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          Kociewie i Jego Kociewie Świeckie

Kociewie to kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje około 340 tysięcy 
mieszkańców stanowiących ważną grupę społeczną Polski Północnej. To kraina zajmująca około 
3,5 tysiąca km2 powierzchni, z czego blisko 80 % leży w województwie pomorskim – powiaty 
starogardzki i tczewski w całości i fragmenty powiatów gdańskiego, kościerskiego oraz choj-
nickiego. Pozostała część Kociewia leży w województwie kujawsko-pomorskim (spora część 
powiatu świeckiego oraz fragment  powiatu tucholskiego).

Kociewie to kraina posiadająca wielowiekową tradycję, której świadectwem jest twórczość 
ludowa, gwara i regionalna kuchnia.

To kraina z niepowtarzalnymi krajobrazami, dziedzictwem historycznym, oryginalną kulturą 
ludową, zamieszkała przez ludzi pogodnych duchem.

To kraina, gdzie goście znajdą spokój, ciszę, a spędzone tu chwile długo będą budzić wspo-
mnienia…
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Niemal 200-stu kilometrowa Wda swoje źródła ma na Kaszubach. To rzeka 
o charakterze górskim, o czystej wodzie, przez którą widać piaszczyste dno. Wda 
meandruje, zmienia się jej koryto – brzegi miejscami są urwiste i wysokie, często 
zalesione. Płynąc przez Bory Tucholskie staje się najprzyjemniejszą kajakową trasą na 
Kociewiu. Nazywana także Czarną Wodą. W mieście o tej samej nazwie na zachodzie Kociewia rozpoczyna 
się jej kociewski szlak kajakowy. Turyści płyną tu w otoczeniu dzikiej, acz przyjaznej przyrody. Poprzez 
bory do Tlenia. Na szlaku natury zabytki techniki przeplatane są okolicznymi rezerwatami. I tak aż do 
ujścia w Świeciu nad Wisłą. Najłagodniejsza z kociewskich rzek – daj jej się ponieść przez Kociewie.

Rezerwat jezioro Piaseczno 
Chroniony obszar ekosystemu jeziornego 

o powierzchni ogólnej blisko 160 ha. Miejsce 
to charakteryzuje się obecnością torfowiska 
wysokiego i kontynentalnego boru bagiennego.

Rezerwat jezioro Martwe
Chronione cztery hektary torfowiska i rośliny 

tam rosnące. Cel ochrony rezerwatu to zacho-
wanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
roślinności charakterystycznej dla jezior dys-
troficznych i torfowisk wysokich przejściowych 
oraz brzozy bagiennej.

Rezerwat jezioro Ciche
To ścisły i częściowy torfowiskowy rezerwat 

o powierzchni blisko 40 ha. Głównym przedmiotem 
ochrony jest śródleśne jezioro, wraz z otoczeniem 
i występującą tutaj roślinnością torfowiskową 
i wodną. Cel ochrony rezerwatu to zachowanie 
śródleśnych jezior z ich otoczeniem i unikalna 
w tej części Borów Tucholskich roślinnością.

Rezerwat Brzęki
Utworzony został w celu ochrony najwięk-

szego w Europie Środkowej skupiska jarzą-
bu brekinii. Gatunek ten, niegdyś pospolity 
w europejskich lasach dziś jest już rzadko 
spotykany. Rezerwat stanowi swoistą enklawę 
lasu liściastego wśród borów sosnowych.

        Kajakowa Wda

       Najcenniejsza natura niedaleko od brzegów Wdy
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Kamień św. Wojciecha
Obok wsi Leosia w gminie Drzycim znajduje się największy 

na Pomorzu granitowy głaz narzutowy zwany „Kamieniem 
Świętego Wojciecha” lub „Diabelskim Kamieniem”, który 
jest pomnikiem przyrody nieożywionej o obwodzie 24,5 m, 
szerokości 8,8 m i wysokości 3,8 m. Według legendy Święty 
Wojciech na tym kamieniu wygłaszał kazania podczas swo-
jej wędrówki do Prus. Druga legenda opowiada o diable, 
który chcąc zmienić bieg rzeki, zaplanował przegrodzenie 
jej olbrzymim głazem. Zaskoczony nadchodzącym świtem 
porzucił jednak ów kamień w lesie.

Rezerwat Dury
Chroniony obszar wodno-torfowiskowy, 

o powierzchni ogólnej 13 ha. Rezerwat two-
rzą cztery jeziorka wraz z otaczającymi je 
torfowiskami, na których znajdują się liczne 
osobliwości florystyczne. Na obszarze rezer-
watu występują gleby torfowe, a dominującym 
zbiorowiskiem leśnym jest kontynentalny bór 
bagienny z sosną pospolitą z udziałem brzozy 
brodawkowatej i brzozy omszonej. 

Rezerwat jezioro Łyse
Ochroną objęto wody jeziora Łyse oraz otacza-

jące je torfowiska i lasy o powierzchni ogólnej 20 
ha. Celem ochrony jest zabezpieczenie i zachowa-
nie cennych ekosystemów wodno-błotnych i boru 
bagiennego z charakterystycznymi, rzadkimi 
i chronionymi gatunkami roślin np. torfowcami, 
rosiczką pośrednią, widłaczkiem torfowym.

Rezerwat Miedzno 
To rezerwat ornitologiczny, stanowiący 

środowisko lęgu ptactwa wodnego i błotnego 
o powierzchni ogólnej 90 ha. Jest to jedyny 
tego typu w powiecie świeckim rezerwat or-
nitologiczny. Bytują tu: żurawie, łabędzie, 
kaczki, bocian czarny oraz rzadkie gatunki 
ptaków drapieżnych.

Kamień Napoleoński
Znajduje się przy szosie Wery – Spławie. Z wyglądu przypomina płaską płytę o nieregularnym 

pięciobocznym zarysie i wymiarach około 150 x 110. Widnieją na nim dwa krzyże maltańskie i pia-
stowska korona. Geneza wyrytych znaków nie jest znana. Być może mają one związek z bitwą, 
która rozegrała się pod Drzycimiem pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem Władysława 
Hermana, a wojskami książąt pomorskich w 1091 roku. Druga teoria głosi, że znaki te wyrył polski 
żołnierz armii napoleońskiej z oddziałów maszerujących przez te ziemie.



str. 5

Zapraszamy do Tlenia

Wieś położona nad rzeką Wdą. Jej 
początki sięgają XIV wieku, a nazwa 
wywodzi się od słodkowodnej ryby 
– klenia. Obecnie to jedna z najbar-
dziej popularnych miejscowości letni-
skowych w Borach Tucholskich. Swoją 
sławę zawdzięcza wyjątkowemu po-
łożeniu nad sztucznym Jeziorem Żur-
skim, rozwiniętej bazie turystycznej 
i licznym szlakom. Znajduje się tu 
wiele ośrodków wypoczynkowych 
i domków letniskowych. Turyści zain-
teresowani aktywnym wypoczynkiem 
skorzystać mogą z przystani wodnej 
oraz wypożyczalni sprzętów wodnych. 
Dla miłośników długich spacerów 
przygotowano szlaki turystyczne.

Zabytki techniki nad Wdą
Elektrownia Wodna w Żurze

Elektrownia Wodna Gródek

Powstała w latach 1914-1923. 
Lokalizacja nie była przypadkowa – 
w tym miejscu Wda tworzyła 6-km 
pętlę. Duże znaczenie miała też bli-
skość znaczącego węzła kolejowego 
w Laskowicach, co ułatwiło transport 
urządzeń i materiałów budowlanych. 
Nad zalewami utworzyło się centrum 
turystyczne, w którym uprawia się 
sporty wodne oraz organizuje wiele 
imprez. Elektrownia stanowi ciekawy 
przykład zabytku techniki. 

Głównymi projektantami hydroelek-
trowni byli prof. Karol Pomianowski i inż. 
Alfons Hoffmann – dyrektor PEK „Gródek”.

Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1928 
r. Kierownikiem został Szwajcar Hans Hu-
rzeler – uczeń wybitnego polskiego hy-
drotechnika prof. Gabriela Narutowicza. 
Uruchomienie dwuturbinowej elektrowni 
wodnej dokonał w 1930 r. prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej prof. Ignacy Mościc-
ki. Był to centralny element obchodów 
X-lecia powrotu Pomorza do Polski. Elek-
trownia była na ówczesne czasy największą 
elektrownią w kraju. Wraz z oddaloną  
o 8 km elektrownią Gródek tworzyły zespół 
elektrowni wodnych na Wdzie stanowiący 
główne źródło zasilania portu i miasta Gdy-
ni oraz pozostałych miejscowości Pomorza.
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Gmina Osie zaprasza do spacerów po profesjonalnie oznako-
wanych trasach, które powstały we współpracy Nadleśnictwami: 
Osie i Trzebciny oraz organizacjami turystycznymi. Na terenie 
nadleśnictw, których ozdobą oprócz drzewostanów, są meandry 
rzeki Wdy, wytyczono kilka tras dla miłośników turystyki Nordic 
Walking. Ta popularna forma rekreacji znalazła w Borach Tuchol-
skich idealne miejsce do rozwoju.

Oskie Biegi

To jedna z naj-
większych i naj-
starszych imprez masowych skupiających sportowców 
amatorów w Powiecie Świeckim i Borach Tuchol-
skich. Wydarzenie skupia sportowców we wszystkich 
przedziałach wiekowych. Na stadionie sportowym 
w Osiu spotyka się z każdym rokiem coraz więcej 
pasjonatów biegania. Szykujcie formę - Oskie Biegi 
na koniec września!

Zapraszamy do przechadzek i szybkich marszów trasami:
Trasa nr 1 „Grzybek”  – długość 8,2 km
Trasa nr 2 „Pętla Zatoki”- długość 12,2 km
Trasa nr 3 „Do Piekła” – długość 3,3 km
Trasa nr 4 „ Stara Rzeka” – długość 13,3 km
Trasa nr 5 „Na Perłowym szlaku” – długość 5,2 km
Trasa nr 6 „W Borowej Dolinie” – długość 4,2 km
Trasa nr 7 „Na kobiecym szlaku” – długość 4,3 km

Wszystkie trasy uzyskały aprobatę Federacji Nordic Walking 
oraz zostały fachowo oznakowane w terenie.

Nadleśnictwo Osie 
ul. Rynek 11
86-150 Osie 
tel. 52 332 95 03, 602 258 251 
www.osie.torun.lasy.gov.pl
osie@torun.lasy.gov.pl 

Gminny Ośrodek Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 2  
86-150 Osie
www.gokosie.pl
www.cit.gokosie.pl
biuro@gokosie.pl
tel. 52 332 95 68

      Nordic Walking w Borach Tucholskich

Gmina Osie zaprasza na imprezę
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Nadleśnictwo Osie 
ul. Rynek 11
86-150 Osie 
tel. 52 332 95 03, 602 258 251 
www.osie.torun.lasy.gov.pl
osie@torun.lasy.gov.pl 

Stanowi on wschodnią część Borów 
Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środ-
kowym biegu rzeki Wdy. Park obejmuje 
obszar blisko 30 ha. Szczególne walo-
ry przyrodnicze, duże zróżnicowanie 
rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód 
znajduje swoje odzwierciedlenie w bo-
gactwie flory i fauny. Na terenie Parku 
znajduje się pięć rezerwatów przyrody, 
występuje wiele rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt, które chronione są 
w ramach opracowanego programu 
czynnej ochrony gatunków zagrożonych. 

Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11A 
86-150 Osie
tel. 52 332 94 86 
www.wdeckipark.pl 
www.facebook.com/WdeckiParkKrajobrazowy
sekretariat@wdeckipark.pl

Turystów pragnących cieszyć się aktywnym spędzaniem czasu na pełnym wiedzy łonie 
przyrody, zachęcamy do spacerów ścieżkami dydaktycznymi na terenie Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego. Jest ich kilka, a podczas marszruty nimi można podpatrywać życie toczące 
się w sosnowych borach. 

Trasy wiodą w okolicach Osia, 
Tlenia, jezior Mukrz, Starnie, Żur, 
po dolinie rzeki Wdy.

Z dolin w wąwozy, a z nich pomię-
dzy rezerwatami przyrody.
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Zamek

W latach 1335-50 Krzyżacy wznieśli na planie regular-
nego kwadratu o boku 70m zamek obronny, będący później 
siedzibą komturii świeckiej. Wokół liczących blisko metr 
grubości murów pozostawiono przestrzeń do ćwiczeń 
i turniejów, a na narożnikach wybudowano cztery baszty. 
Zachowane do dziś skrzydło północne stanowiło najbar-
dziej reprezentacyjną część budowli. Do naszych czasów 
przetrwała majestatyczna baszta północno-zachodnia, 
z której roztacza się wspaniały widok na okolicę. Wieża 
zamku krzyżackiego w Świeciu jest najwyższą krzywą wieżą 
w Polsce, na szczyt której mogą wejść turyści. Wewnątrz 
warowni i na zamkowym dziedzińcu odbywają się wystawy, 
turnieje rycerskie, festyny, koncerty i imprezy cykliczne.

Świecie – forteczny atol

Zamek Krzyżacki
ul. Zamkowa 1
86-100 Świecie
tel. 795 114 893
www.zamekswiecie.pl
www.swiecie.eu/pl/page/zabytki
www.oksir.eu
zamek@oksir.eu

Kościół św. Andrzeja Boboli

Neogotycka świątynia przy ulicy Ogrodowej, zbudo-
wana była pierwotnie jako zbór protestancki w latach 
1891-1894. W panoramie miasta dominuje jego 46 m 
wieża. W wyposażeniu dominuje neogotyk. Najwar-
tościowszym elementem wyposażenia jest uratowany 
z wojennego pożaru i przeniesiony z kościoła farnego 
obraz „Sąd Ostateczny”, który powstał na przełomie 
XVI i XVII w. 

Rynek miejski

Otaczają go kamienice po-
wstałe w drugiej połowie XIX w. 
Spośród nich wyróżnia się, sty-
lizowany na obronny zameczek 
z wieżą i blankami Pałac Ślubów. 
Pierwotnie budynek ten, wybu-
dowany z jasnej cegły w 1879 
r., pełnił funkcję ratusza. W bu-
dynku, od strony ulicy Kopernika 
ulokowana jest Izba Regionalna 
Ziemi Świeckiej, w której oglądać 
można eksponaty dokumentują-
ce historię i tradycje kulturowe 
Świecia i Regionu.

„Oto najpiękniejszy widok na <świecie>!” – mówią 
żartobliwie mieszkańcy pobliskiego Chełmna, patrząc 
w dal ze swej góry. W zasięgu ich wzroku miasto, które 
błyszczy: ochronnym blaskiem pustelniczego domo-
stwa, rozjaśnionym herbem, insygniami wielu władców 
dawnej Europy. Miasto, które przyciąga uwagę poświatą 
swej nazwy. Jego jasności nie przygasi nawet smolista 
toń jednej z płynących tu rzek. W spojeniu obu rzek, 
zaświadczeniem o bogatej przeszłości i nadzieją na 
niewzruszoną przyszłość jest krzyżacka budowla taka, 
jaką tylko tu można zwiedzić.
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„Klasztorek”

Piękny, barokowy kościół pobernardyń-
ski. Sprowadzeni między 1624 a 1626 r. 
przez ówczesnego burmistrza bernar-
dyni mieli przeciwdziałać szerzeniu się 
reformacji. Obecna barokowa budowla 
powstała w latach 1692-1720 wraz z zabu-
dowaniami klasztornymi. Wnętrze kościoła 
urządzone zostało w epoce Stanisława Augu-
sta. Ołtarz główny wykonany jest w stylu roko-
ko, a ołtarze boczne w stylu klasycystycznym.

Stara Fara

Średniowieczna budowla tuż przy fragmen-
tarycznych pozostałościach dawnych murów 
miejskich. Trójnawowy gotycki kościół św. 
Stanisława Biskupa, do którego wezwania 
dołączono w 1990 r. tytuł Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, budowany był przez blisko całe 
XV stulecie. Renowacja po pierwszej wojnie 
szwedzkiej w latach 1626-29 doprowadziła 
do powstania budowli łączącej w sobie cechy 
gotyku i renesansu. Gotyckie jest prezbiterium 
z pięknym schodkowym szczytem, a wysoka 
czworokątna wieża z prostokątnymi oknami 
ma zakończenie typowe dla renesansu. Jako 
ciekawostkę warto podać, że kościół, wówczas 
jeszcze zniszczony, był wykorzystany do krę-
cenia scen w serialu „Czterej pancerni i pies”.

Połowa września to odpowiedni czas, by zmierzyć się 
z dystansem połowy maratonu. Temperatura powinna 
być już przyjemną, za to emocje na trasie unoszące 
się z tłumu biegaczy podgrzeją ją do czerwoności. 
Interesująca trasa Chełmno – Świecie, a na niej profesjo-
nalny pomiar czasu za pomocą indywidualnych chipów. 
Najpierw ulicami „Miasta Zabytków i Zakochanych”, 
a potem ku mecie na stadionie Wdy Świecie. Pomiędzy 
startem, a finiszem wiślane krajobrazy.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
Punkt Informacji
tel. 52 562 73 71
www.oksir.eu
recepcja@oksir.eu

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zaprasza:
IV Półmaraton Mondi dla amatorów
Chełmno – Świecie
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Szlak Grzymisława

Nasz książę namiestnik przejeżdżał w konia 
swoje włości (wymienione w dokumencie z 1198) 
na jedno stajanie. I Tobie polecamy dwudniową 
podróż szlakiem średniowiecznych dziejów. Zo-
stań na popas gdzieś w połowie drogi. Od jednego 
wschodu słońca do drugiego zachodu poznasz 100 
kilometrowy kawałek historii naszego regionu, 
a tę „setkę” zamienisz na tysiąc wspomnień 
z tysiąca lat historii Kociewia.

www.rowery.kociewie.eu

Kociewskie Trasy Rowerowe

Zamieniamy cztery kółka trujące środowisko, na dwa napędzane siłą mięśni i radości tkwiącej w rowe-
rzystach. Coraz więcej pasjonatów takiej formy aktywnej turystyki rekreacyjnej, owocuje powstawaniem 
nowych, profesjonalnie i atrakcyjnie oznaczonych oraz wyposażonych szlaków rowerowych. Kociewskie 
Trasy Rowerowe biegną we wszystkich kierunkach najpiękniejszymi przyrodniczo i kulturowo obszarami 
Kociewia i Jego Kociewia Świeckiego.

Szlak Świecki

Przejedź przez Kociewie z nadwiślańskiego 
Świecia do borowiackiego Czerska, a na prze-
strzeni tych kilometrów zdobędziesz dwa krańce 
naszego Regionu – południowy i zachodni. Na-
wodny zamek to początek, a rezerwat Ustronie 
będzie końcem... prawie końcem, bo jeszcze 
zostanie Ci finisz. Podczas jazdy utraconą ener-
gię możesz regenerować na bieżąco w naszych 
lasach i nad naszymi wodami, z których prąd 
tworzą zabytkowe elektrownie.

Szlak Napoleona

Przemierzając rowerem Kociewie, podczas 
spokojnych podjazdów, łagodnych zjazdów i po 
prostu na trasie, masz czas, by użyć swojej 
wyobraźni. Ponad 200 lat temu, te same co Ty 
różnice w wysokościach terenów pokonywała 
armia cesarza Francji. Tak samo jak tamci boha-
terowie, wykaż się hartem ducha i korzystaj tu 
z roweru o każdej porze roku – lata u nas rześkie, 
a zimy łagodne... jak to w „Łagodnej Krainie”.

Szlak po Dolinie Dolnej Wisły

Zapraszając na obie strony Wisły, zachwy-
camy się lewobrzeżną rowerową kociewskością 
najważniejszej polskiej rzeki. Od północnego do 
południowego krańca Kociewia i z powrotem. 
Zgodnie z prądem rzeki i natury oraz pod prąd 
kierunkom architektury i sztuki tu występują-
cym. Bogactwo przyrody przeplata się za każdym 
większym zakrętem ze skarbami przeszłości 
cywilizacyjnej. Połącz przyjemne z pożytecznym 
tak, jak to się samo łączy w tej Dolinie.
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Sanktuarium NMP Matki Kościoła 
w Płochocinie

Druga połowa XIV wieku – powstaje pierwsza 
parafia z pierwszym kościołem, zapewne drew-
nianym… Wspomnienie o niej pozostało w zapi-
sach czynszowych biskupstwa oraz dokumentach 
świętopietrza z 1398 roku. Teraz na miejscu dawnej 
świątyni stoi ceglana, neogotycka, wzniesiona w 1891. Dar 
łaski przynosi sobą cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej pędzla 
Bartłomieja Strobla, nadwornego malarza króla Władysława IV. Miej-
sce to słynie też osobą świętej Leokadii Matuszewskiej. Ochrzczona 
w tutejszej parafii swą ziemską drogę związała ze Zgromadzeniem 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Siostra Heliodora (bo takie 

imię tamże przyjęła) pełniąc posługę w Nowogródku w 1943 roku, została zamordowana przez 
hitlerowców. W roku 2000 w Rzymie została ogłoszona błogosławioną. 

Szlak grudziądzki

Wydostałeś się z twierdzy Grudziądz, przekroczyłeś 
linię Wisły – jesteś bezpieczny na Kociewiu. Znad Wisły 
w okolicach Dragacza, przez Warlubie, Osie do Tlenia. Po 
drodze także rezerwat Fletnowo, Sanktuarium Płochocin, 
rezerwaty Dury i Brzęki…

Szlak Euro Route R1

3700 km przez Europę, Polskę, Kujawsko-Po-
morskie, Kociewie Świeckie. Europa w najpięk-
niejszych obrazach: tereny zadrzewione, flora, 
fauna, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty. 
Na Kociewiu Świeckim wiedzie niedaleko Gruczna, 
Chrystkowa, by potem wjechać w Bory Tucholskie.

Wiślana Trasa Rowerowa

1000 km wzdłuż ostatniej dzikiej rzeki Europy. Projekt, 
który powstaje, w przyszłości stanie się markowym, wyjąt-
kowym produktem turystycznym. WTR to szlak rowerowy 
w całości wyłączony z ruchu zmotoryzowanego. Natura, 
historia, kultura całej Polski od gór do morza. Na Kociewiu 
Świeckim od okolic Nowego po Gruczno i Chrystkowo.

Rezerwat Kuźnica

Chroni się tu bór bagienny z zarastającym je-
ziorem. Rośliny tutaj chronione to bagno zwyczaj-
ne, torfowce, przygiełk i rzadkie gatunki turzyc.

Rezerwat Osiny

Ochronie podlega śródleśne torfowisko, gdzie 
bytuje roślinność bagienna. Popularne tu drzewa to: 
olcha czarna, brzoza omszona i sosna pospolita. Wy-
stępują tu rzadkie, chronione rośliny: rosiczka okrą-
głolistna, przygiełka brunatna, czy bagnica torfowa.
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Zamek

Zbudowano go z zachowaniem wszelkich zasad budownictwa obronnego, w typie normandzko - 
sycylijskim, jako czworobok zintegrowany z murami miejskimi. Całość od strony miasta uzupełniały 
mury obronne, wzmocnione fosą. Na podwórcu znajdowała się studnia i zabudowania gospodarcze 

typu stajnie czy browar. Zarówno zamek, jak i mury 
miejskie, wykazały swą wybitną obronność, spotęgowaną 
lokalizacją Nowego, podczas polskich ataków i oblężenia 
z lat Wojny Trzynastoletniej (1454-1466), kiedy to okazały 

się nie do zdobycia. 
W czasach pruskich 
w znacznym stop-
niu rozbierano 
te fortyfikacje. 
Obecnie zamek 
pełni funkcję cen-
trum kultury.

Znaki drogowe są jednoznaczne – turysty-
ka to tajemnica. Dostrzeż bogatą przeszłość 
– książęcą, zakonną, innowierczą. Może też 
ujrzysz minione bogactwo handlowe – dawną 
flotę transportową, zapach browarnego słodu, 
korzenność pierników… Fragment świątyni jak 
żywy przeniesiony z jerozolimskiej Ziemi Świę-
tej, dziwaczny kult ukrzyżowanej kobiety. Niech 
nie zmyli Cię nazwa. Jesteś w mieście-miejscu, 
w którym inni byli przed Tobą tysiące lat temu! 
Stare miasto – Nowe spojrzenie.

Nowe – spojrzenie na stare miasto

CK „Zamek” 
tel. 52 33 27 350
www.ckzamek-nowe.flog.pl
ckzamek-biblioteka@wp.pl

Centrum Kultury ZAMEK

Zaprasza na wiele wydarzeń, które odbywają się pod zamkowym sklepieniem. 
Spotkania rycerskie, biesiady lalkarskie, Dni Nowego i Dzień Kociewski to tylko niektóre z nich. 
Liczne koncerty, wystawy i warsztaty artystyczne i kółka zainteresowań inaczej smakują w tak 
wyjątkowym miejscu.

Dzielnica Starego Miasta

Nowska starówka do dziś zachowała po części swój oryginalny układ - przedkrzyżacką 
siatkę ulic na planie słowiańskiej owalnicy. Centrum stanowił rynek z ratuszem i sukiennicami 
handlowymi, mieszkał przy nim patrycjat, podobnie jak przy ulicach głównych: Gdańskiej, 
Grudziądzkiej i Klasztornej/Wojska Polskiego, wiodących do dawnych bram miejskich. Całość 
bowiem otoczona była murami obronnymi. Ratusz rozebrano w latach 20-stych XIX w., część 
murów i bramy pół wieku potem.
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W roku 1282 książe gdański Mściwoj II osadził w Nowem zakonników 
franciszkańskich. Zaczęli oni wznosić swój kościół, przypuszczalnie 
p.w. NMP, lecz prace te prawdopodobnie wstrzymały na kilka lat najazd 
brandenburski i napaść krzyżacka. Odbudowany po pożarze w końcu XIX 
w. w stylu neogotyckim, niegdyś ogrzewany i przyozdobiony licznymi 
witrażami – zachował rozetę prezbiterialną i nieliczne inne drobne 
pozostałości. We wnętrzu kilka płyt nagrobnych pochowanych tu nie-
gdyś rycerzy. Prezbiterium o zachowanych oryginalnych proporcjach 
„zakonnych” – tak długie, by wszyscy zakonnicy się w nim pomieścili.

Kościół poklasztorny

Urząd Gminy Nowe
Plac św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel. 52 333 72 10
www.gminanowe.pl
nowe@gminanowe.pl

Fara p.w. św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Ulokowana jest na miejscu wcześniejszego drewniane-
go kościółka, rozbieranego sukcesywnie od prezbiterium 
i odtwarzanego w kamieniu i cegle. Prace trwały wiele 
lat, ukończono je dopiero w XV wieku, poprzez budowę 
wieży. Całość utrzymana jest w typowym dla Pomorza 
gotyku halowym. Obok fary znajduje się ciąg murów 
obronnych i jedna z dawnych baszt. 

Zabytkowa pompownia 
w Kończycach 

Urząd Gminy w Nowem za-
prasza do zwiedzania pompowni 
w Kończycach. W budynku znaj-
dują się trzy kotły parowe oraz 
system pomp odwadniających 
nizinę sartowicko-nowską. Orga-
nizatorzy przygotowali również 
ekspozycję związaną z dziejami 
budynku oraz Związku Wałowego.
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60 km interesującej rzeki – interesującej, bo natura obrała dla niej kształt litery U. Gdy już 
się wydaje, że Mątawa wpłynie do Wisły – nagle zawraca na północ! Swoje ujście ma w Wiśle, lecz 
w pobliżu Nowego. Pierwsza jej połowa to spływanie w Borach Tucholskich. Kajakarze pokonują 
drobne wzniesienia, liczne meandry. Miejsca szczególnie urokliwe to te w rejonie tzw. „Szwajcarii 
Rulewskiej”. Środkowy odcinek to czasem wartki prąd, fale…

W trakcie trasy zobaczyć można wiele małych elektrowni wodnych, które swoja pracą w sposób 
istotny wpływają na zmiany stanów wody w Mątawie. Jest to rzeka bardzo piękna, urokliwa oraz 
dzika, której górna część (od źródła do mostu drogowego na A1) prawie na całej długości płynie 
przez tereny leśne.

Kajakowa Mątawa

Rezerwat Grabowiec

Położony  w obrębie La-
skowice, na powierzchni 
27,38 ha. Ochronie podlega-
ją tu rzadkie gatunki roślin, 
takich jak: lilia złotogłów, 
wawrzynek wilczełyko, 
kruszczyk szerokolistny.

Rezerwat Jezioro Fletnowskie

Częściowy rezerwat przyrody 
o powierzchni 25,21 ha w obrębie 
Laskowice. Sklasyfikowany wg przed-
miotu ochrony jako rezerwat utworów 
tektonicznych i erozyjnych.
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Dolina Dolnej Wisły

Piaszczyste wyspy na Wiśle, lasy łęgowe, a tuż 
ponad nurtem osuwiska, parowy, zbocza – wszystko 
niezwykłe. Nietuzinkowe atrakcje i walory przyrodni-
cze, zróżnicowana rzeźba terenu, gleb, klimatu oraz 
wód owocuje bogactwem miejscowej flory i fauny oraz 
przyrody nieożywionej. Naturalne piękno podkreślają 
rezerwaty, a dopełnieniem są pozostałe dwa kociewskie 
zamki pokrzyżackie w Świeciu oraz Nowem.

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
ul. Młyńska 4
86-111 Gruczno
www.tpdw.pl 
aborygeniznadwisly@wp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

Promuje walory przyrodnicze, historyczne i kul-
turowe oraz chroni różnorodność biologiczną, kra-
jobrazową oraz kulturową tego miejsca. Wzmacnia 
także tożsamość regionalną.

Rezerwat Ostnicowe 
Parowy Gruczna

Stepowy, obejmuje fragment zboczy 
Doliny Dolnej Wisły między Topolinkiem 
i Grucznem. Chroni się murawy kseroter-
miczne z roślinnością ciepłolubną, a szcze-
gólnie rzadką stepową trawę – ostnicę Jana. 
Od 2010 roku przywracany jest wypas ro-
dzimych ras owiec.

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły zaprasza na wyjątkowe wydarzenie!

Festiwal Smaku w Grucznie

To niepowtarzalna okazja, aby 
skosztować odmian miodu, wędlin, 
win i powideł z całego Regionu. War-
to wybrać się tam bez samochodu, 
chyba że nie chce się skosztować 
niesamowitych smaków domowych 
trunków biorących udział w Turnieju 
Nalewek. Wśród gości Festiwalu spo-
tkamy pasjonatów kulinariów z całego 
kraju, w tym wielu znanych restaura-
torów oraz dziennikarzy kulinarnych. 
www.festiwalsmaku.pl

Rezerwat Śnieżynka

Leśny, obejmuje śródpolny parów z przepływającym 
przez niego strumykiem, a zbocza wąwozu porasta 
las liściasty pełen lip, grabów, wiązów i jesionów. 
Szczególnej ochronie podlega występująca tu śnie-
życzka przebiśnieg.
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Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Pod tą nazwą nie kryje się, lecz rozkwita kraina geograficzna doliny Wisły od Bydgoszczy do 
Nowego. 120 km przyrodniczej przygody. Korytarz ekologiczny, który łącząc Karpaty z Morzem 
Bałtyckim, jest trasą wędrówek ptaków i ssaków, ale także przedstawicieli świata flory. 

Tutejsza natura wyróżnia się dużą różnorodnością gleb, terenu oraz towarzyszącego im klimatu. 
To otoczenie owocuje bogactwem roślin i zwierząt - chroni się je w aż 14 rezerwatach.

Zespół Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
ul. Sądowa 5
86-100 Świecie
tel. 52 331 50 00
www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkchin
dolnawislapark@poczta.wp.pl

Chrystkowo – zabytkowa 
chata olęderska

Chata pełni funkcję Ośrodka 
Dydaktyczno-Muzealnego. To nie-
zwykły zabytek z końca XVIII w.– 
jedna z ostatnich takich pamiątek 
po olęderskich osadnikach. Przybyli 
do Polski w okresie reformacji. Na 
terenach, które zamieszkali, zaj-
mowali się inżynieryjnymi pracami 
– celem ich była walka z wodnym 
żywiołem. Zabytkowa chata jest 
tego świadectwem: kryta strzechą 
trzcinową, a jej podcień wspiera się 
na słupach. W XXI wieku ten wie-
kowy budynek to baza edukacyjna 
i atrakcja turystyczna odwiedzana 
przez coraz większą rzeszę turystów.

Młyn w Grucznie

Zabytkowy obiekt pochodzi 
z 1888 r. Na początku napędzała 
go turbina wodna, którą w póź-
niejszym okresie zastąpiły silniki 
elektryczne. Obecnie siedziba To-
warzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły 
jest też gościnnym miejscem dla 
odwiedzających tutejsze tere-
ny turystów.
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Hanza Pałac****

Doskonała lokalizacja przy Autostradzie A1, w odległości zaledwie godziny drogi od Gdańska 
i czterdziestu minut od Torunia i Bydgoszczy. Takie położenie sprawia, że jest to idealne miejsce 
zarówno dla osób szukających wypoczynku, jak i klientów biznesowych. Zabytkowy pałac, spa, 
relaksujące otoczenie i zastosowanie nowoczesnych technologii, zadowala gusta nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Hanza Pałac ****
Rulewo 13
86-160 Warlubie
tel. 52 320 90 94
www.hanzapalac.pl
recepcja@hanzapalac.pl

Park linowy
tel. 52 320 90 94
www.parklinowy-rulewo.pl
parklinowy@hanzapalac.pl

Co więcej - hotel posiada 
największy w Polsce park li-
nowy. Posiada on cztery trasy 
linowe dla dorosłych oraz jedną 
dla dzieci od lat 3, a także zjazd 
tyrolski nad parkowym jeziorem 
oraz dodatkowe atrakcje takie 
jak skok wahadłowy, pionowy 
i drzewa wspinaczkowe. Po-
łożenie parku linowego w za-
bytkowym dwustuletnim parku 
stanowi dodatkową atrakcję 
dla pałacu zaadaptowanego na 
czterogwiazdkowy hotel. Cała 
rodzina może tam miło spę-
dzać czas. Dorośli mają duży wybór różnorodnych tras, z 
kolei na dzieci czekają takie atrakcje jak: mini zoo z lamą, 
miniaturowymi kózkami i owieczkami, nowoczesny plac 
zabaw, mini park linowy, trampolina oraz eurobungee. 

Miłego, Smacznego, Dobranoc i… aktywna pobudka!
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Evita Hotel & Spa****
Samo serce Borów Tucholskich, z dala od szarej rzeczywistości 

i zgiełku miast. Wypoczniecie Państwo w jednym z 59 przytulnych 
i przestronnych pokoi z indywidualną klimatyzacją i bezpłatnym 
dostępem do Internetu (wi-fi).

Hotel dysponuje 8 eleganckimi apartamentami oraz 3 pokojami 
typu studio z wydzieloną sypialnią i pokojem dziennym, a także 
salą balową na 230 miejsc, salonikiem myśliwskim na 50 miejsc i 
małymi kameralnymi salkami na 20 i 30 miejsc. To idealne miejsce 
na zorganizowanie wymarzonego wesela lub spotkania rodzinnego, 
a także konferencji i szkoleń.

Spa oferuje gościom (zarówno dorosłym, jak i tym najmłodszym) 
nieograniczony dostęp do basenu oraz bogaty zestaw zabiegów, 
które odmłodzą ciało i duszę.

Evita Hotel & Spa****
ul.Czerska 11 
86-150 Tleń
tel. 52 333 98 04, 513 215 350
www.evitahotel.pl
recepcja@evitahotel.pl

Przystanek Tleń
ul. Bydgoska 2 Tleń
86-150 Osie
tel. 52 333 96 00, 795 542 053
www.przystanektlen.pl
www.browar.przystanektlen.pl
www.restauracja.przystanektlen.pl
pensjonat@przystanektlen.pl

Przystanek Tleń

Pensjonat Przystanek Tleń to od-
restaurowany budynek z 1902 roku, 
położony nad rzeką Wdą, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Parku Narodowego 
Bory Tucholskie oraz Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego.  Do końca 2014 roku 
funkcjonował pod historyczną nazwą Sa-
motnia nad Wdą, ale przyszedł czas na 

zmiany. Popular-
na, całoroczna restauracja, która funkcjonuje przy pensjonacie Przystanek 

Tleń, od niedawna może pochwalić się również własnym browarem. W 
standardowej ofercie znajdziemy tu pilsa, piwo pszeniczne oraz piwo na 
miodzie gryczanym z pasieki w Lnianie - miód gryczany jest produktem 
regionalnym Borów Tucholskich.  Piwo dostępne jest zarówno na miejscu 
jak i na wynos (w butelkach).

Pensjonat Przystanek Tleń ma swoich wiernych Gości przede wszyst-
kim wśród miłośników aktywnego wypoczynku i bliskiego kontaktu z naturą.
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Kociewie. Skąd tak zwiemy naszą małą ojczyznę? Czy znajdziemy tę jedną, właściwą
odpowiedź? 
Nieważne. 
Ważne, że będziemy mieli o czym ze sobą rozmawiać.

Najważniejsze, że będziemy ze sobą rozmawiać. Łagodnie.

Kociewie „Łagodna Kraina” zaprasza!

Zapraszamy na Kociewie

Zapraszamy do odwiedzenia, poznania i prze-
życia Łagodnej Krainy. Nasza mała ojczyzna, to 
jeden z regionów etniczno-kulturowych Pomorza. 
Żyjemy szczęśliwie i czekamy na Ciebie nad wi-
jącymi się po tej ziemi wstęgami naszych rzek: 
Wierzycą, Wdą i okalającą Kociewie do wschodniej 
strony Wisłą. Wypatrujemy Ciebie z przystani 
i dziewiczych brzegów naszych

licznych, sielskich jezior. Wpatrujemy się w dal 
w oczekiwaniu na Ciebie z usianych w naszych 
stronach rozlicznych wzgórz i pagórków. Czekamy 
na Ciebie pośród ogromnych połaci sosnowych borów, pośród gęstwin leśnych, bukowych ostępów. 

Oprócz nas przywita Cię nieskażona dotykiem XXI wieku fauna i flora oraz łagodny, przyjazny 
odwiedzinom o każdej porze roku klimat. Nadwiślańska kraina, ukryta w tej chwili jeszcze jedynie 
w Twoich dłoniach, a otwarta wraz ze wszystkimi swymi mieszkańcami na prawdziwe i pełne Twoje 
odkrycie, posiada wielowiekową tradycję, której świadectwem są liczne

zabytki architektury, a także twórczość ludowa, gwara i regionalna kuchnia. 

Drogowskazem niech będą dla Ciebie wabiący na Kociewie blask ognia rozpalanego nocą na 
szczytach wież średniowiecznych zamków, oświetlone kandelabrami sale balowe rozlicznych 
pałaców, dworów, dworków i pałacyków. Szczęśliwą podroż niech zwiastują Tobie pielęgnowane 
w kociewskiej tradycji niezwykłe miejsca kultu, refleksji i zadumy. 

Kociewie to kraina z niepowtarzalnymi krajobrazami, dziedzictwem historycznym, oryginalną
kulturą ludową, zamieszkała przez ludzi zawsze pogodnych duchem. 

To gościnna ziemia – znajdziecie tu spokój, ciszę, a spędzone chwile długo będą budzić wspo-
mnienia. 
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