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Brda
Brda zaliczana jest do
najpiękniejszych szlaków
wodnych w Polsce i Europie.
Wypływa z Jeziora
Smołowego, w środkowej
części Pojezierza Bytow-

Brdzie na długości 233 km,
na co potrzebujemy ok. 10
12 dni, w zależności od
długości i częstotliwości
postojów. To co charakter yzuje Brdę, to jej

różnorodność, urozmaicony i
kręty bieg, liczne jeziora,
zróżnicowany krajobraz,
piękna i dzika przyroda,
rozległe lasy, czysta woda
oraz liczne boczne szlaki.
Walory te od lat ściągają na
skiego, natomiast kończy Brdę wielu turystów wodnych.
swój bieg w Bydgoszczy,
gdzie w dzielnicy Brdyujście
Stanice wodne Żołna
wpada do Wisły. Ma 43 Żołna jest wsią sołecką. W
bezpośrednie dopływy i skład sołectwa wchodzą
mija 19 jezior. Uprawianie również: Lipczynek i Szyszka.
kajakarstwa możliwe jest na

Wszystkie trzy są typowymi
osadami leśnymi. W latach
1859 - 1884 istniała tutaj
huta szkła, jednak w skutek
produkcji wielkoprzemysłowej oraz wysokich
kosztów drewna, po 25 latach

swego istnienia uległa
likwidacji. W odległości 2 km
znajduje się rezer wat
przyrody „Bagnisko
Niedźwiady”, w któr ym
ochronie podlegają sosnowy
bór bagienny z rozwiniętymi
torfowiskami śródleśnymi i
miejscami lęgowymi ptactwa.

inskrypcją: „Tu w Nowej
B r d z i e 2 3 . V I I I . 1 9 5 3 r.
rozpoczął swoje kajakowe
wędrówki ks. Karol Wojtyła
Papież Jan Paweł II”. W tym
właśnie miejscu ks. Karol
Wojtyła zwodował swój kajak
i wraz z grupą młodzieży
dopłynął do podbydgoskiej
Smukały.

Stanice wodne Nowa Brda
Stanice wodne Folbryk
Nowa Brda to śródleśna
Folbryk tutaj rozpoczyna się
górny, przełomowy odcinek
rzeki, krótki i bardzo
malowniczy, choć momentami
uciążliwy ze względu na
mnogość zwalonych poosada w górnym biegu rzeki,
należy do sołectwa
Przechlewko. W 1696 r.
powstała tu papiernia. Do
czasów wielkiej powodzi w
1925 r. działał tu również
młyn. We wsi obejrzeć można

pozostałości starego
cmentarza z grobem
Nehringów
tutejszych
papierników. Tuż przy moście
Karola, na skarpie nad Brdą,
od 23 sierpnia 2003 r. stoi
kamienny obelisk z

tężnych drzew. W pobliżu
tych stanic wodnych znajduje
się rezer wat przyrody
„Przytoń” (18,05 ha), który
chroni naturalne zbiorowiska
leśne z udziałem buka. Teren
ten upodobały sobie bobry i
wydry.
Stanica wodna Garbaty Most

Most na drodze Przechlewo
Koczała zwany „Mostem
Garbatym”. W niedalekiej

Rzeka Brda
odległości znajduje się
rezerwat przyrody „Osiedle
Kormoranów” obejmujący
fragment ponad 250 letniego
lasu bukowego, który jest
miejscem lęgowym czapli

siwej. W 1952 r. gnieździła
się tu duża kolonia kormoranów. W latach 80 - tych
jednak te rzadkie ptaki
opuściły tutejsze okolice.
Stanica wodna Dolinka

Most drogowy na trasie
Przechlewo - Pakotulsko
- Rzeczenica, ostatnia stanica
wodna przed rozpoczynającym się ciągiem jezior:
Szczytno (645 ha) , Szczytno

Małe (32 ha) i Końskie (55
ha).
P³aszczyca

Płaszczyca, dawny majątek
ziemski, a dziś wieś sołecka.
Nazwa wsi odzwierciedla

położenie na rozległym
płaskowyżu. W odległości
ok. 0,5 km od stanicy
wodnej usytuowany jest
stary dwór zbudowany w
1755 r., otoczony pięknym
parkiem.
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