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"Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach:
Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica,

projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Osi Priorytetowej 6.
Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.
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Projekt pt. „Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach:
Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica, obejmuje m. in. rozbudowę
infrastruktury miejsc wypoczynku, zagospodarowanie plaż nad jeziorami, budowę dróg dojazdowych do terenów
rekreacji i miejsc parkingowych, budowę pomostów, budowę stanic nad rzeką Brdą, budowę pól namiotowych.
Projekt przyczyni się do:
1. Nowego produktu turystycznego jakim jest „Kraina Czystych Jezior i Rzek”.
2. Rozbudowy obiektów turystycznych i rekreacyjnych w 6 gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej
Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica.
3. Wybudowania tras rowerowych o łącznej długości 11,35 km.
Projekt poprzez budowę ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury w miejscowościach: Przechlewo, Żołna, Nowa
Brda, Folbryk, Garbaty Most, Dolinka, Płaszczyca, Człuchów, Rychnowy, Debrzno, Koczała, Wilkowo, Stara Brda
Pilska, Rzeczenica pozwoli na planowe ukierunkowanie i scentralizowanie ruchu turystycznego umożliwiając rozwój
powiatu, a jednocześnie wpłynie na zachowanie jego walorów przyrodniczych. Dzięki poprawie atrakcyjności
obiektów oraz wyposażeniu w infrastrukturę techniczną miejsc biwakowych nad jeziorami Szczytno, Dymno i Żuczek
zadanie przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego i rekreacyjnego na terenie powiatu. Nowoczesne obiekty
będą w naturalny sposób kierunkowały ruch turystyczny. Projekt poprzez budowę i rozbudowę obiektów turystycznych
wpłynie na podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej co pozwoli na dywersyfikację oraz
poprawę jakości oferty turystycznej i kulturalnej.

"Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach:
Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica,

projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Osi Priorytetowej 6.
Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.
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Opis przedmiotu projektu obejmuje wykonanie w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania:

1. W Gminie Przechlewo:
zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie nad jeziorem Końskim,
budowę parku nad jeziorem Przechlewskim,
budowę stanic kajakowych nad rzeka Brdą,
budowę ścieżek rowerowych w granicach pasa drogowego.

2. W Gminie miejskiej Człuch w:
zagospodarowanie plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie,
budowę mola na jeziorze Rychnowskim w rejonie miejscowości Człuch w,
budowę parku wodnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem Rychnowskim
w Człuchowie.

3. W Gminie wiejskiej Człuch w:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Rychnowskim,
budowę drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego nad jeziorem Rychnowskim,
budowę pomostu na jeziorze Rychnowskim.

4. W Mieście i Gminie Debrzno:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Żuczek w Debrznie,
budowę drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego nad jeziorem Żuczek w Debrznie.

5. W Gminie Koczała:
budowę terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dymno w Koczale,
budowę stanic kajakowych na rzece Brdzie.

6. W Gminie Rzeczenica:
budowę kąpieliska wraz z zagospodarowaniem plaży przy Ośrodku rekreacyjno wypoczynkowym
Rzewnica nad jeziorem Szczytno,
rozbudowa i przebudowa ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego Rzewnica,
budowa ścieżki rowerowej Rzeczenica Rzewnica,
budowę drogi dojazdowej.



Gmina Przechlewo. Cuda natury, przyjaźni ludzie, wypoczynek i zabawa w
pięknym miejscu...
Gmina Przechlewo to doskonały wybór na wypoczynek i zabawę w pięknym
miejscu, zadziwiającymi cudami natury. Bogactwo gminy to jednak nie tylko
przyroda, historia i zabytki. To przede wszystkim jej mieszkańcy, przyjaźni
ludzie, których aktywność sprawia, że Przechlewo należy do najprężniej
rozwijających się Gmin Pomorza.

Gmina Przechlewo. Cuda natury, przyjaźni ludzie, wypoczynek i zabawa w
pięknym miejscu...

Gminę Przechlewo, zamieszkiwaną przez około 6300 osób, tworzą trzydzieści trzy wsie o
bogatej tradycji, przepięknie położone wśród pól, lasów i jezior w południowo - zachodniej
części województwa pomorskiego. Część północna i zachodnia to fragment sandrowej

Równiny Charzykowskiej, a część centralna i
południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim. Według
kryteriów podziału przyrodniczo - leśnego prawie cały
obszar gminy należy do Dzielnicy Borów Tucholskich.
Cała gmina leży w górnym odcinku dorzecza rzeki Brdy
i zajmuje powierzchnię 24388 ha (244 km kw.).

Na turystów czeka piękna, czysta Brda, jakby
specjalnie stworzona do spływów, trzydzieści trzy
jeziora i otulające gminę ze wszystkich stron lasy,
bogate w zwierzynę i runo leśne. Ta oferta to prawdziwy
raj dla wędkarzy i myśliwych oraz wszystkich
zwolenników rekreacji na łonie przyrody. Z myślą o
wypoczywających w sezonie letnim organizuje się wiele
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych..

Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, obfitości
jezior i lasów oraz stosunkowo bogatej sieci dróg

Atrakcje na każdą kieszeń

Stanica wodna Żołna

Stanica wodna Nowa Brda
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lokalnych Gmina Przechlewo oferuje wspaniałe warunki do
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.

Niezwykle urozmaicony, krêty bieg rzeki, rozległe
lasy, malownicze jeziora i pierwotna przyroda od lat
ściągają nad Brdę licznych amatorów spływów i wędkarzy.
To jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych
południowych Kaszub. Długość szlaku kajakowego na
terenie gminy to ok. 50 km. Turyści mogą przyjemnie spędzić
czas nad czystymi wodami licznych jezior oraz podziwiać
piękno ziemi przechlewskiej, przemierzając j¹ pieszymi lub
rowerowymi szlakami turystycznymi.

Oprócz wspaniałej rzeki do przyjazdu w te strony
zachęcają rozległe obszary leśne, akweny z piaszczystym
brzegiem, bogata przyroda i urokliwe na ogół nizinne i
lekko pagórkowate krajobrazy. Nieskazitelna czystość
środowiska, wszechobecna cisza i spokój oraz wyjątkowa bliskość fauny i flory mówią same za siebie,
stanowiąc najlepsza wizytówkę gminy i zapraszając do odkrywania turystycznych i przyrodniczych
walorów ziemi przechlewskiej, gdzie zawsze bez względu na porę roku jest pięknie i gościnnie.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Stanica wodna Nowa Folbryk

Stanica wodna Garbaty most

Stanica wodna P³aszczyca Stanica wodna Dolinka
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Projekt pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek”
budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej…,
w Gminie Przechlewo przyczyni się do poprawy
i rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej: Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Przechlewie, ścieżki rowerowej wraz ze stanicą
rowerową w miejscowości Kleśnik, stanic kajakowych
nad rzeką Brdą oraz parku nad Jeziorem
Przechlewskim. Ww. zagospodarowanie turystyczne
znacząco wpłynie na rozwój usług turystycznych
i usług towarzyszących tzw. około turystycznych
w gminie.

poprzez budowę ogólnodostępnej
i różnorodnej infrastruktury tj. postawienie wiat,
zagospodarowanie w ławki, zagospodarowanie
w zestaw stół + ławy, postawienie ubikacji typu TOI -
TOI, postawienie pojemników na śmieci, wymurowanie
miejsca na ognisko, budowę kładki ułatwiającej
zwodzenie kajaków, utwardzenie terenu oraz
postawienie tablic informacyjnych (informujących
o stanicy wodnej, pobliskich atrakcjach turystycznych,
dystansach i czasie płynięcia na szlaku oraz
określających najbliższe miejsca postoju, mapa)
znacznie przyczyni się do wydłużenia sezonu
turystycznego oraz znacząco poprawi warunki

Zagospodarowanie stanic wodnych: Żołna,
Nowa Brda, Folbryk, Garbaty Most, Dolinka,
Płaszczyca

Zagospodarowanie stanic wodnych: Żołna,
Nowa Brda, Folbryk, Garbaty Most, Dolinka,
Płaszczyca

Charakterystyka projektu
po stronie Gminy Przechlewo

Pomost nad Jez. Koñskim - OSIR

Zje¿d¿alnie nad Jez. Koñskim

Boisko wielofunkcyjne - OSIR
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związane z utrzymaniem czystości i porządku na całym
szlaku górnej Brdy.

poprzez
wybudowanie: placu zabaw, wielofunkcyjnego boiska,
boiska do piłki plażowej, rozbudowę plaży i pomostu,
ogrodzenie ośrodka, remont schodów, dróg
wewnętrznych i chodników, zakup małej architektury
(ławek i stołów), wymurowanie miejsca na ognisko,
postawienie wiatek, zakup zjeżdżalni, wykonanie
oświetlenia terenu, wybudowanie świetlicy i punktu
informacji, wybudowanie parkingu, remont hangaru
na sprzęt wodny, zagospodarowanie w pojemniki na
śmieci znacząco uatrakcyjni ofertę bazy pobytowej dla
turystów i mieszkańców gminy.

Oprócz zagospodarowania turystycznego ww.
miejsc, projekt po stronie naszej gminy zakładał
również budowę ścieżki rowerowej wraz z miejscem
postojowym tzw. stanica rowerowa w miejscowości
Kleśnik o łącznej długości 7,7 km co jest dodatkową
atrakcją dla przebywających nad Jeziorem Końskim
turystów jak i mieszkańców. Miejsce postojowe
zagospodarowano w: zestaw stół + ławy, ławki,
postawiono pojemniki na śmieci, postawiono ubikacje
typu TOI - TOI, wybudowano miejsce widokowe,
wybudowano wiatki, wymurowano miejsce na ognisko,
postawiono tablice informacyjne. Dobrze oznakowana
ścieżka jest nie lada wyzwaniem zarówno dla
rowerzystów jak i turystów pieszych, na trasie której do
pokonania jest urokliwy mostek przez rzekę Brdę.

Zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji
nad Jeziorem Końskim w Przechlewie

Zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji
nad Jeziorem Końskim w Przechlewie

Plac zabaw - OSIR

Œcie¿ka rowerowa mostek przez rzekê Brdê

Recepcja - OSIR
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Ostatnim elementem projektu było
i przywrócenie do dawnej

świetności
. Park stał się miejscem bardzo

atrakcyjnym do wypoczynku dla dorosłych
i młodzieży oraz miejscem do zabaw dla
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Miejsce to
poprzez wybudowanie pomostu na plaży,
postawienie ubikacji typu TOI - TOI, wybudowanie
altan wypoczynkowych, wybudowanie altan

osłaniających WC, wybudowanie boiska do
siatkówki, postawienie ławek parkowych,
zagospodarowanie w pojemniki na śmieci,
wybudowanie placu zabaw, wybudowanie alejek,
miejsca na ognisko, nasadzenie roślinności,
oświetlenie terenu parku, budowę plaży i częściowe
ogrodzenie stało się alternatywą dla turystów
i mieszkańców, którzy spacerując po miejscowości
Przechlewo mogą w niedalekiej odległości od centrum
odpocząć nad wodą i na łonie natury.

zagospodarowanie
parku nad Jeziorem Przechlewskim

w Przechlewie

zagospodarowanie
parku nad Jeziorem Przechlewskim

w Przechlewie

Pomost nad Jeziorem Przechlewskim w Przechlewie

Plac zabaw w Parku nad Jeziorem Przechlewskim w Przechlewie

Stanica rowerowa KleœnikPark nad Jeziorem Przechlewskim w Przechlewie
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Przechlewo nad Jeziorem Przechlewskim

Rzeka Brda z lotu ptaka

1. Stanice wodne Żołna
2. Stanice wodne Nowa Brda
3. Stanice wodne Follbryk
4. Stanica wodna Garbaty Most

5. Stanica wodna Dolinka
6. OSiR
7. Stanica wodna P³aszczyca
8. Park nad J. Przechlewskim
9. Stanica rowerowa Kleœnik
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Człuchów to doskonałe miejsce
do zamieszkania i wypoczynku,
z różnorodnym krajobrazem,

które daje możliwość wyboru wielu form
rekreacji od kąpieli czy żeglowania,
po rajdy rowerowe i piesze. Ofertę tę
uzupełnia możliwość zwiedzania
średniowiecznej warowni krzyżackiej
i muzeum regionalnego oraz zabawy
i wypoczynek w zoo, na kręgielni czy torze
kartingowym. Nieskażona przyroda otaczająca miasto oferuje
spokój i ciszę, świetne warunki do grzybobrania i wędkowania.
Człuchowianie znani są w regionie ze swojej gościnności
i otwartości. Goszczący tu turyści są zachwyceni wrażeniami
z pobytu w naszym mieście. Wielu sympatyków zjednuje
smaczna kuchnia. Staropolskie i współczesne specjalności
kulinarne różnych regionów z bardzo znacznymi wpływami
kuchni: niemieckiej, ukraińskiej i kaszubskiej. Człuchów oferuje
gościom coraz lepsze warunki pobytu i wypoczynku. Dobre
wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej, także na inwestycje
związane z turystyką, sprawia, że w Człuchowie funkcjonuje
nowoczesna baza sportowa (basen, boiska, bieżnie tartanowe,
korty tenisowe, sale gimnastyczne, lodowisko, tor saneczkowy)
i rekreacyjna (park „Lasek Luizy” z alejkami spacerowymi,
kładką bagienną z punktem widokowym, miejscami do gry
w szachy i polaną rodzinną).
Dzięki zrealizowanej inwestycji pn. "Kraina Czystych Jezior
i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów,
Debrzno, Koczała i Rzeczenica” dofinansowanej z RPO WP
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na lata 2007-2013 powstał wspaniały park atrakcji
zarówno dla osób starszych jak i dzieci. Jest
to pierwsze tego typu miejsce w naszym regionie.
Wiele takich parków funkcjonuje w zachodniej
Europie. Łączy je jedno: pełen emocji i zabawy
aktywny wypoczynek. W Cz³uchowie powstał nie
tylko nowoczesny park wodny, ale również park
linowy i pole do gry w minigolfa. Zmieniło się oblicze
starej plaży, z której zniknął zaniedbany pomost,
a powstało szerokie na 7 m i długie na 60 m molo
z dwoma pływającymi pomostami oraz wieżą
ratowniczą. Molo jest przedłużeniem deptaka
spacerowego prowadzącego od bramy wjazdowej
na ośrodek. Plaża uzyskała powierzchnię 4500 m ,
na której zostało wydzielone kąpielisko wraz ze strefą
brodzika z urządzeniami zabawowymi.
Park wodny znajduje się po prawej stronie deptaka
spacerowego obok restauracji. Przy wejściu powstał
nowy budynek do obsługi osób odwiedzających
park. Dla najmłodszych urządzono mini basen
z zjeżdżalniami w kształcie: słonia, węża i żółwia.
Obok znajduje się oczko wodne z drewnianą kładką
i zabawki dekoracyjne: słoń, żyrafy i dinozaur. Duże
wrażenie robią trzy ustawione na terenie parku
zjeżdżalnie: rurowa, kamikadze i rodzinna, z której
jednocześnie będą mogły zjeżdżać cztery osoby.
Zjeżdżalnie te zakończone są torami do hamowania.
Innymi atrakcjami są grzyb, water willow i sprepoint
(armatki do strzelania wodą). Są to urządzenia
dla starszych dzieci, które zapewnią emocjonującą
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rywalizację i dostarczą sporą dawkę adrenaliny.
Dla osób korzystających z wodnych urządzeń
wybudowano także punkt sanitarny z przebieralnią,
toalety oraz prysznice wolnostojące. Dodatkowo
urządzono miejsce do grillowania z altaną
wypoczynkową wyposażoną w stoły i ławki.
Cały teren został ogrodzony z wydzielonymi strefami
na poszczególne miejsca zabaw.
Park linowy zapewnia pełen emocji spacer między
wysokimi drzewami po mostkach zawieszonych kilka
metrów nad ziemią. Na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji urządzono trzy trasy o różnym stopniu
trudności (zielona - łatwa, żółta - średniozaawan-
sowana, czerwona - trudna). Amatorzy przygód
będą wyposażeni w kaski oraz uprząż i pod okiem
instruktora będą pokonywać tory przeszkód.
Dodatkową atrakcją jest miejsce do gry w minigolfa.
Na osiemnastu torach można całą rodziną
rozegrać turniej i przy tym wspaniale się bawić.
Do wypożyczenia będą kije i piłeczki. W parku
linowym urządzono także wigwam z kamiennym
kręgiem i totemem. Dzieci będą mogły się poczuć jak
mali Indianie i bawić się wspólnie np. w … polowania
na bizona. Atrakcje na plaży zapewnią rozrywkę dla
całej rodziny na świeżym powietrzu w otoczeniu
jeziora. Cały teren wyposażono w nowe ławki, kosze
i oświetlenie.
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Pozostałości czternastowiecznego zamku krzyżackiego
to wizytówka Człuchowa. Najlepiej zachowanym elementem
zabytku jest, widoczna niemal z każdego miejsca w mieście
i okolicach, 46-metrowa wieża zamkowa. Według niektórych
źródeł, była najwyższą wieżą obronną w średniowiecznej
Europie. Nic dziwnego, skoro jest pozostałością po potężnym
zamku krzyżackim w Człuchowie, który dorównywał swą
świetnością malborskiemu. Wielkość zamku wynikała z tego,
że stanowił element pasa umocnień obronnych na granicy
z Polską oraz miał na celu manifestację siły i potęgi Zakonu.
Zamek zajmował 2,5 ha powierzchni. Początek jego historii
to rok 1312. To właśnie wtedy, w wyniku transakcji handlowej
Człuchów został odsprzedany Krzyżakom. Naturalne walory
obronne jezior otaczających osadę wykorzystano przy budowie
warowni, którą zlokalizowano na wąskim półwyspie wcinającym
się w jezioro. Zamek szybko stał się jedną z najważniejszych
twierdz krzyżackich. Niecałe półtora wieku Człuchów był w rękach
zakonu. Po wojnie trzynastoletniej, na mocy postanowień
drugiego pokoju toruńskiego z 1466 r., miasto na kolejne trzy
wieki opanowały wojska polskie. Wówczas gospodarzami
na zamku stali się polscy starostwie m.in. z rodów Radziwiłłów,
Leszczyńskich i Wejherów. Odtąd potężna twierdza ponad 300 lat
stała na straży północno-zachodniej granicy Polski, która biegła
20 km na zachód od miasta. Największy wpływ na dzisiejszy
kształt zamku miały wydarzenia z przełomu XVIII i XIX wieku.
Niestety nie był to wpływ pozytywny. Gdy Prusacy wkroczyli do
miasta w 1772 r. Człuchów liczył 813 mieszkańców w 127
domach. Pod koniec XVIII wieku miasto ożywiło się gospodarczo,

Człuchowski zamek
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zamek - przeciwnie. W roku 1786 i w 1793 r. w Człuchowie wybuchły pożary, które spowodowały
niemal doszczętne zniszczenie miasta. Za zgodą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II do odbudowy
posłużyły materiały pochodzące z podniszczonego zamku. W latach 1824-26 odbudowano na cele
sakralne dawną kaplicę, która zachowała się do dnia dzisiejszego.

Odrestaurowanie zamku i nadanie mu nowych funkcji turystycznych stało się priorytetem działań
dla obecnych władz miasta. W latach 2009-2012 realizowany był projekt „Skarb krzyżacki w naszych
rękach” prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze
i turystyczne” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013. Cele projektu to poprawa atrakcyjności i dostępności do zabytku dla ruchu
turystycznego oraz poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu i rozwój nowych form turystyki.
W wyniku intensywnych prac powstały nowe
poziomy w wieży zamkowej wyposażone
w eksponaty i muzealia. Na szczycie wieży
urządzono platformę widokową. Rozpościerający
się stamtąd widok jest wielką gratką, ponieważ przy
dobrej widoczności można zobaczyć okalające
Człuchów jeziora, pola i lasy. Zamontowana
została także winda dla osób niepełnosprawnych
i starszych. Równocześnie z pracami prowadzo-
nymi wewnątrz północnego skrzydła wykonywane
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były prace zewnętrzne w ramach, których
wyeksponowano znajdujące się dotąd pod ziemią
mury zamku wysokiego oraz zaakcentowano
historyczne ukształtowanie fos zamkowych.
W północnym skrzydle zamku utworzono cztery
poziomy użytkowe, w których znajdują się poziom
piwnicy: sala multimedialna dla 50 osób oraz sala
wystawiennicza; poziom przyziemia: hol
wystawienniczy, szatnia i sanitariaty; poziom
główny: sala ekspozycyjno - koncertowo -
wystawiennicza, oraz poziom poddasza (strychu):
sala ekspozycyjna z czytelnią oraz pomieszczenia
biurowe. Zabezpieczone zostały także wykopaliska
archeologiczne na dziedzińcu zamkowym. W tym
celu powstała drewniana wiata osłaniająca przed
deszczem i śniegiem. Odsłonięte zostały fragmenty
średniowiecznych oryginalnych pomieszczeń,
schodów, sklepień, murów i piwnic. Na podstawie
tych wykopów można obejrzeć, jak wyglądały
podziały przestrzenne gotyckiej budowli. Robią one
ogromne wrażenie i nie odsłonięcie ich w całości
byłoby wielką stratą nie tylko dla miłośników historii,
ale również dla turystów i mieszkańców Człuchowa.

Zmieniło się również otoczenie zamku. Dzięki realizacji projektu „LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja
zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie - elementu regionalnego produktu
turystycznego - I etap” dofinansowanemu z RPO WP wykonano prace rewaloryzacyjne XIX- wiecznego
założenia parkowego w sposób zapewniający zachowanie wysokich walorów przyrodniczych
obszaru. „Lasek Luizy” to swobodna kompozycja przestrzenna wykorzystująca podlegające ochronie

Lasek Luizy
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naturalne elementy środowiska: wody jezior,
urozmaiconą rzeźbę terenu, stare, potężne drzewa
oraz roślinność szuwarową. Do niezbędnego
minimum ograniczone zostały obiekty sztuczne.
Powstały: rodzinna polana, altanki, lunety
widokowe, kładka, punkt obserwacyjno - widokowy
przy kładce, ścieżki tematyczne. W lasku odbywają
się imprezy plenerowe, happeningi, festiwale,
koncerty itp. Ofertę uzupełniają: ścieżka rowerowa
„Szlakiem Zamków Polski Północnej” i trasy
tematyczne z przewodnikiem. "Lasek Luizy"
wzbogacił się także m.in. o ławki, drogowskazy,
zegar słoneczny, punkt do gry w szachy, tablice
edukacyjne.

inne atrakcje Człuchowa to:
- zabytkowy kościół św. Jakuba Apostoła z XVII w.

ogólnodostępne boiska, place zabaw i skatepark
- basen z siłownią i saunami

kręgielnia
stacja Canpol z bogatą ofertą gastronomiczną,

ZOO i torem kartingowym

-

-

-
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Park atrakcji na plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji
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Gmina Człuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa
pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 361 km . Zamieszkuje ją 10,5 tys.
mieszkańców. Jest to gmina wiejska, która otacza miasto Człuchów. Sąsiaduje

z 5 gminami powiatu człuchowskiego, gminą Chojnice z powiatu chojnickiego oraz
Gminą Kamień Krajeński położoną w woj. kujawsko-pomorskim. Gmina ma doskonałą
dostępność komunikacyjną. Jej obszar przecinają dwie drogi krajowe 22 (która biegnie z
Berlina do Kaliningradu, dawniej Królewca) oraz 25 która łączy centralną Polskę(Ostrów Wielkopolski,
Kalisz, Bydgoszcz) z wybrzeżem.

Gmina Człuchów pomimo, że jest gminą rolniczo-przemysłową, zachowała znaczne tereny
leśne, cenne krajobrazowo i przyrodniczo. Lasy stanowią 35,9% powierzchni gminy, a wody 2,2 %.
Ważnym elementem krajobrazu gminy są jeziora. Jest
ich 20 o łącznej powierzchni 798 ha. Największym z
nich jest jezioro Krępsko o powierzchni - 385,3 ha.
Przez obszar Gminy Człuchów przebiega wododział
pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Do Wisły
odprowadzane są wody z północnej i wschodniej części
gm iny dop ł ywam i B rdy, r z e k Kam ionką
i pomniejszymi ciekami. Do zlewni Odry poprzez Gwdę
i Noteć, odprowadzają swe wody z południowo-
zachodniej części gminy, rzeki Szczyra i Chrząstawa.

2
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Gmina Człuchów realizując w partnerstwie projekt
- budowa

ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach:
Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów,
Debrzno, Koczała i Rzeczenica wybudowała nad
Jeziorem Rychnowskim teren rekreacyjny.

Gmina Człuchów oferuje urządzony nad Jeziorem
Rychnowskim teren rekreacyjny o łącznej powierzchni
blisko 2 ha. Z dala od zgiełku zatłoczonych plaż, a
jednocześnie w bardzo dobrej lokalizacji, mogą tu
wypoczywać całe rodziny z dziećmi.
Wjazd do tego terenu prowadzi z drogi krajowej nr 22,
około 850 m od granic miasta Człuchów w kierunku
Chojnic.
Droga dojazdowa do terenu rekreacji o długości ok.
410m i szerokości 5m,została wybudowana z kostki
betonowej i oświetlona 4 lampami o wys. 9 m.
Wybudowano również parking z miejscami
postojowymi na 8 pojazdów, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych.
Dla uprawiających sporty wodne zainstalowany został
pomost pływający o długości 27 m i szerokości 18 m.
Pomost wyposażony jest w knagi cumownicze, drabinkę
ratunkową oraz stanowisko sprzętu ratunkowego.
Z parkingu do przystani prowadzi utwardzona droga ,
a pobliżu pomostu wybudowany został placyk
manewrowy o wymiarach 12x 12 m, ułatwiający
zawracanie.
Dla lubiących wypoczywać na świeżym powietrzu

"

"

Kraina Czystych Jezior i Rzek

Teren Rekreacyjny Rychnowy
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wybudowano wiatę ośmiokątną, wyposażoną
w komplet stolików i ławeczek. Urządzono również
miejsce na ognisko i do grillowania z 4 kompletami
stołów z ławami. Na całym terenie w ciągu alejek
umiejscowiono 15 ławek, 6 lamp oświetleniowych
o wys. 4m oraz 10 koszy na odpady.
Dla preferujących aktywność fizyczną wybudowano
boisko do piłki plażowej o wymiarach 22x14m oraz
stół do tenisa stołowego.

Dla dzieci urządzono ogrodzony drewnianym
płotkiem plac zabaw o powierzchni 477 m .
Dla dzieci młodszych w wieku 3-7 lat są tam:
zestaw zabawowy zawierający wieżę
z dachem, ściankę alpinistyczną, mostek z lin,
balkonik, lokomotywa drewniana z wa-
gonikiem, karuzela trójramienna oraz 2
huśtawki „ważki” dla najmłodszych i 2 kiwaki
„skutery”.
Dla dzieci starszych w wieku 7-15 lat są:
urządzenie fitness „Chodziarz”, karuzela typu
piruet, sześciokąt wielofunkcyjny ze ścianką

wspinaczkową, rurą strażacką i uchwytami, ruchomy
pomost, drabinka pozioma, karuzela słupowa oraz
huśtawka podwójna wahadłowa. Teren Rekreacyjny
Rychnowy to idealne miejsce na weekendowy wypad za
miasto i wypoczynek na łonie natury.

Władze Gminy Człuchów stawiają na rozwój sportu
i rekreacji, gdyż wpływa korzystnie na rozwój osobisty
ludzi, zwłaszcza młodych i przyczynia się do poprawy
jakości i stylu życia. Tworzymy warunki dla uprawiania

2
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różnych dyscyplin sportowych poprzez budowę nowoczesnej
infrastruktury: stadiony piłkarskie (m. in. kompleks sportowy
z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trybunami na 650
osób oraz budynkiem zaplecza sportowego w Dębnicy, hale
sportowo-widowiskowe w Polnicy i Wierzchowie Dworcu,
kompleksy boisk Orlik 2012 w Dębnicy i Wierzchowie Dworcu,
stadion lekkoatletyczny w Polnicy, siłownia z sauną suchą
w budynku zaplecza sportowego w Ględowie, a także boiska
wielofunkcyjne w Stołcznie, Bukowie oraz Rychnowach.
We wszystkich sołectwach wybudowane zostały również place
zabaw dla dzieci. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się
ścieżki pieszo-rowerowe, którymi poruszają się nie tylko
amatorzy dwóch kółek, ale również coraz popularniejszy staje
się Nordic Walking. Wybudowane już zostały ścieżki:
Człuchów - Rychnowy, Człuchów - Ględowo, Człuchów - stacja
benzynowa Canpol. W
najbliższym czasie po-
wstaną ścieżki Canpol -
Jaromierz, Człuchów -

Sieroczyn, Ględowo - Wierzchowo Dworzec. Planowana jest
również budowa ścieżki z Rychnów do gminy Chojnice.

Jezioro Rychnowskie:
ogólna powierzchnia 167,87 ha

powierzchnia wód: 158,7 ha
maksymalna głębokość: 31,5 m

średnia głębokość: 13,1 m
objętość jeziora: 1717 m

poziom zwierciadła wody: 157,9 m n. p. m.

3
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Miejsko-wiejska Gmina Debrzno usytuowana jest w południowo-zachodniej
części województwa pomorskiego, w sercu Pojezierza Krajeńskiego.
Obejmuje obszar 224,2 km2. Liczy 9.480 mieszkańców, z czego 5.267

zamieszkuje miasto Debrzno, a pozostali tereny wiejskie. Miasto i Gmina Debrzno
rozwija się staraniem władz lokalnych, instytucji i samych mieszkańców, pięknieje z
dnia na dzień. Przybywa nowych budynków, a istniejącym zmienia się elewację; place,
parkingi, chodniki pokrywa kostka polbrukowa. W Debrznie dba się o zieleń i czystość, co
podkreśla wielu przyjezdnych.

Chłód i szum przelewającej się wody w fontannie, świeża
zieleń, wygodne i stylowe ławki sprawiają, że odrestaurowany
rynek jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców.
Artysta rzeźbiarz nadał przepiękne kształty dziewczynie
z dzbanem. Finezyjnie położono kostkę ze starobruku,
wykorzystując motyw koła i czerwono-siwo-szarą kolorystykę.
Warunki przyrodnicze predysponują Gminę jako obszar
produkcji rolniczej i teren rekreacyjno-turystyczny, stąd wizja
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2007-
2013”: „Gmina dbająca o jakość życia mieszkańców,
z prężnie rozwijającym się rolnictwem i przetwórstwem rolno-
spożywczym oraz turystyką wykorzystującą lokalne walory
przyrodnicze i kulturowe”. “Turystyka wiejska – rozwój bazy
rekreacyjno -wypoczynkowej” to jeden z celów priorytetowych
Strategii. Zadanie niezbędne, które przełożyło się w sposób
zdecydowany na wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy
Debrzno to kompleksowe uzbrojenie terenu rekreacyjnego nad
jeziorem Żuczek, położonego w niewielkiej odległości od
miasta Debrzna.

W ramach projektu partnerskiego pn. ”Kraina Czystych
Jezior i Rzek” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej
Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica” zrealizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 powstała następująca infrastruktura:kolektor ściekowy wraz
z przepompownią, zasilenie energetyczne wraz z zasileniem budynku socjalno-technicznego,

Debrzno z lotu ptaka

Jezioro Żuczek
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oświetleniem zewnętrznym i uzbrojeniem pola namiotowego,
droga dojazdowa ze zjazdem od drogi powiatowej Debrzno-
Stare Gronowo wraz z parkingami; budynek socjalno-
techniczny przeznaczony do obsługi kompleksu turystycznego,
posiadający między innymi takie pomieszczenia jak:
sanitariaty, natryski, z podziałem na damskie i męskie oraz
osobna toaleta dla osób niepełnosprawnych, wiata na sprzęt
rekreacyjno-turystyczny, wiaty wyposażone w wodę, prąd oraz
stoły do spożycia posiłku, pole biwakowe; mała architektura
rekreacyjna: ławki, wiaty, kręgi ogniskowe, boisko do siatki
plażowej; boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę,
siatkówkę, oraz tenisa ziemnego, stoły do ping-ponga,
ogrodzony plac zabaw wyposażony w zestaw wieżowy,
huśtawki, kiwaki, karuzele, zjeżdżalnie i lokomotywę
z wagonikiem.

Powstanie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego
nad Jeziorem Żuczek, zwiększy liczbę turystów
odwiedzających gminę Debrzno, co przełoży się na rozwój
społeczno-gospodarczy i turystyczny regionu. Źródła
historyczne informują: “Debrzno w pierwszej połowie XX
wieku było miasteczkiem bardzo malowniczym, bogatym w tereny rekreacyjne z szeroką bazą
noclegową, licznymi kawiarniami i restauracjami”. Realizacja projektu "Kraina Czystych Jezior i Rzek” -
przyspieszy uzyskanie stanu dawnej świetności miasta w zakresie rekreacji i wypoczynku.
Jezioro Żuczek wykorzystywane jest przez mieszkańców Debrzna, okolicznych miejscowości oraz
turystów rekreacyjnie, jak również wędkarsko. W jeziorze występują takie gatunki ryb jak: płoć, karp,
szczupak, lin, sandacz, leszcz, węgorz, karaś, amur i ukleja. Położenie Obiektu z dala od miejskiego
zgiełku w otoczeniu lasu potęguje uczucie panującego ładu i harmonii. Wspaniałe widoki,
różnorodność formacji roślinnej, liczne gatunki fauny i flory tworzą specyficzny urok tego pięknego,
malowniczego terenu i są źródłem niezatartych, żywych doznań estetycznych.
Atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców
i turystów do biernego wypoczynku na łonie natury jest „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Debrzynki” z rezerwatem unikatowej roślinności ciepłolubnej „Miłachowo” z Lasem Debrzneńskim.
Od Myśligoszczy po Lędyczek Dolina Rzeki Debrzynki ma długość 24 km. Na swej trasie rzeka

Widok na Rynek

Fontanna na Rynku
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Debrzynka przepływa przez 4 jeziora: Żuczek, Staw Miejski,
Dolne i Główna.
W „Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki”
realizujemy projekt pn. „Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-
rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki
Debrzynki” współfinansowanego w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”,
który również przyczyni się do promocji walorów przyrodniczych
Gminy poprzez odtworzenie terenu i dostosowanie go do ruchu
pieszego i rowerowego. Teren stanie się bezpiecznym miejscem
doskonale nadającym się do organizowania wycieczek
dydaktycznych oraz rowerowych dla młodzieży szkolnej i nie
tylko. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów” realizujemy również projekt pn.
"Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejścia w kierunku od
ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno". W znacznym
stopniu poprawi to dostępność i komfort korzystania ze ścieżki
spacerowej prowadzącej nad jezioro Staw Miejski w Debrznie .
Powstała infrastruktura stanowić będzie zatem doskonałą bazę
rekreacyjną, otwartą dla wszystkich mieszkańców i turystów.
Debrzno, oprócz walorów przyrodniczych posiada bogatą
historię o której przypominają zachowane zabytki. W 1354 roku
Krzyżacy nadali Debrznu przywilej lokacyjny i od tego czasu
można mówić o historii miasta, które wtedy nosiło nazwę
Fredeland. Z tego okresu pochodzi herb Debrzna. Miasto pełniło
wtedy rolę strażnicy i z tego powodu zostało dobrze
ufortyfikowane. Późniejsze koleje losu, w wyniku wojen,
skazywały je na ciągłe zmiany władz zwierzchnich.

W czasie II wojny światowej stare miasto uległo zrujnowaniu w 80 %. Spośród licznych zabytkowych
budowli, wskutek pożarów i innych kataklizmów, jakie nawiedziły miasto do dziś pozostały: fragmenty
murów obronnych z Basztą Czarownic z XIV wieku, kościół z XIX wieku z zachowanym w nim
barokowym konfesjonałem oraz późnorenesansowym ołtarzem, a także XVIII-wieczna kamieniczka w
rynku. Zabytki zasługujące na szczególne wyróżnienie na terenie gminy Debrzno to: kościół katolicki

Budynek Socjalny

Miejsce na ognisko nad Jeziorem ¯uczek

Widok na Jeziorem ¯uczek
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p.w. św. Piotra i Pawła z 1785 r. oraz chałupa z
podcieniem w szczycie z XVIII w. w Cierzniach;
pozostałości umocnień obronnych, tzw. „szaniec
szwedzki”, zabytkowe grodzisko, stara kuźnia w
Myśligoszczy; neoklasyczny zespół pałacowo –
parkowy z XIX w., kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła
z 1802 r. w Starym Gronowie; kościół filialny p.w. św.
Michała Archanioła z 1736 r. , pomnik poległych w I
wojnie światowej w Słupi; kościół filialny p.w. św.
Wawrzyńca z 1672 r. z dzwonnicą drewnianą z XIX w.
w Strzeczonie; neogotycki kościół p.w. św. Bartłomieja z

1894 r. w Uniechowie.
W 2011 roku w ramach projektu pn."Dziedzictwo
i kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim –
remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach
Czarne, miejskiej Człuchów , wiejskiej Człuchów,
Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo
i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy
atrakcyjności turystycznej regionu" współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, Osi Priorytetowej 8. „Lokalna infrastruktura
podstawowa” i Działania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.
przeprowadzono remont zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Debrznie.

Odwiedzający Debrzno mogą liczyć na szereg wydarzeń sportowo – kulturalnych. Do stałego
kalendarza imprez w Gminie Debrzno weszły m.in:„Noc Świętojańska”, „Dni Młodości”, zlot
motocyklowy, „Debrzneńska Jesień”, „Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych
i Kapel Podwórkowych im. św. Andrzeja”, „Święto Dzika”.

Rzeka DebrzynkaRzeka Debrzynka

Koœció³ p.w. Wniebowziêcia N.M.P.Koœció³ p.w. Wniebowziêcia N.M.P.

ZapraszamyTekst: Helena Dziubińska
Zdjęcia: Stefan Olszak, Marek Lisiecki, arch. UMiG
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Gmina Koczała położona jest w południowo- zachodniej części
województwa pomorskiego w powiecie człuchowskim.
Z geograficznego punktu widzenia znajduje się na pograniczu

Pojezierza Krajeńskiego, Borów Tucholskich oraz Pojezierza Bytowskiego.
Powierzchnia gminy zajmuje łącznie 222,41 km z czego prawie 70%
stanowią lasy. Duży udział w powierzchni gminy lasów, jezior, czystość
wód oraz niski poziom uprzemysłowienia gminy stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki
pobytowej i krajoznawczej. Duże powierzchnie wodne sprzyjają rozwojowi sportów wodnych,

a wysoki stopień czystości wód w jeziorach sprzyja
rozwojowi wędkarstwa. Unikalne pod względem
krajobrazowym i przyrodniczym tereny doliny rzeki
Brdy stały się bodźcem do rozwoju turystyki
kajakowej. Przez teren gminy wiodą szlaki turystyczne
piesze i rowerowe. Znaczna część powierzchni gminy
objęta jest ochroną prawną. Znajduje się tu rezerwat
„Jezioro Cęgi Małe”, obszar chronionego krajobrazu
„Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od
Miastka”, użytki ekologiczne „Półwysep Dymin”
i „Źródlisko rzeki Ruda” oraz liczne pomniki przyrody
(głównie dęby). Jezioro Dymno włączone zostało do
europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w ramach
sieci Natura 2000. Największa miejscowością
gminną jest Koczała, w której koncentrują się
najważniejsze funkcje administracyjno- usługowe.
Gospodarka w gminie skupia się zasadniczo
w branży: produkcji rolno-spożywczej, przemyśle
drzewnym i usługach.
Gmina Koczała jest jednym z partnerów projektu , nt:
„Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej

2
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w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów,
wiejsk ie j Człuchów, Debrzno, Koczała
i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Turystyka
i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1.
Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał
turystyczne zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego nad jeziorem Dymno w Koczale i na
stanicach wodnych w Starej Brdzie Pilskiej i Wilkowie, aby umożliwić turystom wysoką jakość
spędzania wolnego czasu.

Nowo wybudowany budynek socjalny nad jeziorem Dymno zapewni podstawową infrastrukturę
sanitarną dla przebywających na polu namiotowym znajdującym się na ogrodzonym placu w obrębie
budynku. Oprócz tego w budynku będzie kuchnia, recepcja i magazyn wypożyczalnia na sprzęt
wodny ratowników WOPR. Budynek jest monitorowany. Słupki z mediami na polu namiotowym
stwarzają warunki pobytowe dla turystów z przyczepami kempingowymi czy camperami. Obok

kąpieliska na plaży ustawione zostały ławeczki i
przebieralnie. Dla miłośników sportu utworzono
boiska do piłki plażowej, a dla wypoczywających
ogródek letni z miejscami do siedzenia i stołami. Dla
dzieci powstał bezpieczny (ogrodzony) plac gier
i zabaw z wieloma urządzeniami zabawowymi. Dla
wypoczywających przygotowano miejsce na
ognisko do grillowania ze stolikami, ławeczkami
i zadaszeniem, Teren został oświetlony. Aby
zapewnić ochronę środowiska doprowadzono nad
jezioro sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz
zbudowano przepompownię. Powsta³a również
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droga dojazdowa z ciągiem pieszym gruntowym . Naprzeciwko budynku powstały miejsca parkingowe
dla samochodów. Jezioro Dymno to perła wśród jezior w naszej gminie. Wysoka koncentracja wapnia
i czystość wody nadają temu jezioru szmaragdowozielony kolor oraz dużą przezroczystość, co daje
wysoką klasą czystości. Na stanicach wodnych nad rzeką Brdą w Wilkowie i Starej Brdzie Pilskiej
powstała infrastruktura turystyczna. W Wilkowie zbudowano wiatę z miejscem na ognisko oraz
ustawiono elementy małej architektury: ławki, pojemniki na śmieci, tablice informacyjne, w Starej Brdzie
Pilskiej natomiast wymurowano 2 miejsca na ognisko oraz ustawiono elementy elementy małej
architektury: ławki, pojemniki na śmieci, tablice informacyjne. Rzeka Brda wraz z otaczającą ją
przyrodą oraz spływy kajakowe są doskonała formą
wypoczynku dla wszystkich zapracowanych.
Miłośnicy fotografii i przyrody znajdą w naszej gminie
wiele zakątków godnych zachowania ich w obiektywie
aparatu fotograficznego. Każdy, kto potrzebuje ciszy,
spokoju i nieskażonego powietrza niech odwiedzi
naszą gościnną gminę. W bogatym kalendarzu imprez
wszyscy znajdą atrakcje dla siebie.
W Gminie Koczała realizuje się też wiele innych
projektów dofinansowanych przez Unię Europejską,
które w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu
i poprawy jakości życia. Gmina z roku na rok staje się
coraz bardziej atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców,
ale również dla turystów. W 2011roku trwały prace
budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym
kościele filialnym pw. Św. Andrzeja Boboli
w Pietrzykowie w ramach międzygminnego projektu
„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie
człuchowskim remont zabytkowych obiektów
sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów,
wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica
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i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury,
edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura
podstawowa poddziałanie 8.1.2. Lokalna
infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.
Prowadzone prace budowlano-konserwatorskie
obejmowały swym zakresem:
wymianę więźby dachowej, wykonanie pokrycia

dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, wykonanie opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych
z blachy tytanowo-cynkowej, wymianę elementów konstrukcyjnych dzwonnicy uszkodzonych
biologicznie i ich impregnację, wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, uzupełnienie
ubytków w ceglanej podmurówce i kamiennym fundamencie. Odrestaurowano też zabytki ruchome
znajdujące się w tym zabytkowym kościele, t.j. : ambonę, chrzcielnicę i chór muzyczny. W tym roku
planuje się dodatkowe prace w tym obiekcie ułożenie chodnika, naprawę elewacji oraz
odrestaurowanie organów.
Projekt nt. „Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini,

Pietrzykowie, Starznie i Załężu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego, oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie
9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie wspo³finansowanego

pozwolił na kompleksowe wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD, naczynia,
sprzęt sportowy oraz meble kuchenne, jak również zagospodarowanie terenów wokół świetlic.
W Łękini powstał ogrodzony plac zabaw, w Pietrzykowie plac zabaw, wiata z miejscem na ognisko,
ławkami i stołami, natomiast w Załężu oprócz placu zabaw zbudowano boisko do piłki nożnej, piłki
siatkowej oraz miejsca parkingowe. Ustawiono ławki oraz drewnianą wiatę z miejscem na ognisko.
Miejscowości sołeckie zyskały na atrakcyjności, a mieszkańcy i turyści miejsca do integracji społecznej.

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA GMINY KOCZAŁA!
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Gmina Rzeczenica położona jest w południowo - zachodniej części
województwa pomorskiego. Sąsiaduje ona z gminami: Koczała,
Przechlewo, Człuchów, Czarne, Szczecinek i Biały Bór. Obecne granice

gminy zostały ustalone w 1972 roku. Od 1998 roku gmina należy do powiatu
człuchowskiego.

Obszar gminy obejmuje powierzchnię 274,92 km i jest zamieszkiwany na stałe
przez 3 828 mieszkańców (dane z maja 2012 r.). W granicach gminy wyodrębniono 7 sołectw:
Rzeczenica, Brzezie, Pieniężnica, Międzybórz, Breńsk, Gwieździn i Olszanowo.

Dzieje gminy Rzeczenica związane są z historią Pomorza Gdańskiego, które w 960 roku
zostało przez Mieszka I włączone do państwa polskiego. Sieć osadnicza gminy Rzeczenica została
zapoczątkowana w XIV wieku, a ostatecznie ukształtowała się w okresie państwowości polskiej
w XVI - XVII wieku. Ziemia rzeczenicka stanowi część regionu historyczno - kulturowego zwanego
ziemią człuchowską.

Pod względem geograficznym Gmina Rzeczenica
położona jest na Pojezierzu Południowopomorskim, na
pograniczu mezoregionów: Pojezierza Krajeńskiego,
Równiny Charzykowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Na jej
obszarze, pomiędzy Gwieździnem i Olszanowem,
występuje najbardziej urozmaicona rzeźba terenu całej
ziemi człuchowskiej oraz najwyższe wzniesienie całego
Pomorza Krajeńskiego (223 m n.p.m.). Przez obszar gminy
przechodzi dział wodny I rzędu oddzielający dorzecze
Odry i Wisły.

Gminę okalają trzy duże jeziora: Szczytno, Krępsko
i Bielsko. W całości na terenie gminy położone są jeziora:
Olszanowskie i Orzechowo. Nad jeziorem Szczytno,
w malowniczym miejscu położona jest Rzewnica
w odległości 1,5 km od drogi krajowej nr 25 Bydgoszcz -
Koszalin. Pół wieku temu powstały tu pierwsze obiekty
budowlane o charakterze rekreacyjnym.

2

Gmina Rzeczenica
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Od tej pory nazwa „Rzewnica” utożsamiana
jest z ośrodkiem wypoczynkowym i plażą. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat na tym osiedlu wybudowano
wiele domków letniskowych.

Wielkim bogactwem gminy są lasy. Zajmują
one 66 % jej powierzchni. W granicach gminy
występują 3 rezerwaty przyrody: „Cisy w Czarnem”,
„Międzybórz”, „Bocheńskie Błota” oraz fragmenty
dwóch obszarów chronionego krajobrazu: „Okolice
jezior Krępsko i Szczytno” oraz „Obszar jeziora
Bielsko koło Brzezia”. Na terenie gminy położone są
4 pomniki przyrody: głaz narzutowy w Grodzisku,
głaz narzutowy w Olszanowie, cis pospolity (forma krzewiasta) oraz dąb szypułkowy w Międzyborzu.

Na terenie gminy zachowały się XIX wieczne chałupy drewniane i ryglowe oraz w bardzo
dobrym stanie kościoły, które są cennymi obiektami zabytkowymi. Najstarszy z nich w Olszanowie
pochodzi z I połowy XVII wieku.

Dzisiaj gmina jest lokalnym ośrodkiem usługowo handlowym i kulturowym bez uciążliwego
przemysłu. Dominujące branże gospodarki związane są z rolnictwem, usługami leśnymi, przemysłem
drzewnym i handlem. Gmina posiada wiele atutów, które stanowią o jej atrakcyjności turystycznej.

Prowadzące przez obszar gminy szlaki
rowerowe, wędrowne i kajakowe pozwalają
entuzjastom turystyki odkryć szczególny urok tego
pięknego i malowniczego terenu.
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA NAD RZEWNICĄ

Pole biwakowe

Integralną część pola biwakowego stanowią budynek recepcji i budynek sanitarny:
Budynek recepcji

Budynek sanitarny

Wykonanie infrastruktury turystycznej nad Rzewnicą
i w jej otoczeniu ma na celu utworzenie nowoczesnej bazy
turystycznej w Gminie Rzeczenica i jest elementem Strategii
Rozwoju Gminy Rzeczenica.

Rzewnica położona jest 1,5 km od drogi krajowej nr 25
Bydgoszcz - Koszalin, nad jeziorem Szczytno, które zajmuje
powierzchnię 645 ha i posiada maksymalną głębokość ponad
21 m.

Inwestycja położona jest na obszarze chronionego
krajobrazu „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno”. W tym rejonie
wystêpuje 111 gatunków roślin, w tym 3 gatunki roślin częściowo
chronionych: oraz gatunek ściśle chroniony porost z rodzaju
brodaczka. Fauna jeziora Szczytno w rejonie Rzewnicy jest
bardzo zróżnicowana. Można tu spotkać również zwierzęta
objęte ochroną: bóbr europejski, wydra, żuraw, dzięcioł.
Gmina Rzeczenica w ramach całego przedsięwzięcia unowocześniła infrastrukturę turystyczną nad
Rzewnicą poprzez modernizację lub wybudowanie następujących obiektów:

- położone jest w malowniczym terenie, na wzniesieniu w bardzo bliskim sąsiedztwie
jeziora, z przyległym do niego tarasem widokowym, wykonanym w kształcie statku. Teren pola
biwakowego został ogrodzony, wyposażony w oświetlenie oraz punkty do poboru energii elektrycznej.
Obiekt przygotowany jest na rozbicie 40 namiotów. Część terenu biwakowego została wydzielona
z miejscem przeznaczonym do postoju dla 10 przyczep kampingowych. Powierzchnia pola
ok. 5.000 m .

o - to budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 51m .
W środku znajduje się pokój recepcyjny z węzłem sanitarnym, pomieszczenia socjalne do obsługi
pola namiotowego, część ogólnodostępna z kuchnią oraz węzeł sanitarny.
o - jest to również budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej
75 m , w którym znajdą się dwa zespoły sanitarne z natryskami, osobno dla kobiet i mężczyzn. Na
budynku zainstalowane są kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

2
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Obiektami funkcjonalnie powiązanymi z Rzewnicą są:
Ścieżka rowerowa do Rzewnicy

Droga dojazdowa od drogi krajowej nr 25 do Rzewnicy

Droga dojazdowa do pola namiotowego od drogi powiatowej Rzeczenica - Przechlewo -

Parking ogólnodostępny

Hangar na sprzęt wodny

Mała architektura kąpieliska

o - ścieżka stanowi bezpieczne, dwukierunkowe o szerokości
3 metrów, połączenie Rzeczenicy z Rzewnicą. Zaczyna się na skraju drogi krajowej nr 25 u wylotu
z Rzeczenicy. Jest ona częścią układu ścieżek rowerowych wzdłuż jeziora Szczytno. Najbardziej
urokliwym miejscem ścieżki jest parów przez który przepływa rzeka Słopica. Łączna długość ścieżki
rowerowej wynosi ponad 3,7 km.
o - trasa drogi przebiega
na odcinku ponad 1 km. Jezdnia o jednym pasie ruchu z 3 mijankami wykonana jest z płyt
betonowych.
o
zmodernizowano drogę gminną poprzez wybudowanie jezdni z mieszanki żwirowo gliniastej wraz
z poboczem, zjazdami, mijankami i rowami odparowującymi. Łączna długość drogi wynosi 2,6 km.
o - Wykonany został z kostki brukowej, na 60 miejsc postojowych,
oświetlany lampami solarnymi o powierzchni 1.700 m . Usytuowany jest blisko drogi gminnej,
ścieżki rowerowej, ośrodka wczasowego i plaży.

W celu unowocześnienia bazy rekreacyjnej na plaży nad Rzewnicą wykonano następujące
inwestycje:

- to budynek jednokondygnacyjny o lekkiej konstrukcji, umiejscowiony na
plaży. Znajdzie się tam magazyn do składowania
i przechowywania sprzętu wodnego, pomie-
szczenie socjalne dla ratowników oraz ogólno-
dostępne sanitariaty dla plażowiczów. Łączna
powierzchnia budynku to ponad 162 m .

w ramach projektu na
plaży wykonano wiele elementów małej
architektury, które mają uatrakcyjnić i podnieść
bezpieczeństwo plażowiczów. Na plaży
umiejscowiono wieżę widokową, altanę, ławo stoły
a na kąpielisku wydzielono brodzik.
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