie stolemy - drewniane 
rzeźby nawiązujące do regionu Kaszub.

w w w.lot-sercek aszub.pl

Atrakcje:
 na trasie rzeki Wierzyca
Atrakcje

KiszewaPrzenoska w Zamku Kiszewskim
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 na trasie rzeki Wierzyca
Atrakcje

► STARY BROWAR KOŚCIERZYNA

Stary Browar Kościerzyna to miejsce z ponad 150-letnią historią, 
gdzie kaszubska tradycja przeplata się z nowoczesnością, tworząc 
niepowtarzalny klimat. Odwiedzający browar mogą na własne 
oczy zobaczyć, jak wygląda proces produkcji piwa. Ciekawą propo-
zycją jest oferta zwiedzania browaru z przewodnikiem połączona  
z degustacją regionalnych potraw.

► STEGNA STOLEMÓW

Jak głoszą legendy, Kaszuby zamieszkane były niegdyś nie tylko 
przez ludzi. Spośród wielu niespotykanych dziś istot wyróżniały 
się stolemë – olbrzymy o wielkiej sile i niezłomnym charakterze. 
Przejdź grę miejską STEGNÃ STOLEMÓW i poznaj Kòscérznã z per-
spektywy olbrzymów. Twoim zadaniem będzie odnalezienie stole-
mów, które skryły się na terenie miasta, a każdy z nich przedstawi 
Ci ciekawostki i historię Kościerzyny. Grę można pobrać w formie 
elektronicznej na stronie www.lot-sercekaszub.pl.

► RUINY KRZYŻACKIEGO ZESPOŁU ZAMKOWEGO  
W ZAMKU KISZEWSKIM

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają,  
iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt po-
morskich. W 1316 r. zamek został oddany zakonowi krzyżackiemu,  
w zamian za dożywotnią rentę. Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy  
wznieśli tam silny murowany zamek obronny. Zamek Kiszewski jest naj-
starszym 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.

► MIEJSCE DO KĄPIELI I REKREACJI  
NAD JEZIOREM WIELKIM W STRUDZE

Urokliwe miejsce wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą zwraca uwagę swoją niebanalną architek-
turą i zagospodarnowaniem terenu. W jego skład 
wchodzą: układ pomostów i promenad, plaża, 
plac zabaw, drewniana wiata z szatniami, boisko do gry w piłkę siatkową, miejsce na 
ognisko oraz parking. Warto się tutaj zatrzymać, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie.
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Wietcisa
Wietcisa to mało znana rzeka, która jest największym dopły-
wem Wierzycy. Wypływa z Jeziora Przywidzkiego i wije się 
przez malownicze pogranicze Kaszub i Kociewia. W górnym 
biegu płynie w głębokich wąwozach, jest bardzo wąska, mało 
zasobna w wodę i nie nadaje się do turystyki kajakowej. Rzeka 
ma szybki nurt, liczne bystrza i płycizny oraz „zwałki”, przez co 
polecana jest wyłącznie dla doświadczonych kajakarzy w kaja-
kach jednoosobowych, najlepiej górskich.
Spływ Wietcisą nieliczni rozpoczynają w miejscowości Stary 
Wiec, jednak zaleca się rozpocząć go od Wolnego Dworu, po-
wyżej Skarszew. Z tego miejsca kajakarze mają do pokonania 
ok. 12 kilometrów bardzo ciekawego szlaku o dużym stopniu 
trudności. Ciekawym miejscem na trasie spływu jest stary 
most kolejowy rozebranej linii Kościerzyna – Pszczółki przed 
Skarszewami. Wietcisa wpada do rzeki Wierzycy ok. pół kilometra 
przed przystanią w Czarnocinie, gdzie można zakończyć spływ.

w w w.lot-sercek aszub.pl

Wietcisa

WARTO WIEDZIEĆ!
Osoba otwierająca spływ, czyli 

prowadząca, powinna znać miejsca 
postojów oraz zakończenia spływu. 
Osoba zamykająca pilnuje, aby nikt  

z uczestników nie został w tyle  
czy się nie zgubił.
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Wietcisa  
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Wietcisa
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Spływy można organizować nie tylko na rzekach. Na terenie powiatu kościer-
skiego popularny jest także Szlak Kościerskich Jezior, który tworzą bardzo ma-
lowniczo położone leśne jeziora: Wieprznickie, Garczyn, Graniczne, Sudomie, 
Mielnica – od którego jest też możliwość dopłynięcia do jeziora Osuszyno  
lub z nurtem do jeziora Żołnowo. Jeziora połączone są urokliwymi ciekami  
i rzeką Trzebiochą, którą można dopłynąć do rzeki Wdy i dalej płynąć do jezior 
wdzydzkich i miejscowości Wdzydze. Szlak można opływać jeden lub kilka 
dni, w zależności od wybranej trasy i ilości czasu. Zalecamy spływ kilkudnio-

Szlak 
Kościerskich 
Jezior

WARTO WIEDZIEĆ!
Wsiadając do kajaka dwuosobowego, 

pamiętajmy o tym, że z tyłu siada 
osoba cięższa, silniejsza i bardziej 

doświadczona – ona będzie  
sterować kajakiem.

wy, z postojami na przystaniach  
i nocowaniem na pobliskich po- 
lach biwakowych  – taka wycieczka  
zapewnia wiele wrażeń i może 
być wyjątkową przygodą. 

fot. P. Dmochewicz
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Szlak Kościerskich Jezior   
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►„KAJAKI MŁYN“ W KORNEM
,,Kajaki Młyn” w Kornem mają swoją przystań na rzece  
Borowej, przy starym młynie wodnym w Kornem, który 
można przy okazji zwiedzić. Jest to praktycznie począ-
tek ciekawego kaszubskiego szlaku Borowa – Pilica  
– Graniczna – Trzebiocha – Wda. Firma wypożycza 
sprzęt na wielu rzekach Kaszub i Pomorza – w zależ-
ności od życzenia klienta. W ofercie znajdują się kajaki 
polietylenowe jedno- i dwuosobowe oraz canoe. Oferta 
skierowana jest zarówno do początkujących kajakarzy, 
jak i tych z doświadczeniem, szukających wrażeń. Oprócz kilku proponowanych szlaków istnieje  
możliwość wyznaczenia dla klienta indywidualnej trasy, a spływ może trwać jeden bądź kilka dni, 
kończyć się ogniskiem lub grillem. Do dyspozycji parking i pole namiotowe, ponadto istnieje możli-
wość wynajęcia ratownika/instruktora kajakowego na cały spływ.
Korne, ul. Młyńska 25, www.kajakimlyn.pl, tel. 607 815 317

► CZÔŁENKÓ – SPŁYWY KAJAKOWE  
W STAREJ KISZEWIE
„Czôłenkò” to wypożyczalnia sprzętu kajakowego  
w miejscowości Stara Kiszewa, przez którą przepły-
wa malownicza rzeka Wierzyca – naturalna granica 
oddzielająca Kaszuby i Kociewie. Firma oprócz wypo-
życzania sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej 
zajmuje się również organizacją spływów (jedno- lub 
kilkudniowych) po rzekach województwa pomorskiego. 
Do dyspozycji klientów są kajaki polietylenowe marki 
Perception Vista. W ofercie znajdują się też różne pro-

pozycje spędzanie czasu wolnego, jak np. paintball. Na życzenie klientów organizowane są imprezy 
okolicznościowe w wojskowym klimacie.
Stara Kiszewa, ul. Kościerska 15, www.czolenko-kajaki.pl, tel. 518 660 398

► „PRZYSTAŃ NAD WDĄ“ W  BORSKU
Urokliwe położenie w bezpośrednim kontakcie z rzeką, 
400 m za jeziorem Wdzydze jest niewątpliwie dużym 
atutem. Na terenie znajduje się pole namiotowe oraz 
niezależne pokoje z osobnym wejściem. Przystań 
dysponuje dużym parkingiem, co powoduje, iż jest to 
idealne miejsce na rozpoczęcie spływu jedno- lub kilku- 
dniowego. Firma obsługuje klientów indywidualnych 
oraz grupy zorganizowane. W swojej ofercie posiada 
kajaki polietylenowe  dwuosobowe (Aquarius Pro Tour 
470 i Rio), kajaki jednoosobowe (Aquarius Traper) oraz canoe. Na miejscu dostępne jest wyposażenie 
na spływ, tj. worki wodoodporne, beczułki, kamizelki. Przystań dysponuje też miejscem na ognisko, 
wiatą z aneksem kuchennym oraz sauną.
Borsk 34B, www.kajaki.salata.pl, tel. 694 509 513

w w w.lot-sercek aszub.pl

Atrakcje:Rekomendowani organizatorzy spływów kajakowych  
oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego
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► PRZYSTAŃ „U GRZEGORZA“ 
WE WDZYDZACH
Przystań ,,U Grzegorza” znajduje się we Wdzydzach, nad  
brzegiem jeziora Jelenie. Jest jedną z większych i nowo- 
cześniejszych przystani na akwenie jezior wdzydzkich. 
Przystań ,,U Grzegorza’’ oferuje spływy kajakowe na 
rzekach Wda i Trzebiocha, ponadto postój jachtów, 

także ich czarter, naprawy i organizację rejsów grupowych oraz świadczy drobne usługi szkutnicze 
i slipowanie jachtów. Na terenie przystani działa wypożyczalnia różnego sprzętu pływającego – od desek 
po łodzie. Dodatkową atrakcją przystani jest rejs ekologicznym statkiem wycieczkowym STOLEM II po 
jeziorach wdzydzkich. Na terenie przystani funkcjonuje Dom Żeglarza „Sailor”, oferujący pokoje  
dwuosobowe z możliwością dostawki oraz apartament.
Wdzydze, ul. Stolema 9, www.ugrzegorza.eu, tel. 603 488 144

► STANICA WODNA PTTK WE WDZYDZACH
To obiekt nad Kaszubskim Morzem na kajakowym szlaku rzeki  
Wdy. Jest jednym z najpiękniej położonych ośrodków (na terenie  
WPK, na skraju lasu, wzdłuż linii brzegowej 2 jezior). Przystań  
Stanicy kilkakrotnie została wyróżniona 5* (najwyższą oceną).  
KAJAKI to atut tego miejsca. Stanica zajmuje się komplekso-
wą organizacją spływów kajakowych jedno- i wielodniowych  
(w pakiecie parking, transfer osób na lub po spływie, wypoży-
czenie i transport kajaków, mapka) - doradzi, pomoże, obsłuży. 
W ofercie  wypożyczalnia kajaków polietylenowych PRION 1-,2-,3-os., canoe, rowerków wodnych, 
jachtów; posiłki i koncerty w tawernie; slip i postój jachtów; noclegi w domkach; pole caravanin-
gowe; wczasy z animacjami; pobyty dla szkół, firm; wieża widokowa; specjalnie dla kajakarzy pole 
namiotowe z wiatą ogniskową. 
Wdzydze, ul. Stolema 1, www.wdzydze-stanica.pl, tel. 669 331 114

► OŚRODEK WCZASOWY „SUDOMIE“ 
W RYBAKACH
Ekologiczny Ośrodek Wypoczynkowy „Sudomie” położo-
ny jest pośród sosnowego lasu nad Jeziorem Sudomie, 
ok. 8 km od Kościerzyny. Ośrodek posiada kąpielisko 
strzeżone oraz przystań żeglarską. Do dyspozycji wcza-
sowiczów jest różnorodny sprzęt pływający (kajaki, 
rowery wodne, łodzie wiosłowe, żaglówki typu Omega, 
Finn, PX, Optymist), a także korty tenisowe, boisko do 

piłki nożnej, siatkówki i siatkówki plażowej, siłownia, plac zabaw dla dzieci, sauna, wędzarnia, piec 
chlebowy oraz kawiarnia. Ośrodek dysponuje własną kuchnią, a bazę noclegową stanowią wysokiej 
klasy domki drewniane.
Rybaki 20, www.sudomie.pl, tel. 602 499 438

► OŚRODEK WYPOCZYNKOWY  
,,PÓŁWYSEP LIPA” W LIPIE  
K. WDZYDZ TUCHOLSKICH
Półwysep Lipa położony jest na wschodnim brzegu jeziora 
Wdzydze, na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 
W ofercie ośrodka znajdują się całoroczne domki drewniane,  
pole campingowe oraz przystań jachtowa. Na terenie  ośrodka  
znajduje się restauracja, sauna fińska, plac zabaw, plaża z pomostami i wypożyczalnią sprzętu  
wodnego, infrastruktura sportowa i wiele innych atrakcji. Gospodarze zapewniają program  
animacyjny dla dzieci i weekendy tematyczne dla dorosłych. Półwysep Lipa, otoczony z trzech stron 
wodą, jest idealnym miejscem do korzystania z atrakcji wodnych. Dla grup zorganizowanych w ofer-
cie spływy kajakowe rzeką Wdą.
Wdzydze Tucholskie, Lipa 2, www.polwyseplipa.pl, tel. 605 446 655
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► OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „eFKA”  
WIELE W WIELU
Ośrodek Wypoczynkowy eFKa Wiele położony jest wśród 
lasów, w malowniczej okolicy, bezpośrednio nad brze-
giem jeziora. Ośrodek idealnie nadaje się na wczasy 
rodzinne, pobyty weekendowe, imprezy integracyjne 
i okolicznościowe czy biwaki, kolonie i obozy szkolne. 
Nie brakuje atrakcji wodnych – w ofercie spływy kajakowe rzeką Wdą, na terenie ośrodka znajduje 
się plaża ze strzeżonym miejscem do kąpieli i pomost do wędkowania. Funkcjonuje tam wypożyczal-
nia sprzętu rekreacyjnego – kajaki, rowery wodne, łódki, rowery turystyczne, kijki do nordic walking. 
Na pobliskich wzgórzach znajduje się Sanktuarium Męki Pańskiej – zabytkowa Kalwaria Wielewska.
Wiele, Piątkowo 2, www.efka-wiele.pl, tel. 784 844 786

► OŚRODEK WYPOCZYNKOWY  
„LARGO“ W BORSKU
Ośrodek Wypoczynkowy „Largo” położony jest na  nad sa-
mym brzegiem jeziora Wdzydze. Ośrodek dysponuje wła-
snym kąpieliskiem strzeżonym z szeroką piaszczystą plażą, 
nowoczesną mariną na 40 jachtów, sprzętem pływającym, 
jak  rowery wodne, kajaki i łodzie, oraz boiskiem do siat-
kówki, stołem do ping-ponga, huśtawkami i placami zabaw.  
Marina posiada zaplecze sanitarne, dostęp do wody i prądu 

dla jachtów, pomoc bosmańską. Zakwaterowanie to drewniane domki całoroczne, mobilne domki 
oraz domki holenderskie, z których większość znajduje się w pierwszej linii brzegowej z tarasami 
wychodzącymi wprost na jezioro i plażę. Doskonałą kuchnię dla gości ośrodka oraz zewnętrznych 
zapewnia restauracja „Karczma”. Borsk, www.largo.pl, tel. 691 891 51

► KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY „SZARLOTA”
Przystań wodna w kompleksie wypoczynkowym „Szar-
lota” położona jest nad jeziorem Osuszyno. Przystań 
wypożycza kajaki z całym niezbędnym wyposaże-
niem, a także oferuje m.in. rowerki wodne i żaglówki. 
Istnieje możliwość organizacji spływów kajakowych 
po wcześniejszym uzgodnieniu. Kompleks ponadto 
dysponuje dużą bazą noclegową (domki całoroczne  
i hotel), restauracją w tawernie serwującą m.in. dania 
kaszubskie, strzeżonym kąpieliskiem i wieloma atrak-
cjami -  bowling, małe zoo, kompleks SPA, jazda konna, 
kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów miejskich i inne.
Kościerzyna, Szarlota 11, www.szarlota.pl, tel. 58 686 77 55

► POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY 
W GARCZYNIE
Placówka oświatowa z ponad 90-letnią tradycją, prowadzona 
przez powiat kościerski. PCM Garczyn  to atrakcyjne miejsce 
dla dzieci, młodzieży oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie 
spędzać czas w otoczeniu przyrody. Ośrodek znajduje się na 
ponad 18 hektarach terenów leśnych nad jeziorem Garczyn. 
Posiada szeroką bazę rekreacyjno-sportową w postaci kom-
pleksu boisk Orlik, ścianki wspinaczkowej, strzelnicy, kąpie-
liska oraz przystani wodnej (żaglówki, kajaki, rowerki). Do 

dyspozycji gości jest ponad 300 miejsc noclegowych (hotelowiec, pawilony, domki), sala konferencyjna, 
szkoleniowa i instruktażowa. Powiatowe Centrum Młodzieży organizuje pobyty rodzinne, kolonie, obo-
zy, a także biwaki integracyjne o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym przez cały rok.

Garczyn 1 skr. 5, k. Kościerzyny, www.pcmgarczyn.pl, tel. 58 686 40 98
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Hotel „Niedźwiadek”*** SPA & Natura
Wdzydze, ul. Stolema 2, tel. 58 686 13 13
www.hotelniedzwiadek.pl
Hotel*** Stary Browar Kościerzyna
Kościerzyna, ul. Słodowa 3, tel. 730 700 111
www.starybrowarkoscierzyna.pl
Bazuny Hotel*** & SPA
Kościerzyna, ul. Kościuszki 17, tel. 58 680 21 00
www.hotelbazuny.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Półwysep Lipa”
Lipa 2, tel. 605 446 655
www.polwyseplipa.pl
Ekologiczny Ośrodek Wypoczynkowy „Sudomie”
Rybaki 20, tel. 58 686 26 01
www.sudomie.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „eFKa” Wiele
Wiele-Piątkowo 2, tel. 784 844 786
www.efka-wiele.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Largo”
Borsk- Czarnowodzianka 2, tel. 691 891 551
www.largo.pl
Kompleks Wypoczynkowy „Szarlota”
Szarlota 11, tel. 58 686 77 55
www.szarlota.pl
Kompleks Stare Polaszki 13
Stare Polaszki 13, tel. 512 700 312
www.starepolaszki.pl
Zespół Domów Wczasowych  
Helena-Danuta-Gabriela-Marzenie
Wdzydze ul. Róży Ostrowskiej, tel. 58 686 13 08
www.helena.kaszuby.pl
Gościniec „Kaszubski Las”
Ruda 3, tel. 602 742 477 
www.kaszubskilas.pl
Osada Grzybowski Młyn
Grzybowski Młyn 10 A, tel. 725 600 008
www.grzybowskimlyn.pl
Dom Żeglarza „Sailor”
Wdzydze, ul Stolema 9, tel. 663 754 461
www.pensjonatsailor.pl
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
Garczyn 1, tel. 58 686 40 98
www.pcmgarczyn.pl

Stanica Wodna PTTK Wdzydze
Wdzydze, ul Stolema 1, tel. 669 331 114
www.wdzydze-stanica.pl
„Przystań nad Wdą“ pokoje noclegowe 
i pole namiotowe
Borsk 34 B, tel. 694 509 513
www.kajaki.salata.pl
Pokoje gościnne „Jelonek”
Wdzydze, ul. Róży Ostrowskiej 19, tel. 600 052 170
Bar „Pod Dobrymi Skrzydłami”
Korne 172, tel. 792 300 772
Restauracja i pokoje noclegowe 
„Lubiany Dom Celebrytów”
Łubiana, ul. Jeziorna 1, tel. 500 288 968
Koło Caffe – mobilna kawiarenka
Wiele, ul. Dąbrowska 27, tel. 692 489 317
www.kolocaffe.pl
Domki letniskowe „Wakacje na Kaszubach”
Dziemiany, ul. Leśna 6, tel. 889 131 961
www.wakacjenakaszubach.pl
Domki letniskowe „Łowisko Niedamowo”
Niedamowo 17A, tel. 694 493 315
www.lowiskoniedamowo.pl
Dom gościnny „Guzkówka”
Sycowa Huta 29, tel. 601 406 176
www.guzkowka.pl
Domki letniskowe „Jasnochówka”
Borsk, tel. 575 011 280
www.jasnochowka.pl
Domki letniskowe „Abisynia Kaszubska”
Abisynia 4B, tel. 505 010 763
www.abisyniakaszubska.pl
Domki całoroczne „Wczasy u Danusi”
Bałachy, ul. Długa 12, tel. 782 230 564
www.domki-na-kaszubach.pl
Domek całoroczny „Pan Tadeusz”
Wielki Klincz, ul. Kościerska 38, tel. 609 785 991
Domek całoroczny „Kaszubskie Uroczysko”
Nowa Karczma - Zielona Wieś 15A, tel. 605 424 657
Agroturystyka „Zielony Kot”
Lipusz, ul. Derdowskiego 4, tel. 506 505 503
www.zielonykot.net

Atrakcje:Rekomendowane obiekty 
noclegowo-gastronomiczne
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Agro Struś i Farma Strusi Afrykańskich
Garczyn 58, tel. 604 412 575
www.strusie-garczyn.pl
Agroturystyka „Pod Bocianami”
Grabowska Huta 26, tel. 888 257 433
www.agropodbocianami.pl
Agroturystyka „Ranczo Maszera”
Płocice 7a, tel. 509 435 577
www.ranczomaszera.pl
Agroturystyka „U Kaszuby”
Sarnowy 9 A, tel. 692 068 608 
Agroturystyka „U Marioli”
Nowa Kiszewa 42, tel. 693 451 146
www.kaszubyagro.pl

Agroturystyka „Bartoszówka”
Bartoszylas 15 f, tel. 607 739 806
www.bartoszowka.pl
Agroturystyka „U Miecia”
Stary Barkoczyn 24, tel. 505 199 974
Agroturystyka z koniem „U Jurka”
Nowy Klincz, ul. Gościnna 9, tel. 505 580 608
Agroturystyka Łowisko „Karasiowo”
Kaliska Kościerskie 45A, tel. 608 422 934
www.karasiowo.pl
Kaszubskie Stowarzyszenie  
Agroturystyczne „Kościerska Chata”
www.na-kaszuby.pl

w w w.lot-sercek aszub.pl

„Kaszubskie Rodeo”- jazda konna
Wdzydze, ul. Róży Ostrowskiej 7
tel. 517 130 165

Akademia Outdooru-Turystyczne Kaszuby
Kościerzyna, ul. Rzemieślnicza 25
tel. 606 445 080

Wypożyczalnia Wielewskie Rowery
Wiele, ul. Dąbrowska 27, tel. 660 902 830
www.wielewskierowery.pl

Beata Jankowska - licencjonowany 
przewodnik po Kaszubach
Kościerzyna, tel. 691 937 781 

Ekstremalne Kaszuby
Borsk 6 B, tel. 513 700 472/ 500 100 788

Pan Rower- mobilny serwis rowerowy
Kościerzyna, tel. 791 144 188 

Kaszubskie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne Aqua Centrum
Kościerzyna, ul. Hallera 2, tel. 58 680 25 99
www.basen-koscierzyna.pl

Atrakcje:Rekomendowane obiekty 
noclegowo-gastronomiczne

Spędź ciekawie czas...

Costerina Park – Rodzinne Centrum  Rozrywki
Kościerzyna, ul. Dworcowa, tel. 507 350 524
www.costerinapark.pl

„Karolinka” – kaszubskie warsztaty
edukacyjne
Lipusz, ul. Młyńska, tel. 605 449 569

Pracownia Ceramiczna „Zielony Kot”
Lipusz, ul. Derdowskiego 4, tel. 605 045 544
www.zielonykot.net

„Z sercem robione” 
Warsztaty lukrowania pierników
Lipusz- Tuszkowy, tel. 605 052 844

Kaszubska Galeria Edukacyjna  
„Piękno Kwiatów w Bibule”
Kościerzyna, ul. Witkacego 6, tel. 696 668 705

Haft kaszubski - Anna Miszczak
Kościerska Huta, tel. 509 912 696

Zagroda „Podkówka” 
- jazda konna i hipoterapia
Nowy Klincz, ul. Gościnna 9, tel. 505 580 608


