Na mapie przedstawiono fragment trasy, od okolic Niepoględzia do Jamna, pozostałe odcinki znajdują się na mapach: 1-Ziemia Słupska i Pobrzeże Słowińskie oraz
8-Kaszuby Południowe.

Przez Zielone Serce Pomorza
Długość trasy: 229 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: mieszana
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 5 dni
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski
Trasa: Rytel - Bytów - Słupsk - Ustka - Łeba
Bez wątpienia jedna z najatrakcyjniejszych propozycji wycieczek rowerowych na
Pomorzu, na której mnogość atrakcji i cennych obiektów oraz unikalna przyroda
zaskoczy nawet doświadczonego turystę rowerowego, który niejedno już widział.
Trasa rozpoczyna się w Rytlu i prowadzi przez Bory Tucholskie, następnie Ziemię
Zaborską i Ziemię Bytowską w kierunku doliny Słupi. Wzdłuż tej rzeki prowadzi
aż do morza, do Ustki. Ostatni etap trasy biegnie południowym brzegiem jeziora
Łebsko, przez Kluki, do Łeby.
Jest to długa wyprawa, którą z uwagi na nawierzchnię szlaków i dużą liczbę godnych zwiedzania obiektów warto rozłożyć nawet na pięć dni. Niektóre odcinki posiadają piaszczystą lub podmokłą nawierzchnię (szczególnie w dolinie Słupi, pod
Bytowem oraz w okolicach Kluk), dlatego pomimo znacznej długości trasy zdecydowanie rekomendowane są rowery o szerokich oponach terenowych.
Trasa rozpoczyna się w Borach Tucholskich i w początkowym etapie prowadzi
szlakami „Kaszubskiej Marszruty”. Od Brus do Przymuszewa trasa biegnie żółtoczarnym szlakiem literackim im. Anny Łajming, następnie nieznakowaną, piękną
drogą do Somin i dalej częściowo oznakowanym szlakiem USBS (Ustka – Słupsk –
Bytów – Sominy), przez Studzienice do Bytowa w kierunku doliny Słupi. Na terenie
Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” szlak USBS biegnie razem ze znakowanym
niebieskim szlakiem rowerowym od okolic Krosnowa do Krępy Słupskiej. Kolejnym
ciekawym miejscem na trasie jest historyczny Słupsk, z którego wyprawę kontynuujemy szlakiem R10 odwiedzając Bruskowo Wielkie – jedna z wsi „Krainy w Kratę”. Dalszym etapem wycieczki jest Ustka (trasa nieznakowana przejazd szlakiem
żółtym „Równina Sławieńska” do Strzelina, szlakiem M14 do Ustki) skąd szlak
prowadzi tzw. trasą „Zwiniętych Torów do Rowów. Dalszy przebieg wyprawy to
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Na mapie przedstawiono fragment trasy od okolic Gałęźni Małej do Somin. Pozostałe odcinki znajdują się na mapach: 1- Ziemia Słupska i Pobrzeże Słowińskie,
8-Kaszuby Południowe oraz 3- Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka

Ta najstarsza elektrownia na
Wieprzy została zbudowana
w roku 1905, funkcjonowała dwa lata, kiedy tragiczna
w skutkach fala powodziowa
spowodowała jej zniszczenie.
Odbudowana w szybkim tempie, ponownie zaczęła pracować już w 1908r. Ziemną
zaporę zastąpiono ziemno-betonową, o całkowitej długości
120m, co robi oszałamiające wrażenia do czasów współczesnych. Po zdemontowaniu urządzeń technicznych przez Armię Czerwoną
w 1945r., została odbudowana
i ponownie uruchomiona w
latach 1950-1954. Zainstalowano w niej polskie turbiny z
Radomska, które wytwarzają
energię po dziś dzień. Elektrownia o mocy 503KW udostępniona jest do zwiedzania,
jednak wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie wizyty.

Zespół pałacowo-folwarczny w Biesowicach
Pałac wraz założeniem parkowym powstał w II połowie XIX wieku. Składał się
z dwukondygnacyjnego budynku głównego i dwóch dobudówek.
Na ścianie licowej pałacu znajduje się ryzalit mieszczący sień wejściową oraz
podjazd wsparty na czterech kolumnach. W sieni zachowały się paradne schody
z bogato rzeźbioną drewnianą balustradą. Cała część parterowa miała charakter reprezentacyjny, piętra stanowiły prywatne apartamenty. Pałac zachował się
w dobrym stanie, z zabytkowego wyposażenia uwagę zwraca ozdobny, drewniany żyrandol, boazerie, drewniane sufity, neorenesansowy kominek z niebieskich kafli. W dawnej jadalni pozostał piec z białych kafli dekorowany złotym
i niebieskim ornamentem. Obok w przybudówce zachował się kompletny wystrój
pomieszczenia kredensowego. Pałac otaczał przepiękny park założony w XIX
wieku. Do zespołu dworskiego należała również stajnia ze spichlerzem z przełomu XIX i XX wieku. Obok dworu szczególnie cennym, zabytkowym obiektem
w Biesowicach jest XIX-wieczny kościół.

Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli w Biesowicach
Kościół położony w centrum wsi w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego. Od północy posesję kościelną od zespołu rezydencjonalnego
oddziela aleja grabowa.
Na północ od kościoła dawna plebania obecnie budynek mieszkalny. Biesowice (niemieckie Besswitz)- najstarszy zapis Bessewitze pochodzi z 180 roku.
nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od nazwy osobowej Biesz. Biesowice
były kluczowym majątkiem pomorskiego rodu von Zitzewitzów z linii biesowickiej. Historia linii biesowickiej von Zitzewitzów kończy się w 1738 roku, kiedy to
Jerzy Kazimierz von Zitzewitz sprzedaje dobra hrabiemu Adamowi Joachimowi
von Podawils. W 1808 (1803?) roku rodową posiadłość odkupił od Podewilsów
Franciszek Marcin Zitzewitz z Ciecholubia i w 1842 roku przekazał majątek
młodszemu synowi, też Franciszkowi. Następcą Franciszka był jego syn Ernest
Wilhelm do 1899 roku. Ostatnim właścicielem Biesowic (do 1945 roku) był wnuk
Ernesta Wilhelma - Ernst.

Panteon w Biesowicach
Panteon poświęcony dziewiętnastu żołnierzom pruskim poległym na frontach
Rosji, Francji i Rumunii (Siedmiogród - Siebenbürgen). Większość poległych to
ludzie z tych okolic, przeważnie prości, np.: młynarz, rybak czy rolnik. Dawniej
na cokole umieszczonym na środku panteonu stał odlany z brązu salutujący
żołnierz. Wewnątrz wyryto napis w języku niemieckim: Den aus Besswitz fur
Kaiser und Reich für König und Vaterland für uns alle im Weltkrieg 1914 - 1918
Gefallenen und Gebliebenen gewidmet am 19. 9. 1924. Herr mach uns Frei!
(Poświęcone 19.9.1924 tym z Biesowic, którzy za Cesarza i państwo (Rzeszę),
króla i ojczyznę i za nas wszystkich w wojnie światowej 1914-1918 polegli i pozostali 19.9.1924. Bóg uczyni nas wolnymi!).

Kościół pw. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Trzcinnie
Obok kościoła, w małym lapidarium, znajduje się fragment
pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej
mieszkańcom parafii Trzcinno. Interesujące są witraże
w bocznych oknach kościoła
oraz 6 starych nagrobków na
przykościelnym cmentarzu.

Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Wałdowie
Kościół Św. Stanisława Kostki z roku 1716, wybudowany
w konstrukcji szkieletowej.
Niestety po wojnie, do roku
1957, obiekt byt nie użytkowany i w tym czasie został
poważnie zdewastowany oraz
okradziony. Charakterystyczny pruski mur uzupełniają
piękne barokowe witraże. We
wnętrzu warto zobaczyć starą
chrzcielnicę oraz resztki uratowanego wyposażenia z XIX wieku.

Kościół pw. Św. Katarzyny w Brzeźnie Szlacheckim

Na mapie zaznaczono wybrane najciekawsze trasy rowerowe regionu pomorskiego.
Trasy nieoznakowane w terenie zaznaczone kolorem fioletowym znajdują się wraz
z dokładnymi ich opisami w przewodniku rowerowym pt. „Pomorskie - Rowerowe
inspiracje”.

Brzeźno Szlacheckie, to stare siedlisko kaszubskiej szlachty zagrodowej (Brzezińscy), które do 1919 r. znajdowało się pod administracją zaboru pruskiego.
Wówczas miejscowość nazywana była Briesen lub Adelig Briesen.
Po regulacji wersalskiej Brzeźno wciąż pozostawało w granicach Niemiec, czemu sprzeciwiała się miejscowa ludność. Mieszkańcy postanowili przesunąć wyznaczoną granicę o kilka kilometrów na zachód, powodując tym, że ich miejscowość stała się polską osadą.
W Brzeźnie znajduje się zabytkowy kościół, którego powstanie datuje się na
1716r. Świątynia powstała dzięki datkom pochodzącym od miejscowej szlachty. Organizatorem prac budowlanych był ksiądz Wojciech Kleiner, który również
pełnił funkcje konserwatora obiektu w 1717r.
Pierwsze, poważne przebudowanie świątyni miało miejsce w 1752r., kiedy to
ówczesny proboszcz borzyszkowski, ks. Jan Gotfryd Borcka zlecił dobudowanie
dzwonnicy. W 1902r. kościół został rozbudowany, przesunięto o 5 m prezbiterium, w którego miejscu dobudowano fragment nawy. Zmieniono wówczas także

Kościół pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach
Miejscowość, w której ślub
wziął „żelazny kanclerz” jest
również miejscem urodzenie
znanego kolarza i organizatora Tour de Pologne Czesława
Langa.
W środku wsi, na niewielkim
wzniesieniu usytuowany jest
kościół, najstarsza budowla
z muru pruskiego na Kaszubach Bytowskich. Już z oddali
widoczna jest jego biała bryła i czarne belki zdobiące ściany. Świątynia powstała
w 1832 r. dzięki funduszom rodu Puttkamerów, z którego wywodziła się żona
Bismarcka – Joanna.
W 2002 r. wnętrze kościoła spłonęło. W odbudowanej świątyni znalazły się marmurowe figury oraz rzeźba Chrystusa wykonana z 800-letniego drzewa oliwnego
pochodzącego z Sycylii. Rzeźby zdobią wnętrze kościoła dzięki włoskiemu artyście, którego zauroczył się tym miejscem podczas wizyty u swojego przyjaciela
– Czesława Langa. Jego praca podziać można także w Watykanie.
Odwiedzając ziemię bytowską warto wybrać się do Kołczygłów, żeby zobaczyć
unikatową świątynię. Nie sposób jej przeoczyć, gdyż stoi przy główniej trasie
z Bytowa do Słupka, pośrodku miejscowości.

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Borzytuchomiu
Borzytuchom to miejscowość
leżąca nad jeziorem Dużym,
w odległości około 10 km na
zachód od Bytowa. Pierwsze
wzmianki o tym miejscu pochodzą z 1350 r., kiedy to Borzytuchom stał się własnością
książęcej domeny.
Wyróżnikiem tej miejscowości
jest jej nietypowy układ urbanistyczny. Częściowo jest ona
przykładem słowiańskiej okrężnicy, lecz obszar wokół kościoła ma charakter
wielodrożnicy.
Jeszcze w XVIII wieku w Borzytuchomiu stały dwa kościoły: protestancki i katolicki. Istniejący obecnie kościół pochodzi z roku 1804. Został on wybudowany dla
zamieszkujących okolicę luteran. Wyposażenie tej ryglowanej świątyni pochodzi
głównie z czasów powojennych.
Na północ od miejscowości, nad Jeziorem Diabelskim znajduję się ścieżka przyrodnicza „Grodzisko Borzytuchom”, która prezentuje walory przyrodnicze tego
urokliwego zakątka Kaszub Bytowskich. Na terenie rezerwatu można podziwiać
miedzy innymi liczące ponad 200 lat buki.

Elektrownia wodna w Gałąźni Małej na Słupi
Gałąźnia Mała to niewielka
wieś leżąca nad rzeką Słupią, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. To
właśnie tutaj znajduje się najpiękniejsza i największa elektrownia wodna na Słupi.
Malowniczo położony obiekt,
który swym wyglądem przypomina zamek na wodzie, został
wzniesiony w 1914 roku. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap budowy, którego efektem było zamontowanie
turbin i generatorów. Cały kompleks oddano do użytku w 1920 roku. Ze względu
na zastosowane rozwiązania technologiczne elektrownia w Gałąźni Małej była
największym i najnowocześniejszym obiektem w północnej Europie. Potęgę
budowli ukazują potężne rurociągi doprowadzające wodę do budynku siłowni,
których różnica wysokości miedzy wlotem, a wylotem wynosi 36 metrów. Zastosowane rozwiązania techniczne były wzorem do budowy podobnych obiektów
na całym kontynencie. Do dziś pracują turbiny i generatory zainstalowane blisko
100 lat temu, których producentem była niemiecka firma Gotha. Są one w stanie
wyprodukować prąd o łącznej mocy 3.7 MW.
Obecnie w budynku siłowni mieści się izba muzealna, którą przygotowali pracownicy Elektrowni Wodnych Słupsk. W izbie zorganizowane wycieczki mogą
zobaczyć urządzenia zgromadzone podczas budowy elektrowni, plany techniczne oraz zapoznać się z ciekawą historią elektrowni wodnych na Pomorzu
Środkowym.
     Na pewno nie zmarnuje czasu ten, kto wybierze się do Gałąźni Małej, aby zobaczyć, jak wygląda jedno z pierwszych w Europie, źródło pozyskiwania czystej
energii. Przy okazji zaobserwować można, iż Pomorze Środkowe było niegdyś
prekursorem we wprowadzaniu nowoczesnej technologii.

Elektrownia wodna Strzegomino na Słupi
(Poza zasięgiem mapy, ok. 6km na północ od Wierszyna)
Elektrownia wodna została
wybudowana w ciągu dwóch
lat, i już w 1924r. rozpoczęła swoją działalność. Rok
1945 był fatalny w skutkach
dla obiektu. Wycofujące się
wojska niemieckie wysadziły
pobliskie mosty, które zablokowały kanał elektrowni. Ponowne uruchomienie nastąpiło w roku 1948. Malowniczym
elementem krajobrazu jest mająca 460m długości zapora ziemna o wysokości
12,5m wraz ze zbiornikiem o powierzchni 100ha. Długość kanału, zwanego Konradowskim wynosi 960m. Na wyposażeniu są trzy jednakowe turbiny Francisa,
które produkują energię o mocy 2400KW. Obiekt znajduje się na 59km rzeki
Słupi.

Elektrownia wodna „Struga” w Soszycy
Elektrownia Struga jest najstarszą w Europie czynną
elektrownią wodną z pracującymi turbinami Francisa.
Wiekowa jest również tablica
nastawcza z dwiema żarówkami firmy Osram z węglowymi włóknami. Prawdopodobnie są to najstarsze świecące
żarówki na świecie. Wiadomo,
że elektrownię wybudowano
w XVIII w. Początkowo obiekt pełnił funkcję młyna, następnie siłownia wodna wspierała pracę tartaku, suszarni drewna i fabryki tektury. Przekształcenie
w elektrownię wodną nastąpiło od 1889 do 1896r. za sprawą żydowskiego fabrykanta, który niedługo po tym ogłosił bankructwo. Za ponowne uruchomienie
elektrowni zabrali się Niemcy. Już od pół wieku, za elektrownię odpowiadają
kolejne pokolenia kaszubskiej rodziny Gliszczyńskich. W obiekcie zainstalowa-

Góra Lemana w Piasznie
Inicjatywa budowy wieży
widokowej, obecnie jednej
z największych atrakcji gminy
Tuchomie, w Piasznie zrodziła
się w roku 1999. Jeden z lokalnych gospodarzy postanowił zapewnić swoim gościom
wyjątkową atrakcję, która pozwoliłaby pokazać wspaniały
krajobraz Kaszub. Położona
na 220 m n.p.m. wieża ma
20 m wysokości i umożliwia podziwianie wspaniałej panoramy, z wsią Tuchomie
i Górą Siemierzycką na czele, a gdy aura na to pozwala to również same Chojnice. Inicjator pomysłu do jej budowy wykorzystał cement i drewno, które pochodziło z jego prywatnego lasu. Jak podkreśla Pan Leman, ów gospodarz - wieża
położona jest w połowie drogi pomiędzy najsłynniejszą wieżą w Europie - paryską Wieżą Eiffla, a nadajnikiem telewizyjnym w Moskwie. Na terenie posiadłości
Pana Lemana odkryto fragmenty kamiennych kręgów Gotów, datowane na I-II
w. n.e. oraz cmentarzysko kurhanowe. Pan Klemens postanowił wybudować na
swojej ziemi neolityczną wioskę Gotów składającą się z kilku chat i palisady.
Wieża, historyczna wieś a także liczne wydarzenia kulturalne tutaj organizowane tworzą interesujący produkt turystyczny licznie odwiedzany przez turystów
i mieszkańców regionu.

Bytów
Bytów to piękne, ponad
650-letnie miasto położone
na pojezierzu bytowskim, będącym częścią malowniczych
Kaszub.
Główną atrakcją turystyczną
miasta jest zamek krzyżacki
wzniesiony na przełomie XIV
i XV wieku. Na zainteresowanie zasługują m.in.: wieża
gotycka z XIV w., kościół św.
Katarzyny, cerkiew św. Jerzego i wiele innych atrakcji. Ziemia bytowska bogata
w przepiękny krajobraz, obfita w nietypową faunę i florę oferuje turystom wiele
urokliwych zakątków, bogactwo lasów i czystość jezior. Wytyczone szlaki piesze,
rowerowe i kajakowe pozwalają poznać piękno lokalnej przyrody.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Siedzibą muzeum jest najstarsze skrzydło zamku zwane
Domem Zakonnym oraz dwie
przylegające do niego Baszty:
Młyńską i Prochową jak również kurtynowy mur obronny.
Na parterze Domu Zakonnego
znajduje się stała wystawa etnograficzna poświęcona kulturze materialnej Kaszubów
Bytowskich.
Na I piętrze w kilku salach prezentowane są stałe ekspozycje artystyczno-historyczne nawiązujące do dwóch najważniejszych okresów w historii zamku; okresu krzyżackiego (XV w.) oraz czasom, kiedy budowla była we władaniu Gryfitów,
książąt zachodniopomorskich (XVI – XVII w.).
Drugie piętro przeznaczone jest na wystawy czasowe. W jednej z sal na wyższym poziomie II piętra urządzona jest stała ekspozycja etnograficzna pt.
„Współczesna sztuka ludowa Kaszub”, prezentująca najbardziej reprezentatywne dokonania artystyczne z całego regionu Kaszub w dziedzinie współczesnej
sztuki ludowej.
W baszcie Młyńskiej można zapoznać się z historią miasta i podziwiać model
średniowiecznej zabudowy Bytowa. Z baszty można wejść na jedyny odsłonięty
mur kurtynowy.
Poza siedzibą główną, poza zamkiem Muzeum Zachodniokaszubskie posiada
dwa oddziały. W centrum miasta na Placu Garncarskim znajduje się wieża po
dawnym kościele św. Katarzyny. Jest to pozostałość po pierwszej świątyni Bytowa z okresu średniowiecza. Prezentowane są tu ekspozycje stałe o charakterze
archeologiczno-historycznym. Poza ekspozycjami wypełniającymi cztery kondygnacje gotyckiej budowli na uwagę zasługuje archeologiczna odkrywka zabezpieczona na obszarze korpusu nawowego dawnej bytowskiej fary. Prześledzić
tu możemy kolejne etapy rozbudowy świątyni, która pierwotnie była budowlą
dwunawową.
W miejscowości Płotowo, oddalonej 12 km od Bytowa znajduje się Muzeum
Szkoły Polskiej. W dawnym budynku szkolnym z lat 20. XX w. urządzona jest
ekspozycja historyczna prezentująca działalność Związku Polaków w Niemczech, a także zrekonstruowana dawna izba szkolna.
    Około 400 metrów dalej w tej samej miejscowości znajduje się zagroda rodziny Styp-Rekowskich – znanych działaczy społecznych i patriotycznych Związku
Polaków w Niemczech. W przestrzeni zagrody znajduje się zrewitalizowany budynek gospodarczy, w którym prowadzone będą działania muzealne, edukacyjne i animacyjne. Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku. W chwili obecnej
znajduje się w fazie przygotowywania i organizowania działalności.

Kościół pw. Św. Marcina z Tours i Wyznawcy w Borzyszkowach
Śnieg w czerwcu to zjawisko
bardzo rzadkie, ale ponoć
kiedyś wystąpiło w Borzyszkowach, niewielkiej wsi leżącej
na Gochach, na południu powiatu bytowskiego. Zdarzenie
to wiąże się z powstaniem
miejscowej świątyni pw. św.
Marcina.
W 1721 w miejscowości wybuchł ogromny pożar, który
strawił większość budynków, w tym kościół i plebanię. Mieszkańcy wioski długo
zastanawiali się gdzie postawić nową świątynię, uważając dotychczasową lokalizację za pechową. Według legendy w miejscu spalonego kościoła spadł śnieg i to
na św. Jana, czyli 24 czerwca. To niezwykłe wydarzenie spowodowało, że kościół
odbudowano w jego dotychczasowym miejscu. Odbudowa świątyni zakończyła
się w 1726 roku.
Drewniana budowla jest cennym przykładem pomorskiego baroku. W bryłę
kościoła została wtopiona wieża zwieńczona latarnią z balistycznym Chełmem
zakończonym iglicą z chorągwią. Wnętrze kościoła to połączenie nielicznie zachowanych XVIII - wiecznych barokowych elementów ze współczesnymi. Późnobarokowe detale to belka tęczowa o dekoracji kwiatowo - roślinnej z postaciami Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny, zaś współczesne to
znajdujący się obok niej prospekt organowy pochodzi z 1982 r. Przykładów połączeń „starego” z „nowym” znajdziemy w tej świątyni jeszcze kilka. Stare i nowe
elementy harmonizują z ludowym klimatem wystroju wnętrza.
W 2006 r. piękna, drewniana świątynia została laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Zabytek
zadbany”.

Zamek w Bytowie
Zakon Krzyżacki zapisał się
w historii Polski zgoła niechlubnie. Któż z nas nie zna
daty 15 lipca 1410, kiedy to na
polach pod Grunwaldem rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w średniowiecznej Europie.
Krzyżacy zaistnieli w świadomości Polaków także poprzez
literaturę i film. Sztandarowymi dziełami przedstawiającymi Zakon Krzyżaków są powieść Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” oraz film Aleksandra Forda o tym samym tytule. Dzięki „działalności” Krzyżaków Bytów posiada swój najcenniejszy zabytek.
Zamek powstawał w latach 1398-1405 na wzgórzu górującym nad miastem.
Początkowo pełnił on funkcję twierdzy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerzy podążających do stolicy państwa krzyżackiego
w Malborku. W ciągu stuleci zamek posiadał wielu właścicieli i pełnił różne role
- od więzienia do urzędu skarbowego. Gotycka budowla powstała na planie prostokąta z trzema okrągłymi basztami i czworoboczną wieżą Prochową, w każdym z narożników. Podejścia do zamku bronił system fos, przedzamcze, a także
zwodzony most. Najstarszy budynek zamku tzw. Dom Zakonny to obecnie siedziba Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego, jednak w czasach średniowiecza to
właśnie tu mieścił się refektarz, kaplica oraz mieszkanie prokuratora.
Dziś zamek stanowi sztandarową atrakcją Bytowe. W jego murach mieści się
Muzeum Zachodnio – Kaszubskie. Wśród zbiorów muzealnych można podziwiać wyposażenie domów i gospodarstw dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej oraz prezentowana jest wystawa sztuki religijnej. Podczas zwiedzania
koniecznie należy udać się na mury zamkowe, z których podziwiać można dziedziniec oraz panoramę miasta.
     Obecnie zamek w Bytowie jest siedzibą bibliotek, stowarzyszeń oraz informacji turystycznej. Zmęczony wędrówką turysta znajdzie tu nocleg w zamkowym
hotelu oraz zaspokoi swój głód smacznym jedzeniem w restauracji.
Dzięki zamkowi Bytów znalazł się na trasie samochodowego Szlaku Zamków
Gotyckich, prowadzącego przez 12 miejscowości Warmii, Mazur, Powiśla i Kaszub.

Kościół pw. Św. Katarzyny i Św. Jana Chrzciciela w Bytowie
Budowę kościoła stojącego
przy głównym rynku Bytowa
rozpoczęto w 1854 r. Jego
architektura nawiązuje do niemieckiej przeszłości Bytowa,
a sama świątynia powstała na
wzór Kościoła Św. Mateusza
w Berlinie.
Jest ot typowa świątynia trójnawowa – halowa, w której
od strony północnej elewacja
nawy środkowej przechodzi w wysoką, kwadratową wieżę. Ośmioboczny trzon
wieży zakończony jest stożkowym hełmem. Zbudowany jako ewangelicki kościół
pod wezwaniem Św. Elżbiety sąsiadował z katolickim kościołem Św. Katarzyny,
którego wieża i fundamenty stanowią obecnie jedną z atrakcji miasta.
     Od 1945 r. w świątyni odbywały się msze katolickie, pastor użyczył swój kościół miejscowym katolikom, po tym jak ich świątynia została zniszczona przez
Rosjan. Po wysiedleniu Niemców kościół przejęła parafia katolicka, patronką
kościoła zostali : Katarzyna Aleksandryjska oraz Jan Chrzciciel. We wnętrzu budowli na uwagę zasługują organy z 1907 roku oraz dwa dzwony z lat 1820-1821,
pochodzące z fundacji króla Fryderyka Wilhelma III.

Gotycka wieża - pozostałości kościoła pw. Św. Katarzyny w Bytowie
W centrum Bytowa, nieopodal zamku, stoi gotycka wieża,
a przed nią odsłonięte kilka lat
temu fundamenty kościoła. Do
1945 r. w miejscu tym stał kościół p.w. Św. Katarzyny, który
spłonął podczas „wyzwalania”
miasta przez Armię Czerwoną. Miejsce to jest niezwykłym
świadkiem skomplikowanej
historii miasta, której ślady
znaleźć można na każdym kroku. Dzieje tego miejsca nierozerwalnie łączą się
ze zmianami, które następowały w całej historii miasta, zwłaszcza w XX wieku.
Kościół Św. Katarzyny zbudowano w XII wieku i do II Wojny Światowej służył
miejscowym katolikom. Sąsiadował on z protestanckim kościołem Św. Elżbiety.
Dziś wieża pokościelna mieści w swych murach oddział Muzeum Zachodnio –
Kaszubskiego. W ruiny kościoła wkomponowano pomnik Jana Pawła II.
Oddział muzeum znajdujący się w wieży prezentuje eksponaty związane z przeszłością Bytowa i okolic. Wystawy przedstawiają pradzieje ziemi bytowskiej,
przeszłość miasta oraz losy kościoła Św. Katarzyny.
Dziś wieża służyć może za ciekawy punkt widokowy, z którego obejrzeć można
panoramę miasta. Szczególnie pięknie wieża i fundamenty kościoła prezentują
się po zmierzchu, kiedy włączone jest podświetlenie budowli.

Niezwykle często spotkać tu można dziką zwierzynę leśną i rzadkie gatunki
ptaków. W swym górnym odcinku rzeka wcina się w liczne, porośnięte lasami
wąwozy. Na szlaku znajdują się zabytkowe elektrownie wodne.
Szybki nurt, liczne bystrza oraz drzewa w jej korycie nadają jej charakter rzeki
podgórskiej, polecanej szczególnie doświadczonym kajakarzom. Górna część
szlaku (powyżej ujścia Pokrzywnej) charakteryzuje się ponadto długimi bystrzami, którym towarzyszy niezwykła atmosfera panująca na leśnych terenach,
przez które przepływa.
Odcinek środkowy (od miejscowości Korzybie) i dolny są spokojniejsze i łagodniejsze, odpowiednie także dla początkujących kajakarzy i rodzin z dziećmi.
Leśny krajobraz zastępują rozpościerające się szeroko pola i łąki. Bezpośrednie ujście do Morza Bałtyckiego daje możliwość zakończenia spływu na plaży
w Darłówku.
Spływy szlakiem kajakowych Wieprzy najlepiej rozpocząć na jej prawobrzeżnym
dopływie - Pokrzywnie. Rzeka ta jest niezwykle urokliwa i dostępna również dla
mniej doświadczonych kajakarzy.

KASZUBY
ZACHODNIE

0 km Soszyca. Wieś u ujścia Bytowej do Słupi, najstarsza elektrownia wodna
w Europie, punkt etapowy spływów Słupią, miejsce odpoczynku i biwakowania,
w pobliżu ścieżka przyrodnicza„Pięć jezior” prowadząca do Jez. Jasień, szmaragdowe Jez. Modre.
2,9 km Łupawsko. Dawna osada rybaków i pracowników leśnych, kilka ośrodków
wypoczynkowych, urocze Jez. Jasień.
3,5 km Jasień. Stara wieś kaszubska, drewniano – szachulcowy kościół z 1699 r.,
z oryginalnym barokowym wyposażeniem oraz dzwonem z XVI w., duże i malownicze jez. Jasień.
18,7 km Nożyno. W pobliżu wsi piękne Jeziora Skotawskie z ekskluzywnym pensjonatem oraz starą leśniczówką i niewielkim polem biwakowy.
31,9 km Niepoględzie. Eklektyczny pałac w stylu angielskim z XVIII w.
38,6 km Krosnowo.
44,6 km Jutrzenka. Młyn na rzece Kamiennej z 1844 r.
46,5 km Borzytuchom. Wieś z zachowanym nietypowym układem urbanistycznym
(część wsi to okrężnica, druga zaś to wielodrożnica), ryglowy kościół w 1804 r.,
1,5 km od wsi rezerwat Grodzisko – Borzytuchom ze 150 – letnim lasem bukowo–
dębowym oraz pozostałościami wczesnośredniowiecznego grodu.
49,9 km Chotkowo.
58,8 km Tuchomie. Jedna z największych wsi ziemi bytowskiej, Centrum Międzynarodowych Spotkań, kościół pw. Michał Archanioła z pocz. XX w., neogotycki kościół św. Wojciecha z końca XIX w., stary młyn nad Kamienicą z XIX w.
58,8 km Piaszno. Najwyżej położona wieś ziemi bytowskiej, warto odwiedzić plenerowe muzeum i galerię sztuki z Parkiem Rzeźb, w pobliżu Siemierzycka Góra
(252 m n.p.m.) oraz Góra Lemana ze wspaniałą panoramą na pojezierze bytowskie z wieży widokowej, kamienne kręgi oraz wioska gotów z rekonstrukcją drewnianych chat sprzed 2000 lat.
68,4 km Wiśniowa.
70,0 km Rekowo. Wieś letniskowa, kwatery agroturystyczne, kilka zagród z XIX w.,
kościółek wiejski z XIX w., wyjątkowo piękne krajobrazy na kulminację wzgórz morenowych, kąpielisko nad jeziorem, ścieżki przyrodnicze.
79,2 km Kłączno. Liczne ośrodki wypoczynkowe na Jez. Kłączno.
83,8 km Studzienice. Duża wieś gminna nad jez. Kłączno, w pobliżu baza noclegowa.
88,7 km Czarna Dąbrowa. Malownicza wieś z XIX – wiecznymi zabudowaniami,
okolicz- ne lasy są wyjątkowo grzybne.
106,7 km Parchowo. Kaszubska wieś o historii wywodzącej się jeszcze z czasów
krzyżackich. Neoromański kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa z pięknym barokowym
wyposażeniem oraz dobrze utrzymanym cmentarzem z licznymi zabytkowymi nagrobkami, pałac i park z XIX w. - obecnie ośrodek pomocy społecznej, drewniane
chałupy z XIX w., wypożyczalnia rowerów„Kaszubskie Rowery”.
108,4 km Jamnowski Młyn. Kwatery agroturystyczne.
110,4 km Jamno. Dawne budynki polskich służb granicznych z okresu międzywojennego, dwa stanowiska archeologiczne w postaci grodzisk z VIII-IX w. oraz XI w.
118,1 km Soszyca.

Elektrownia wodna Biesowice na Wieprzy

Świątynia w Łubnie, to dawny zbór protestancki, który został wybudowany
w 1633r. informację o czasie powstania można odczytać na ryglu nad drzwiami,
w zachodniej elewacji.
Obiekt powstał z funduszy podarowanych przez rodzinę von Puttkamerów, właścicieli majątku w Łubnie. Na innej desce widnieje data 1711r., która określa
czas, w którym świątynia została poddana remontowi, zaś rok 1848, to czas
rozbudowy kościoła.
Do niedawna obiekt pozostawał w stanie ruiny, jednak dzięki wspólnym działaniom mieszkańców Łubna, została ona odbudowana i rozbudowana na początku
XXI w. Nowopowstałym elementem świątyni jest dobudowana, obszerna kruchta. Jest to kościół salowy o ścianach konstrukcji szkieletowej, z murem wypełniającym z cegły. Wewnątrz nie zostało wyodrębnione prezbiterium.
Z dawnego wyposażenia obiektu zachowała się misa chrzcielna, datowana
na 1667r., której fundatorami są Ludwika i Małgorzata von Puttkamer, a także
dzwon z 1649r. nieliczne belki stropowe ozdobione SA polichromią z motywami
kwiatowymi, które pochodzą z połowy XIXw.

Rzeka Wieprza należy do najdzikszych i najpiękniejszych rzek Pomorza. Nadal
nieodkryta i niezagospodarowana turystycznie, zachwyca pięknem pierwotnego
krajobrazu i nieodpartym wrażeniem bliskości przyrody.

Ilustrowany opis krajoznawczy

Przebieg trasy

0 km Rytel (PKP). Miejscowość letniskowa nad Brdą przy drodze krajowej nr 22,
we wsi kościół neobarokowy. Jedziemy żółtym szlakiem „Kaszubskiej Marszruty”od
stacji przez centrum miejscowości, obok kościoła, przez most na Brdzie w kierunku
zachodnim. W 1430 r. Marcin Retil otrzymał zezwolenie na budowę karczmy przy
brodzie na rzece Brdzie. Wieś rozwinęła się w XIX w., obecnie jest dużą wsią rolniczo-usługową na trasie Czersk-Chojnice, z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną.
4,2 km Rytel-Tartak (stacja PKP ok. 300 m).
8,1 km Mylof (Zapora). Okazała zapora z poł. XIX w. i elektrownia wodna, początek
Wielkiego Kanału Brdy, pole namiotowe, restauracja. Zmieniamy szlak na zielony.
System hydrotechniczny Brdy w Borach Tucholskich to zespół funkcjonujących
w większości do dziś urządzeń, które od półtora wieku reguluje stosunki wodne
w okolicy, a od kilkudziesięciu lat stanowi ciekawy i popularny szlak kajakowy. Zaczęło się w poł. XIX w. od zapotrzebowania pruskiego wojska na siano dla koni
służących w jednostkach kawaleryjskich i transportowych. Do jego produkcji nadawały się doskonale wykarczowane niedługo wcześniej połacie, które trzeba było jedynie odpowiednio nawodnić. Właśnie w tym celu podjęto prace nad zaprzężeniem
Brdy do realizacji strategicznego planu zaopatrzenia garnizonu Prus Zachodnich
w paszę. Głównym elementem system stał się zbiornik w miejscowości Zapora,
z kaszubska nazywany Jeziorem Mylof. Był niczym innym jak jedynie poszerzonym korytem rzeki Brdy, gromadzącym i spiętrzającym wodę. Stąd woda płynęła
trzydziestokilometrowym kanałem rozdzielającym się na liczne odnogi, aż na tzw.
Czerskie Łąki – właściwe miejsce produkcji strategicznego siana. Najciekawszym,
bo stosunkowo rzadko spotykanym rozwiązaniem zastosowanym przez pruskich
inżynierów jest akwedukt w Fojutowie – skrzyżowanie dwóch cieków wodnych
– płynącej dołem Czerskiej Strugi i puszczonego po wzorowanym na rzymskich
akwedukcie Kanału Brdy. Z czasem produkcję „paliwa” dla koni, zastąpiła produkcja energii elektrycznej – wody Jeziora Mylof wykorzystano do napędzania turbiny
funkcjonującej do dzisiaj elektrowni wodnej. Zapora wodna spiętrzająca wodę jest
jedną z najstarszych w Polsce.
21,6 km Kosobudy. Droga rowerowa do Brus.
24,6 km Brusy. Opis przy trasie nr 26. Rozpoczynamy jazdę żółto-czarnym literackim szlakiem„Anny Łajming” w kierunku północnym.
32,4 km Leśno. Kamienne kręgi i cmentarzysko kurhanowe, barokowy drewniany kościół z zabytkowym wystrojem i najwyższą w Polsce drewnianą dzwonnicą
(36m) wybudowany w latach 1634 – 1687 i przebudowany ok. 1710 r.
36,9 km Wysoka Zaborska. Zachowane tradycyjne, drewniane budynki.
39,1 km Przymuszewo. Siedziba Nadleśnictwa Przymuszewo, Izba Pamięci pisarki kaszubskiej, Anny Łajming. Jedziemy piękną, równą drogą wzdłuż jezior, przez
Peplin i Skoszewo do Somin.
48,6 km Sominy. Urokliwa wieś letniskowa nad jez. Somińskim i Dywańskim, drewniany kościół oraz zagroda owczarza, ośrodki wypoczynkowe, ośrodek jeździecki.
Dobre miejsce na nocleg. Z tego miejsca zaczyna się nieznakowany szlak USBS.
56,1 km Studzienice. Wieś letniskowa nad jeziorem Studzieniczno.
69,6 km Bytów. Monumentalny zamek krzyżacki z przełomu XIV i XV w., wielokrotnie przebudowywany ze względu na użytkowanie – pełnił funkcje administracyjne,
sądowe, był rezydencją wdowią, magazynem oraz więzieniem, obecnie siedziba
Muzeum Zachodnio- Kaszubskie, gotycka wieża dawnego kościoła, kościół św.
Katarzyny wzniesiony w połowie XIX w. w stylu eklektycznym, cerkiew św. Jerzego
z XVII w. - dawny zbór ewangelicki, ładny rynek i zabytkowe kamieniczki, okazały
most kolejowy nad rzeką Borują z XIX w.
73,0 km Dąbie. Uwaga! Trudny, piaszczysty i leśny odcinek szlaku.
80,6 km Osieki Bytowskie. W dawnej gorzelni gospodarstwo agroturystyczne,
w pobliżu dwór i park.
84,4 km Krosnowo. Od tej miejscowości do Krępy Słupskiej jedziemy niebieskim
szlakiem Elektrowni Wodnych w Dolinie Słupi.
92,3 km Gałąźnia Mała. Najwspanialsza i największa elektrownia wodna na Słupi.
W szczycie swoich możliwości obiekt mógł wytwarzać energię o mocy 3,5 tys. kW,
co dawało siłowni miano największej w Europie. Charakterystycznym elementem
elektrowni są dwa potężne rurociągi, które doprowadzają wodę z zamku wodnego
do siłowni. Nieopodal rezerwat „Dolina Huczka”.
98,4 km Konradowo. Trudno dostępna elektrownia wodna Strzegomino z 1922-1924 r.
102,4 km Krzynia. Elektrownia wodna z 1926 r. Jest to najniższy stopień w kaskadzie wodnej Słupi, który może wytworzyć energię o mocy 860 kW, Jezioro Krzynia
– miejsce rekreacyjne i wypoczynkowe.
107,8 km Dębnica Kaszubska. Kościół z XVI – XVII w. z ryglowym transeptem i prezbiterium, we wsi i okolicy kilka kwater agroturystycznych, dobre miejsce na nocleg.
110,6 km Skarszów Dolny. Elektrownia wodna na Skotawie, prawobrzeżnym dopływie Słupi, powstała w 1922 r. Elektrownia jest unowocześniona i zautomatyzowana, a stare maszyny można oglądać jako eksponaty w hali głównej.
119,4 km Krępa Słupska. Koniec szlaku „Doliny Słupi”. Przystanek rowerowy,
ścieżki dydaktyczne.
Uwaga! Z Krępy Słupskiej przez Słupsk do Bruskowa Wielkiego można wygodnie
dojechać asfaltowymi ścieżkami rowerowymi.
124,6 km Słupsk (połączenie PKP, SKM). Warto zwiedzić m.in Zamek Książąt Pomorskich z największą w Polsce kolekcją dzieł Witkacego, Ratusz, Bramę Nową.
Przez Słupsk jedziemy wydzielonymi drogami rowerowymi: ul. Arciszewskiego, Jagiełły dalej ul. Anny Łajming, ul. Wojska Polskiego oraz Kołątaja i Al. 3 Maja.
132,1 km Bierkowo. Wieś „Krainy w Kratę” – zabudowa regionalna. Od stacyjki
rowerowej w Bierkowie szlakiem niebieskim „Dolina Moszczeniczki” dojedziemy
do stolicy Krainy w Kratę do Swołowa (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kraina
w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki”).
133,1 km Bruskowo Wielkie. Zabytkowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP.
136,9 km Strzelino. Zabytkowy kościół. Przejazd szlakiem żółtym „Równina Sławieńska” wzdłuż Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Bruskowskie Bagno”.
146,1 km Charnowo. Kościół z XVI w. - przejazd szlakiem międzyregionalnym
M14 (przejazd przy Dolinie Charlotty – ośrodek Resort&SPA, Kraina Bajek, ZOO,
Fokarium, Safari).
153,6 km Ustka. Z Ustki jedziemy na wschód szlakiem „Zwiniętych Torów” do Wytowna, a dalej na północ przez Dębinę do Rowów. (Można również przejechać
do Rowów czerwonym szlakiem pieszym „Nadmorskim” przez Poddąbie - odcinek
trudny terenowo).
175,2 km Rowy. Miejscowość letniskowa u ujścia rzeki Łupawy, neoromański kościół,
plaża, dobra baza wypadowa na wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego.
187,4 km Smołdzino. Wieś letniskowa, w pobliżu wzniesienie Rowokół (115 m
n.p.m.) nazwane Świętą Górą Słowińców z 20-metrową wieżą widokową, z przepięknymi widokami. Elektrownia wodna na Łupawie. Liczne kwatery, gastronomia.
196,4 km Kluki. Skansen - Muzeum Wsi Słowińskiej. Duża liczba interesujących
zagród i innych przykładów budownictwa wiejskiego tego regionu. Karczma regionalna.
Uwaga! Odcinek pomiędzy Klukami a Główczycami ma bardzo złą, błotnistą nawierzchnię. Na jego pokonanie należy zabezpieczyć sporo czasu i dobry humor.
Ubrania na zmianę mogą się również przydać.
204,3 km Główczyce. Wieś gminna, neogotycki kościół i pałac.
213,0 km Izbica. Wieś letniskowa położona wśród bagien na płd. brzegu Jeziora
Łebsko.
229,0 km Łeba (PKP). Duża miejscowość letniskowa, w sezonie połączenia kolejowe z Trójmiastem. Opis miejscowości przy trasie nr 31.

Kościół pw. Św. Antoniego w Łubnie

Ciekawa historii miasta pozostawiła ślad…na wzgórzu,
pośród drzew stoi jedna z największych atrakcji Bytowa –
cerkiew Św. Jerzego.
Bytów od wieków był miastem wielokulturowym, zlokalizowanym na pograniczu
państw. O bogatej historii miasta świadczą losy niewielkiej
świątyni pochodzącej z XVII
w. Prawdopodobnie na miejscu obecnej świątyni, w czasach średniowiecza istniała drewniana świątynią Świętego Jerzego wraz ze szpitalem i przytułkiem dla
chorych.
Po II Wojnie Światowej Bytów znalazł się w granicach Polski. Miejscowa ludność niemiecka, w tym większość bytowskich ewangelików została wysiedlona.
Niemcy opuścili Bytów i okolice, pozostawiając swoje domy, gospodarstwa oraz
świątynię. W wyniku „Akcji Wisła” na ziemię bytowską trafili Ukraińcy zamieszkujący południowo - wschodnią Polskę. Tym sposobem protestantów zastąpili
greko-katolicy.
Parafia greko - katolicka działa w Bytowie od lat 50-tych. Po remoncie w latach 80 – tych, była protestancka świątynia stała się cerkwią greko – katolicką.
Wschodniego charakteru nadała budowli kopuła w stylu architektury bizantyjskiej.
Z kościołem związana jest działalność Szymona Krofeya (od jego nazwiska pochodzi nazwa bytowskiej monety pamiątkowej), który był pastorem, pisarzem religijnym, nauczycielem i rektorem miejscowej szkoły. To własnie on jest autorem
przekładu katechizmu Marcina Lutra na język kaszubski. Był wiernym obrońcą
języka kaszubskiego, starał się aby regionalna gwara znajdowała swoje miejsce
we wszystkich dziedzinach życia, dzięki jego zaangażowaniu jeszcze do połowy
XIX wieku w świątyni obywały się msze w języku kaszubskim.

Wieprza

Mapa rowerowa powiatu bytowskiego

Przebieg trasy

Warcino - wieś położona
w gminie Kępice, wzmiankowana w dokumentach już
w XV wieku, która od 1485
roku znajdowała się w rękach
rodu von Zitzewitz.
Po 1660 roku majątek kupił
Otto von Massow a następnie sprzedał je Adamowi Joachimowi von Podewils. Od
1765 roku Warcino należało
do Wernera von Podewils. Po jego śmierci majątek odziedziczyła jego córka,
która wychodząc za mąż wniosła w posagu Warcino do rodziny von Blumenthal.
W 1867 roku podniszczony majątek zakupił kanclerz Bismarck i od tej pory aż
do końca II wojny światowej majątek dziedziczyli kolejno syn Wilhelm, a następnie wnuk Bismarcka - Wilhelm Mikołaj. Jednym z piękniejszych obiektów
zachowanych w Warcinie jest pałac zbudowany około 1664 roku. Ponieważ
pałac był ulubioną rezydencją Bismarcka, wielokrotnie był przebudowywany i
rozbudowywany. Obiekt zbudowano na planie czterech prostokątów z wieżą
pałacową, umieszczoną między częścią zachodnią, a skrzydłem pałacu. Pałac
warciński należy do jednego z najlepiej utrzymanych i wyposażonych obiektów
zabytkowych w powiecie słupskim. Zachowało się wiele oryginalnych elementów
wyposażenia pałacu, między innymi sala kominkowa, która za czasów Bismarcka była jego gabinetem, sala myśliwska i biała. Pałac położony jest w otoczeniu
XVIII-wiecznego parku, w którym zachowało się wiele okazów starodrzewia.

Niezabyszewo to niewielka
miejscowość leżąca na południowy – zachód od Bytowa,
która przed wojną była jedną
z najdalej wysuniętych na zachód wsi kaszubskich.
Pierwsza wzmianka o Niezabyszewie pochodzi już z 1355
roku. Za czasów Fryderyka
Wielkiego miejscowość stawała się dużym ośrodkiem
przemysłowym, w którym królowało tkactwo. W przeszłości Niezabyszewo słynęło również z garncarstwa. Oprócz tradycyjnej ceramiki użytkowej wytwarzano
tu również kafle oraz elementy drenarskie. W wieku XIX miejscowi księża podjęli
trudne zadanie, jakim było krzewienie polskości wśród miejscowych Kaszubów,
którzy w większości mieli niemieckie korzenie.
Jednym z najpiękniejszych zabytków Kaszubów Bytowskich jest neoromański
kościół w Niezabyszewie. Budowa świątyni odbywała się etapami. Najstarszym
elementem Domu Bożego jest pochodząca z połowy XIX wieku południowa zakrystia oraz połowa nawy z półkolistą absydą. W roku 1911 została dobudowana
północna zakrystia, a w latach 30-tych XX wieku wybudowano wieżę oraz rozbudowano nawę.
Wnętrze kościoła zdobią trzy barokowe ołtarze z końca XVIII wieku. Na jednym
z ołtarzy widnieje gotycki zapis po polsku Swiety Jozefie ratuj nas. Główny ołtarz
poświęcono Marii Królowej Polski. W kościele znajduje się też barkowa, drewniana chrzcielnica, rzeźba przedstawiająca św. Mikołaja, witraże z roku 1918
oraz organy z roku 1915.
W miejscu obecnej świątyni jeszcze w XVI wieku istniał szachulcowy kościół,
który w XVIII wieku uległ częściowemu spaleniu. Ze względów bezpieczeństwa,
ruiny groziły zawaleniu, świątynię rozebrano, a na jej miejscu wybudowano
obecną, której pięknem możemy zachwycać się po dziś dzień.

Cerkiew Św. Jerzego w Bytowie

TRASY KAJAKOWE

Parki krajobrazowe

Zespół dworsko - parkowy w Warcinie

Kamienny kościół pw. Św. Mikołaja w Niezabyszewie

Na przykościelnym cmentarzu, którego część pochodzi z czasów średniowiecza,
znajduje się grób Józefa Gierszewskiego, współorganizatora i w latach 1941 –
1943 naczelnego komendanta Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Rezerwaty przyrody

Długość trasy: 120 km
Trudność trasy: trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe i asfaltowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2- 3 dni
Rekomendowany rodzaj roweru: rower górski lub trekkingowy
Trasa: Soszyca - Borzytuchom - Soszyca

na jest turbina Peltona, której produkcją w roku 1898 zajęła się wielka manufaktura Schichau – największego elbląskiego fabrykanta. Urządzenia pełnią swoją
funkcję po dziś dzień, a od 1920r. wytwarzają one energię elektryczna o mocy
250KW. Obiekt uchodzi za najstarszy i najcenniejszy tego typu w Europie.

Atrakcje turystyczne

Centrum Edukacji Regionalnej prowadzi swoją działalność w byłej wozowni
w kompleksie pałacowym (była siedziba Otto von Bismarcka) w Warcinie, gdzie
dysponuje: salami wystawienniczymi i konferencyjnymi, pracownią komputerową, zapleczem gastronomicznym i pokojami gościnnymi: dwu, trzy i czteroosobowymi z łazienką i kuchnią.

Pętla Kaszubska

Pętla kaszubska to atrakcyjna trasa wokół Bytowa, która na długości 120 km przebiega przez gminy: Bytów, Tuchomie, Borzytuchom, Dębnicę Kaszubską, Czarną
Dąbrówkę, Parchowo oraz Studzienice. Z trasy głównej odchodzą 4 szlaki łącznikowe, dzięki którym dojedziemy do Studzienic, Tuchomka, Soszycy oraz Krosnowa. Wycieczka prowadzi przez tereny o szczególnych walorach przyrodniczych
i kulturowych a mijane krajobrazy pozostaną na długo w pamięci rowerzystów.
Na proponowaną wyprawę warto przeznaczyć nawet 3 dni aby w pełni poznać
i doświadczyć występujących tu atrakcji. Z noclegiem nie powinno być większych
problemów, bowiem na trasie znajduje się kilka wsi o letniskowym charakterze, jesteśmy przecież w sercu Kaszub Bytowskich. Trasa nie jest obecnie oznakowana.
Elektrownia Struga jest najstarszą w Europie czynną elektrownią wodną. Wiekowa
jest również tablica nastawcza z dwiema żarówkami firmy Osram z węglowymi
włóknami. Prawdopodobnie są to najstarsze świecące żarówki na świecie. Wiadomo, że elektrownię wybudowano w XVIII w. Początkowo obiekt pełnił funkcję
młyna, następnie siłownia wodna wspierała pracę tartaku, suszarni drewna i fabryki tektury. Przekształcenie w elektrownię wodną nastąpiło od 1889 do 1896r. za
sprawą żydowskiego fabrykanta, który niedługo po tym ogłosił bankructwo. Za ponowne uruchomienie elektrowni zabrali się Niemcy. Już od pół wieku, za elektrownię odpowiadają kolejne pokolenia kaszubskiej rodziny Gliszczyńskich. W obiekcie
zainstalowana jest turbina Peltona, której produkcją w roku 1898 zajęła się wielka
manufaktura Schichau – największego elbląskiego fabrykanta. Urządzenia pełnią
swoją funkcję po dziś dzień, a od 1920r. wytwarzają one energię elektryczną.

(poza zasięgiem mapy, ok 4km na zachód od Kępic)

kształt okien oraz dodano polichromie we wnętrzu kościoła.
Pierwotne plany świątyni
oparte były na rzucie kwadratu. Nawa miała mieć długość
31 stóp pomorskich, czyli ok.
9,05m, a zamknięte od strony
wschodniej trzema ścianami
prezbiterium 24stopy pomorskie (ok.7m). Przy północnej
i południowej ścianie prezbiterium zlokalizowane zostały zakrystie, zaś dawna
kruchta od południowej strony została zamieniona na kaplice. Obecnie funkcjonuje jedynie kruchta w przyziemiu dzwonnicy.
Ciekawostką we wnętrzu świątyni jest chór, którego konstrukcja jest nietypowa
dla kościołów katolickich. Chór muzyczny wraz z bocznymi skrzydłami przedłużony jest aż do połowy długości pierwotnej nawy.

Departament Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 1-7, 80-928 Gdańsk
tel. 58 32 68 350
tel. fax 58 32 68 352
www.dt.pomorskie.eu
www.pomorskie.travel

TRASY ROWEROWE

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu

KASZUBY ZACHODNIE

nadmorski odcinek międzynarodowego szlaku R10, przez Kluki (skansen), wzdłuż
południowe- go brzegu jeziora Łebsko do Łeby, gdzie zobaczyć można ruchome
wydmy Słowińskiego Parku Narodowego.

Szlak Wieprzy i Pokrzywnej: 109 km
Rekomendowana trasa spływu: Trzebielino (Glewnik) – Darłówko
Ilość dni: 6
Trudność: odcinek górny – trudny, odcinki środkowy i dolny - łatwe
Liczba przenosek: 6
Dopływy: Studnica, Pokrzywna (szlak: 14 km /1 dzień/ średnio trudny)
Propozycje etapów spływów:
1. Glewnik - Broczyna (14 km)
2. Broczyna - Kawka (11 km)
3. Kawka - Jez. Obłęskie (11 km)
4. Jez. Obłęskie - Pomiłowo (25 km)
5. Pomiłowo - Chudaczewko (25 km)
6. Chudaczewko - Darłówko (27 km)

KASZUBY
ZACHODNIE
mapa rowerowa
bike map

skala 1 : 50 000
Radkarte

Słupia
To, co ma do zaoferowania kajakarzom Słupia, posiada niewiele polskich rzek.
Zachwyca niezwykle pięknymi, długimi, śródleśnymi odcinkami, zabytkowymi
elektrowniami wodnymi, malowniczymi jeziorami, reliktową fauną i florą, mnogością dzikiej zwierzyny. Wyjątkowości dodaje jej także niecodzienny finał spływów
- na plaży w Ustce rzeka uchodzi bezpośrednio do Morza Bałtyckiego.

Wszechobecna cisza i uczucie niezwykłego kontaktu z naturą na szlaku Słupi są
magnesem dla kajakarzy. Znaleźć tu można odcinki zarówno łatwe (szczególnie
w jej końcowym biegu), jak i stanowiące prawdziwe wyzwanie. Przoduje wśród
nich Rynna Sulęczyńska, najbardziej dziki odcinek rzeczny na Pomorzu, z rwącą
wodą rozbijającą się o liczne kamienie w dnie koryta. Na Słupi kajakarze mogą
w pełni zbratać się z naturą korzystając z leśnych biwaków, ponieważ jest ona
słabo zagospodarowana turystycznie. Jednak dzięki temu można doświadczyć
samotności na szlaku.
Szybki nurt i zabytkowe elektrownie wodne w Soszycy, Gałąźni Małej, Konradowie i Krzyni tworzą unikatowy w skali Europy, ponad 100 - letni system hydrotechniczny, sprawiający, że mówi się o niej Rzeka z Prądem. Szczególnie
godne uwagi są zespoły najstarszej elektrowni w Polsce Struga w Soszycy oraz
największej na Słupi, w Gałąźni Małej. Budowa tych dwóch zespołów hydrotechnicznych w znaczący sposób zmieniła bieg rzeki.
Szlak Słupi: 133 km (w tym 12 km przewózki kajaków)
Liczba dni: 7
Rekomendowana trasa spływu: Gowidlino – Ustka
Liczba przenosek: 6
Trudność: odcinek górny (do Jez. Głębokiego) – trudny, odcinki środkowy
i dolny – łatwe, miejscami średnio trudne
Dopływy: Skotawa, Kamienica, Bytowa (23 km/1 dzień/szlak łatwy)

Most nad Borują
Co wspólnego ma Bytów
z Cesarstwem Rzymskim?
Niewiele, ale jednak coś łączy
niewielkie kaszubskie miasto
ze starożytnym imperium.
W oddali od centrum miasta,
w okolicy dworca wznosi się
20-metrowej wysokości most
kolejowy składający się z sześciu murowanych przęseł
o kolistych sklepieniach, wykonanych z cegły ceramicznej. Łuki mostu wsparte są na murowanych z kamienia granitowego podporach. Zbudowany został na wzór rzymskich akweduktów,
nad płynącą w jarze rzeką Borują. Miał stanowić fragment pierwszej linii kolejowej z Bytowa do Korzybia. Most nad Borują był używany bardzo krótko, zaledwie 30 lat. Niedługo po zakończeniu budowy wiaduktu dokonano niewielkiej
korekty przebiegu kolei. Tory przesunięto o kilkadziesiąt metrów na południe.
Przyczyna tej decyzji do dziś owiana jest wielką tajemnicą. Od 1884 r. most
jedynie zdobi bytowski krajobraz. W okresie kryzysu gospodarczego w latach
20. XX wieku wizerunek mostu widniał na wydawanych w Bytowie banknotach
o nominale 2 marek.
Dziś zachwycać można się elewacją mostu, starannym wykonaniem i bogatym
zdobnictwem. Budowla wyróżnia się wśród mostów kolejowych nie tylko dawnych Prus, ale i całej Europy. Uwagę zwracają wykonane z piaskowca i umieszczone na filarach herby: Rzeszy, Pomorza, Prus, Bytowa i kolei niemieckich.

Propozycje etapów spływów:
1. Gowidlino – Sulęczyno (Kajlandia) (14 km)
2. Sulęczyno (Kajlandia) – Bylina (14 km)
(przewózka kajaków do Soszycy)
3. Soszyca – Jezioro Głębokie (19 km)
(przewózka kajaków do Gałąźni Małej)
4. Gałąźnia Mała – Leśny Dwór (15 km)
5. Leśny Dwór – Słupsk (23 km)
6. Słupsk – Bydlino (19 km)
7. Bydlino – Ustka (17 km)
Opracowanie kartograficzne i graficzne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556
www.eko-kapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2016
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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