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Czarny szlak „Kaszubskiej Marszruty”: Pętla Konarzyńska
 
Długość trasy: 33 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: mieszana
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 4 godziny
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy / górski
Trasa: Konarzyny - Nowa Karczma - Konarzyny

Kaszubska Marszruta to nowoczesna sieć szlaków rowerowych 
o łącznej długości blisko 200 km, która powstała na terenie powiatu 
chojnickiego. Ponad 50 km to nowe drogi rowerowe biegnące po 
utwardzonej nawierzchni. Kaszubska Marszruta to 4 oznakowane 
szlaki biegnące przez cenne przyrodniczo obszary chronione, takie 
jak Park Narodowy Bory Tucholskie oraz Zaborski Park Krajobrazowy. 
Teren ten posiada równocześnie status Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery.

Przebieg trasy

0 km Konarzyny. Barokowy kościół p.w. św. Piotra i Pawła z poł. XVIII 
w., 700-letni dąb szypułkowy o obwodzie 487 cm., dworek z 2 poł. XIX 
w., zabytkowa chałupa z XIX w. z dachem pokrytym trzciną rzeczną. 
Przez wieś przechodzi szlak rowerowy Greenway „Naszyjnik Północy”. 
Ulicą Szeroką docieramy do końca wsi, gdzie pojawia się brukowana 
ścieżka rowerowa, którą udajemy się w kierunku wsi Żychce.
3,2 km Żychce. Wieś nad jez. Życheckim z zespołami folwarcznymi 
i osadniczymi z pocz. XX w., po drodze dawne lotnisko.
Uwaga! Koniec ścieżki rowerowej, wjeżdżamy na asfaltową drogę 
lokalną o niskim natężeniu ruchu samochodowego.
8,2 km Kiełpin. Wieś nad jeziorem Kiełpińskim.
10,4 km Binduga. Stanowi jeden z punktów spływów kajakowych 
Chociną. 45-kilometrowa rzeka tworzy na swojej drodze malowniczy 
krajobraz meandrując przez łąki i pastwiska na zachód od granic 
Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
12,7 km Nierostowo. Wieś nad jez. Nierostowo z drewnianymi 
budynkami mieszkalnymi z poł. XIXw. 
Uwaga! Przed Zieloną Chociną na odcinku ok. 500 m poruszamy się 
ruchliwą drogą wojewódzką nr 212 Bytów – Chojnice.
16,2 km Zielona Chocina. Drogą gruntową mijamy jeziora Wielkie 
i Małe Zielone oraz rzekę Chocinę.
19,6 km Niepszczołąg. Wieś nad małym jez. Pieczonko z rozwijającą 
się bazą agroturystyczną w okolicy.
22,5 km Sepiot. Położona pośród lasu miejscowość na zachodniej 
granicy Zaborskiego Parku  Krajobrazowego.
28,2 km Chociński Młyn. Wieś nad rzeką Chociną, warto obejrzeć 
zachowaną zabudowę regionalną z XIX w., opuszczony dwór, a także 
drewnianą chatę kaszubską oraz pozostałości drewnianego tartaku 
nad Chociną do niedawna wyposażonego w drewniane koło młyńskie 
o średnicy 2 m.
32,6 km Konarzyny.

Czerwony szlak „Kaszubskiej Marszruty”

Długość trasy: 56 km
Trudność trasy: łatwa
Dominująca nawierzchnia: mieszana
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 6-7 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy / górski
Trasa: Charzykowy - Bachorze - Brusy - Czersk

Prowadzący z Charzykowych do Czerska czerwony szlak to 
prawdopodobnie najciekawszy dla turystów odcinek „Kaszubskiej 
Marszruty”. Trasa o małej trudności ciągnie się wzdłuż dróg lokalnych 
po żwirowej, asfaltowej i betonowej nawierzchni przez szczególnie 
cenne przyrodniczo i kulturowo obszary powiatu chojnickiego. 
Przemierzając czerwony szlak, rowerzysta otrzyma możliwość 
bliskiego kontaktu z unikalną przyrodą Parku Narodowego Borów 
Tucholskich , odwiedzenia urokliwych miejscowości wypoczynkowych, 
a także poznania sztuki ludowej i dziedzictwa kulturowego tej części 
Kaszub. 

Przebieg trasy

0 km Charzykowy. Duża miejscowość letniskowa nad Jez. 
Charzykowskim, kolebka polskiego żeglarstwa. Na początku XX w. 
zaczęła rozwijać się tu turystyka. W 1912 r. powstało niemieckie 
Stowarzyszenie Żeglarskie, w 1922 r. Otton Weiland założył pierwszy 
w niepodległej Polsce klub żeglarski. Charzykowy znajdują się na 
terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny Parku 
Narodowego Bory Tucholskie. Ul. Kormoranów docieramy do szosy 
Charzykowy – Swornegacie. Tu zaczyna się ścieżka rowerowa. 
3,8 km Funka. Osada istniała już w XIV w., jej nazwa powstała od 
nazwiska Funk. W 1936 r. powstał Harcerski Ośrodek Wodny, który 
w 1996 r. został przekształcony w Harcerskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej.
13,0 km Małe Swornegacie. Miejscowość letniskowa malowniczo 
położona na przesmyku między Jeziorami Długim i Karsińskim oraz 
Charzykowskim. Przejeżdżamy przez most zwodzony na Brdzie, dalej 
przez las do osady Chociński Młyn, gdzie skręcamy w prawo
Uwaga! Z lewej strony dołącza szlak żółty z Charzyków, którym można 
dojechać do czarnej pętli konarzyńskiej.
14,1 km Chociński Młyn. Pozostałości tartaku wodnego na Chocinie 
z XIX w.
17,7 km Swornegacie. Duża miejscowość letniskowa nad Jez. 
Karsińskim. Dość oryginalna nazwa wsi pochodzi wg jednej z hipotez 
od połączenia słów:„swora”, czyli warkocz pleciony z korzeni sosny 
i „gacenie”, czyli umacnianie brzegów jezior. Swornegacie są jedną 
z najstarszych wsi kaszubskich. Atrakcje: Kaszubski Dom Rękodzieła 
Ludowego z ekspozycją dawnych sprzętów gospodarstwa domowego 
i sztuki ludowej, neobarokowy kościół św. Barbary zbudowano w latach 
1912-16 wg projektu Fritza Kunsta.
22,4 km Drzewicz. W poł. XVII w. istniała tu karczma położona 
przy brodzie na Brdzie. Po wojnie powstały ośrodki wypoczynkowe, 
leśniczówka z pocz. XX w.
Uwaga! Szlak żółty odbija w prawo do wsi Męcikał. Szlak czerwony 
wiedzie przez dłuższą chwilę przez las, po jego opuszczeniu wjeżdżamy 
do wsi Wielkie Chełmy. Odtąd ścieżka zmienia nawierzchnię na 
asfaltową, w miejscowościach na kostkę brukową.
28,3 km Wielkie Chełmy. Wieś wzmiankowana w 1344 r., w XIX w. 
własność rodziny Sikorskich. We wsi pałac Sikorskich z XIX w.
31,9 km Czyczkowy. Niewielka wieś, w której urodził się bł. ks. Józef 
Jankowski, patron Miasta i Gminy Brusy.
34,6 km Brusy-Jaglie. Chata Kaszubska nawiązująca do tradycyjnej 
zabudowy płd. Kaszub, obok ekspozycja prac twórcy ludowego śp. 
Józefa Chełmowskiego.
35,0 km Brusy. Miasto, centrum regionu Zaborów, zamieszkanego 
przez Zaboraków Krëbanów. Neoromański kościół pw. Wszystkich 
Świętych o imponujących rozmiarach: 61 m dł., 26 m szer. i 12,5 m 
wys. Jest to jeden z największych kościołów na Pomorzu. Wewnątrz 
m.in. barokowy ołtarz „bracki” z XVII w.
37,9 km Kosobudy. Neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa z 1871 r., dawna pastorówka, zabudowa regionalna z końca 
XIX w. i figura św. Jana Nepomucena z 1925 r.
55,8 km Czersk. Ul. Lipową przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym 
linii Chojnice – Tczew, dalej ul. Kolejową i ul. Dworcową jedziemy 
do centrum, gdzie szlak się kończy. Atrakcje: neogotycki kościół św. 
Marii Magdaleny (1910-13) powstały na miejscu drewnianej świątyni. 
Wewnątrz cenny ołtarz główny z 1611 r., przeniesiony z Pelplina, 
z obrazem Trójcy Św. autorstwa Hermana Hahna.
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Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zielony szlak „Kaszubskiej Marszruty”

Długość trasy: 42 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: mieszana
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 7 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy / górski
Trasa: Chojnice – Mylof – Brusy – Męcikał

Zielony szlak „Kaszubskiej Marszruty” to propozycja jednodniowej 
wycieczki, którą można przebyć z Męcikału do Mylofu na odcinku 25 km 
bądź przedłużyć ją o 18 km o odcinek do Chojnic (41,8 km).Głównym 
motywem szlaku są atrakcje związane ze zlokalizowanymi w okolicach 
trasy rzekami oraz jeziorami połączonymi strugami, które upiększają 
krajobraz za wschodnią granicą Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 
Trasa z Mylofu do Chojnic gwarantuje dodatkowe atrakcje architektoniczne 
ze strony największego miasta regionu, a także miejscowości w pobliżu 
Powałek. Niewątpliwą ciekawostką na trasie jest Zapora Mylof, która 
jednocześnie jest początkiem wybudowanego Wielkiego Kanału Brdy.

Chojnice to 40-tysięczne miasto - stolica powiatu chojnickiego. Położone 
jest w południowo - zachodniej części województwa pomorskiego, do 
której kulturowo i etnicznie zawsze należało, bowiem już Jan Długosz 
nazwał je „Kluczem i Bramą Pomorza”.  Miasto otacza przepiękna 
gmina wiejska Chojnice, na której terenie znajduje się Park Narodowy 
,,Bory Tucholskie’’, Zaborski Park Krajobrazowy oraz ponad 50 jezior. 
Najważniejszą funkcję turystyczną w tym regionie pełni miejscowość 
Charzykowy, która jest kolebką żeglarstwa polskiego. W mieście 
i okolicznych miejscowościach można obcować z dziedzictwem wielu 
wieków historii, o której świadczą liczne i dobrze zachowane zabytki. 
Szczególnej uwadze polecamy XIV-wieczne zabytki miasta, pamiętające 
czasy włodarzy krzyżackich. Odrestaurowane Mury Miejskie (dawne 
Mury Obronne), baszty o nazwach: Wronia, Szewska i Kurza Stopa oraz 
dawna brama wjazdowa do miasta tzw. Brama Człuchowska. Stanowi 
dziś ona siedzibę Muzeum Historyczno-Etnograficznego, które prezentuje 
dorobek regionu w formie ekspozycji stałych i wystaw czasowych.

Przebieg trasy

0 km Chojnice. 
7,2 km Powałki. W okolicach Powałek we wsiach Czartołomie oraz 
Krojanty znajdują się zespoły dworskie z parkami i pałacami zbudowane 
w XIX w. i modernizowane w XX w., a we wsi Klosnowo zabytkowa 
wyłuszczarnia szyszek.
8,3 km Zbeniny. Wieś założona w XIV w. z dworem z XIX w. 
przebudowanym w XX w., który obecnie uległ znacznemu zniszczeniu. Za 
osadą Kłodawka wjeżdżamy w las. Skręcamy w lokalną drogę asfaltową, 
która biegnie w stronę Mylofu, przed samą wsią spotykamy szlak żółty z 
Czerska i jedziemy razem z nim.
15,0 km Mylof. Leśna osada nad Brdą z jedyną w Polsce zaporą 
schodkową zbudowaną w 1849 r.
20,7 km Giełdon. W okolicy zlokalizowane jest przepływowe jezioro 
Trzemeszno połączone strugą z J. Kosobudno. Płytkie jezioro 
Trzemeszno oraz przylegające do niego plaże stanowią dobre miejsce 
do wypoczynku.
25,0 km Czarniż. Wieś, w której okolicy na rzece Niechwaszcz występuje 
rzadko spotykane zjawisko bifurkacji, polegające na rozwidlaniu się rzeki 
na kilka ramion.
28,8 km Kinice. Odcinek szlaku pomiędzy Kosobudami, a Czarniżem 
przebiega przez podmokłe łąki i doliny rzeki Niechwaszcz, będące 
siedliskiem wielu rzadkich gatunków zwierząt i roślin.
30,3 km Kosobudy. Neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa wybudowany w 1871 r. przez ewangelików. Naprzeciwko kościoła 
stoi dawna pastorówka, we wsi zachowała się również zabudowa z końca 
XIX w. i figura św. Jana Nepomucena z 1925 r.
37,0 km Żabno. W przeszłości wieś o szlacheckim charakterze, o czym 
przypomina późnoklasycystyczny dwór z parkiem krajobrazowym z XIX 
w. W parku o pow. 1 ha można podziwiać starodrzew, na który składają 
się pomnikowe lipy drobnolistne, klony oraz dęby szypułkowe.
41,8 km Męcikał. Wieś powstała w średniowieczu, koło brodu na Brdzie. 
W czasie wojny wieś została spalona przez Niemców, mieszkańcy 
ukrywali się nad jeziorem Moczadło. W Męcikale można zobaczyć pomnik 
poległych partyzantów Gryfa Pomorskiego.

Żółty szlak „Kaszubskiej Marszruty”

Długość trasy: 66 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: mieszana
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 7 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy / górski
Trasa: Charzykowy - Kopernica - Męcikał - Czersk

Żółty szlak Kaszubskiej Marszruty, podobnie jak czerwony prowadzi 
z Charzykowych do Czerska, lecz ich ślady pokrywają się jedynie 
na odcinku 10 km. Szlak otacza Park Narodowy „Bory Tucholskie” 
prowadząc rowerzystów przez lasy Zaborskiego Parku Krajobrazowego 
na zachodnim brzegu jeziora Charzykowskiego, a dalej lewym brzegiem 
rzeki Brdy do Rytla i wzdłuż drogi krajowej do Czerska. 

Przebieg trasy

0 km Charzykowy. Trasa prowadzi promenadą nad jeziorem, następnie 
ul. Jeziorną, Czarną Drogą, Drogą pod Strzecha, kolejno Kalinową 
i Ogrodową, dalej gruntową drogą przez lasy i łąki wspinamy się na 
zbocze, mijając po lewej malownicze Wzgórze Wolności (206 m).
6,3 km Las Wolność.
10,9 km Kopernica. Dawna osada młyńska.
14,0 km Babilon. 
19,3 km Chociński Młyn.
24,2 km Swornegacie. Opis przy czerwonym szlaku Kaszubskiej Marszruty.
29,2 km Drzewicz. Opis przy czerwonym szlaku Kaszubskiej Marszruty.
34,8 km Czernica. Młyn z pocz. XX w., miejsce spływów kajakowych 
w których uczestniczył Karol Wojtyła, upamiętnia to stosowna kapliczka.
38,1 km Męcikał. Opis przy zielonym szlaku Kaszubskiej Marszruty.
44,7 km Mylof – leśna osada nad Brdą z jedyną zaporą schodkową w Polsce.
52,0 km Rytel. W 1430 r. Marcin Retil otrzymał zezwolenie na budowę 
karczmy przy bro- dzie na rzece Brdzie. Wieś rozwinęła się w XIX w., 
w 1829 r. zmodernizowano trakt z Berlina, w 1847 r. powstał Wielki Kanał 
Brdy przebiegający równolegle do rzeki. Neobarokowy kościół NMP 
Królowej Różańca Św. powstał w latach 1909-11 na miejscu drewnianej 
kaplicy z 1899 r., którą rozebrano i przeniesiono do Legbąda.
64,5 km Łukowo. 3 km od trasy znajduje się wieś położona w głębi 
lasów Borów Tucholskich, gdzie podczas I wojny światowej znajdował 
się niemiecki obóz jeniecki „Kriegsgefangenelager Czersk”. W okolicy 
znajduje się cmentarz z setkami betonowych krzyży oraz kamienny 
obelisk w formie piramidy upamiętniający ofiary.
69,5 km Czersk. Kościół św. Marii Magdaleny (1910-13) powstała na 
miejscu drewniane-go kościoła. Wewnątrz cenny ołtarz główny z 1611 r., 
przeniesiony z Pelplina, z obrazem Trójcy Św. autorstwa Hermana Hahna. 
Szlak kończy się na stacji PKP.

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”.

Chociński Młyn - pozostałości młyna

Drzewicz - fragment Kaszubskiej Marszruty

Chojnice - centrum

Męcikał - most pieszo-rowerowy nad Brdą na szlaku Kaszubskiej Marszruty
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