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ZIEMIA SŁUPSKA I POBRZEŻE SŁOWIŃSKIE
TRASA ROWEROWA
Pierścień Gryfitów
Długość trasy: 126 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 16 godzin (2-3 dni)
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy lub górski
Trasa: Słupsk - Dębnica Kaszubska - Słupsk
Ciekawy, urozmaicony i dobrze oznakowany szlak, dający możliwość poznania regionalnej architektury Ziemi Słupskiej. Rozpoczyna się i kończy w Swołowie – stolicy „Krainy w Kratę”. Budownictwo wiejskie w postaci zabytkowych szachulcowych
domów, budynków gospodarczych i kościołów to unikalne dziedzictwo kulturowe
tych ziem. W celu jego ochrony i popularyzacji stworzony został przez lokalne stowarzyszenie, produkt „Kraina w Kratę”, dzięki któremu udało się je ocalić od zapomnienia i dewastacji.
Trasa jest długa i dość trudna, a na jej przebycie przeznaczyć należy co najmniej
dwa dni. Słupsk, ze względu na połączenie komunikacyjne, jest najdogodniejszym
miejscem rozpoczęcia wycieczki. Nocleg najłatwiej znaleźć w okolicach Dębnicy
Kaszubskiej , Bydlina lub w samym Słupsku. Istnieje możliwość zakończenia
wycieczki wcześniej, dojeżdżając do Słupska innymi szlakami „Krainy w Kratę”.
W celu dotarcia ze Słupska do Swołowa udać się należy al. 3 Maja do Bierkowa
(asfaltowa droga rowerowa - szlak R10 link) a następnie niebieskim szlakiem
„Dolina Moszczniczki”.

kowo.
6,0 km Bierkowo. Szachulcowe budynki, kościół z drewnianą wieżą (stacyjki rowerowe).
8,5 km Bruskowo Małe. Zabudowa szachulcowa, kościół neogotycki.
13,5 km Swołowo. Stolica Krainy w Kratę, zachowany układ ruralistyczny, gotycki
kościół, karczma regionalna, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza.
16,5 km Gać. Odbudowany od podstaw dwór z XVII-XVIII w., pozostałości zabudowy szachulcowej.
28,0 km Słonowice. Kościół neogotycki z XIX w. Odcinek do Kuleszewa o złej nawierzchni.
34,5 km Kuleszewo. Szachulcowy kościół z poł. XVIII w., wewnątrz barokowy ołtarz
z gotycką figurą Chrystusa oraz ambona.
52,5 km Łysomiczki / Leśny Dwór. Most na Słupi, miejsce biwakowe (przystań kajakowa). Skrzyżowanie z niebieskim szlakiem Elektrowni Wodnych w Dolinie Słupi.
54,5 km Dębnica Kaszubska. Kościół z XVI-XVII w. z szachulcowym transeptem i
prezbiterium. (Skrzyżowanie ze szlakiem M14 na północ kierunek Słupsk - Ustka na
południe Krzynia - Bytów - Sominy).
68,0 km Zagórzyca. Neogotycki kościół z XIX w. z wieżą z początku XX w.
Uwaga! Z Karżniczki można dojechać drogą do Damnicy, gdzie znajduje się przystanek SKM/PKP (ok. 2 km). Na uwagę zasługuje tam również maleńki gotycki kościółek oraz zespół pałacowo-parkowy z XIX w. W bibliotece pałacowej znajduje się
okazała palma, dla której wykonano specjalną przeszklona kopułę.
69,5 km Karżniczka. Ruina okazałego niegdyś pałacu z XVIII w. otoczonego fosą.
Uwaga! W Swochowie istnieje możliwość dojazdu do Słupska zielonym szlakiem
„Do Stacji Gabel”.
86,8 km Swochowo. Dawny dwór z XVIII w., zabudowa regionalna.
94,5 km Bydlino. Zabudowa regionalna i pozostałości folwarku, rzeka Słupia.
97,2 km Strzelinko. Kompleks hotelowy „Dolina Charlotty”. (skrzyżowanie ze szlakiem M14 na północ Ustka na południe Słupsk - Bytów - Sominy).
100,9 km Wielichowo. Stadnina koni. Odcinek leśny pomiędzy Wielichowem,
a Swołowem. (przed Krzemienicą w Krężołkach można odbić do szlaku R10 w Starkowie oraz zwiedzić Zagrodę Śledziową).
108,7 km Krzemienica. Zabudowa szachulcowa, Pasieka Wędrowna Barć.
112,0 km Swołowo. Koniec pętli szlaku (do Słupska wrócić można szlakiem niebieskim Dolina Moszczeniczki lub zielonym szlakiem„Droga Książęca”przez Gać
i Zębowo, albo tą samą drogą, co na początku wycieczki).

Swołowo - Stolica Krainy w Kratę.

„Kraina w Kratę” tak potocznie nazywany jest nadmorski teren na północ od Słupska. Nazwa wywodzi się od budownictwa szkieletowego, jakie dominowało na tym
obszarze w XVIII i XIX w. Chałupy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, kuźnie,
szkoły, kościoły i dwory budowano z drewnianych belek, które układano w kratę,
a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniano tyczkami owijanymi powrósłami słomianymi i oblepiano gliną. Powierzchnie wypełnień bielono wapnem, a drewniane belki
smarowano smołą. Swołowo jest najciekawszą ze wsi tego obszaru. Posiada zachowany zabytkowy układ przestrzenny z licznymi budynkami ryglowymi, liczącymi
ponad 150 lat. Wspaniale zrekonstruowane zagrody pełnią dziś funkcje muzealne i
edukacje jako Muzeum Kultury Ludowej Pomorza.
Przebieg trasy
0 km Słupsk. Wyjazd z dworca PKP ul. Kołłątaja i al. 3 Maja w kierunku na Bier-
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Swołowo.

Na mapie znajduje się również przebieg części trasy „Przez Zielone Serce Pomorza”, od okolic Gałęźni Małej do Łeby. Jej dokładny i kompletny opis znajdą
Państwo na mapie 2 - Kaszuby Zachodnie.
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”.

Okolice Słupska to jeden z najciekawszych turystycznie regionów w Polsce.
Zarówno sam Słupsk, miasto o siedemsetletniej historii, inne ciekawe miejsca,
a także bliskość morza, sprawiają, że coraz więcej turystów wybiera Ziemię
Słupską jako cel swoich podróży.
Słupsk położony jest niedaleko morza, a miejsce w którym go założono to
skrzyżowanie rzeki Słupi z prastarym szlakiem wiodącym z zachodu na wschód
wzdłuż południowego brzegu Bałtyku. Stutysięczne miasto dba bardzo o swoje
zabytki, z książęcym zamkiem na czele. Stara się też kultywować lokalne tradycje kulinarne, a także być ośrodkiem kulturalnym. Jest miejscem organizacji
festiwali muzycznych i teatralnych, spotkań artystów, ma
własny jarmark i imprezy sportowe. Dysponując największą na świecie kolekcją dzieł
Witkacego, najstarszą czynną windą w Europie i krzywą
wieżą, stolica Ziemi Słupskiej
słusznie promuje się hasłem:
Słupsk – więcej niż myślisz.
Swojej stolicy nie ustępuje
Słupsk - ratusz.
cały region. Największymi jego
atrakcjami (oprócz pięknych, nadbałtyckich plaż) są ruchome wydmy w okolicach
Łeby, nazywane „pomorską pustynią” i Kraina w Kratę – obszar występowania
charakterystycznego budownictwa wiejskiego, związanego z kulturą Słowińców,
niegdyś zamieszkujących te okolice. Nie mniejszą atrakcją są szlaki wodne
i zabytki hydrotechniki Ziemi Słupskiej. Wiodące przez piękne okolice i obszary
chronionej przyrody trasy kajakarskie, pozwalają nie tylko na ożywczy kontakt
z czystą przyrodą, ale także na poznanie wielu ciekawych rozwiązań z dziedziny
gospodarowania wodami i pozyskiwania odnawialnej energii z siły płynących rzek.
Ziemia Słupska to kraina różnorodności, turystyki aktywnej, kulturowej i wodnej.
To czysta przyroda i zadbane zabytki, To plażowanie i świetna lokalna kuchnia.
To wymarzone miejsce na wakacje.

SŁUPSK
Słupsk jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i turystycznym na
Pomorzu Środkowym. Położony jest w regionie o wyjątkowych walorach krajoznawczych i czystym środowisku przyrodniczym.
Bogata historia Słupska rozpoczęła się w pradawnych czasach - w okresie narodzin państwa polskiego. Czasy jego gospodarczej prosperity przypadły na XIV
i XVI w. Wówczas to Słupsk stał się siedzibą rodu Gryfitów i odgrywał rolę stolicy
księstwa. W tym czasie należał do Hanzy i był jednym z pierwszych ośrodków
reformacji na Pomorzu Zachodnim. Wówczas to bardzo intensywnie rozwinęło
się browarnictwo, bursztyniarstwo i handel, w tym morski, dzięki portowi w Ustce. W drugiej połowie XIX w. nastąpił rozwój wczesnokapitalistycznego przemysłu meblarskiego, materiałów budowlanych
i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Słupsk posiada ciekawą ofertę turystyczną
prezentującą bogatą historię miasta i regionu,
ukazującą również wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych Pomorza. Atutem miasta
są przede wszystkim jego zabytki. Wizytówką
miasta jest ratusz słupski, siedziba władz miejskich od daty powstania w 1901 roku. Jest to
jedyny w swoim rodzaju obiekt na Pomorzu,
w którym zobaczyć można ozdobne witraże
oraz malowidła przedstawiające historię miasta. Z udostępnionej dla turystów 3 lata temu
wieży ratuszowej podziwiać można wspaniałą
panoramę miasta, na którą zaprasza Słupski
Bursztynowy Niedźwiadek Szczęścia.
Słupsk- zabytkowa Brama Młyńska.
Uwagę turystów przyciągają również gotyckie kościoły, średniowieczne mury obronne z bramami miejskimi i basztą czarownic oraz Zamek Książąt Pomorskich, gdzie znajduje się Muzeum Pomorza
Środkowego. Oprócz wystaw etnograficznych i regionalnych w muzeum można
obejrzeć największa na świecie wystawę prac S. I. Witkiewicza - Witkacego.
Zobaczenia godna jest również najstarsza winda w Europie - zabytek techniki
w budynku Domu Towarowego przy Placu Zwycięstwa.

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
Słowiński Park Narodowy to
miejsce, gdzie można zobaczyć nadmorski las, ogromne, przybrzeżne jeziora, bagna i torfowiska, świętą górę,
latarnię morską, zabytkową
wieś, niemiecki poligon rakietowy, ale przede wszystkim
„pomorską pustynię”, czyli wędrujące wydmy. Niewiele jest
takich miejsc, gdzie można
Pomorska pustynia - wydmy Słowińskiego Parku Narodowego.
cieszyć się tak dużą różnorodnością turystycznych atrakcji.
Największym zainteresowaniem osób odwiedzających Słowiński Park Narodowy cieszą się ruchome wydmy u wschodniego krańca Mierzei Łebskiej. Tam,
na obszarze kilku kilometrów kwadratowych rozgrywa się przyrodniczy spektakl
o niespotykanym w naszych okolicach charakterze. W pogodny dzień łagodna, morska bryza przesypuje ziarenko po ziarenku morski piasek, kiedy indziej
silny podmuch podrywa istną piaskową kurzawę. W ten sposób ogromne wydmy, z których najwyższą jest ponad 40-metrowa Góra Łącka, przemieszczają
się z prędkością kilku metrów
rocznie, pochłaniając okoliczny las. Rozmiary obszaru
wydmowego, kształt osypisk
i wiatrowe wzory na piasku
dają w suchy i upalny dzień
pełną iluzję pustyni. Nagrodą
za przebrnięcie przez „pustynię” jest wspaniała, szeroka plaża u stóp ruchomych
wydm. Okoliczny las jest rówPomorska pustynia - wydmy Słowińskiego Parku Narodowego.
nie niezwykły, pozbawiony bowiem ludzkiej ingerencji, pełen zwalonych przez wiatry, butwiejących pni, ukazuje naturalne procesy zachodzące w leśnym ekosystemie.
Nieopodal znajduje się Muzeum Wyrzutni Rakiet, atrakcja dla miłośników militariów i historii II Wojny Światowej, z oryginalnymi stanowiskami na które w 1940 r.
niemieccy naukowcy testowali ze słynnym Wernerem von Braunem na czele, na
szczęście bez większych sukcesów, obiecaną Hitlerowi „Wunderwaffe”.

KLUKI
Kluki to wieś położona po
zachodniej stronie Jeziora
Łebsko na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Jej główną atrakcją, poza
pięknym położeniem, jest Muzeum Wsi Słowińskiej – skansen budownictwa wiejskiego
i ośrodek kultury regionalnej.
Wieś Kluki nazywała się początkowo Otok. Kiedy po raz
pierwszy pojawiła się w źró-

Kluki - Muzeum Wsi Słowińskiej.

Kluki - Muzeum Wsi Słowińskiej.

dłach pisanych, a był to wiek
XVII, składała się z ośmiu
gospodarstw, z których sześć
należało do rodziny Kluk. Nic
więc dziwnego, że nazwisko
większości
mieszkańców
z czasem wyparło oryginalną
nazwę. Mieszkańcy okolicy, Słowińcy, byli słowiańską
ludnością, która, trafiwszy
stosunkowo szybko w orbitę
oddziaływania kultury nie-

mieckiej, ulegli germanizacji. Brak kontaktu z innymi słowiańskimi grupami etnicznymi spowodował germanizację znacznie bardziej gruntowną, niż to miało
miejsce np. w przypadku Kaszubów. Mimo przyjęcia języka niemieckiego jako
własnego, Słowińcy zachowali do końca poczucie własnej tożsamości i etnicznej odrębności. Kres ich istnieniu jako wspólnoty położyła II wojna światowa
i wielki ruch ludności po jej zakończeniu. Przyłączenie terenów dzisiejszego Pomorza Środkowego do Polski oznaczało dla Słowińców najpierw liczne szykany,
a z czasem konieczność emigracji, zostali bowiem uznani za Niemców i jako
tacy musieli opuścić swoją małą ojczyznę. Jednym z miejsc, gdzie kultywowana
jest pamięć o ich istnieniu i specyficznej kulturze jest Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach.

ROWY
Rowy to piękna miejscowość wczasowa położona nad brzegiem Bałtyku, przy
ujściu rzeki Łupawy. Niegdyś przede wszystkim osada rybacka, w XX wieku
przekształciła się w jeden z najatrakcyjniejszych kurortów turystycznych na Kaszubach.
Jak głosi stara legenda, powstanie tej miejscowości zawdzięcza się uciekinierom
z Wolina którzy po najeździe
Duńczyków na miasto w IX
wieku, zmuszeni do ucieczki,
wyruszyli w podróż w poszukiwaniu swojego nowego miejsca na ziemi. Odnaleźli je właśnie na terenie dzisiejszych
Rowy - kościół.
Rowów. Obecnie, po ponad
tysiącu lat, Rowy nadal pozostają miejscem, gdzie przyjezdny może odnaleźć
spokój i kawałek miejsca tylko dla siebie.
Położenie wsi niewątpliwie składa się na jej wyjątkową atrakcyjność. Od północy miejscowość uświetnia piękna szeroka plaża z wysokim na ok. 30 metrów
klifem, zaś od południa i wschodu Rowy graniczą ze Słowińskim Parkiem Narodowym, wpisanym przez UNESCO do Sieci Światowych Rezerwatów Biosfery.
Na wejściu do SPN zwiedzający może przybliżyć sobie wiedzę teoretyczną na
temat ruchomych wydm i występującej tu fauny i flory w małym Muzeum Przyrodniczym Parku. Teren Parku i sąsiedztwo Rowów to także Jez. Gardno, którego wody służą miłośnikom windsurfingu i żeglowania.

USTKA
Ustka to miejsce, które historia związała nierozerwalnie z niedalekim Słupskiem.
Od początku istnienia obu osad, z czasem miast, istniał między nimi silny związek, okresowo polegający na prostej zależności mieszkańców Ustki od władz
miejskich Słupska. Związek ten, mimo wszystkich zmian jakie przyniosły ostatnie dwa stulecia, trwa w najlepsze, obecnie czyniąc z Ustki nadmorski kurort i słupskie
kąpielisko. Ustka leży po obu
stronach rzeki Słupi, która
dała nazwę zarówno Słupskowi, jak i Ustce, niegdyś nazywanej „Słupioujściem”. Położenie to dawało Ustce pozycję
ważnego ośrodka portowego
i rybackiego. Przyczyniało
Ustka - latarnia.
się również do wielokrotnego
przechodzenia Ustki z rąk do rąk w czasie zbrojnych konfliktów między okolicznymi krajami.
Największą atrakcją współczesnej Ustki jest jej plaża, składająca się z dwóch,
nieco odmiennych części. Wschodnia – położona blisko centrum miasta wyposażona jest w bogatą infrastrukturę plażową i zaplecze gastronomiczno-rozrywkowe. Plaża zachodnia, nieco oddalona od centrum, cieszy się popularnością
wśród miłośników bardziej naturalnego plażowania. Ustka jest także uzdrowiskiem, w którym leczy się choroby reumatologiczne i kardiologiczne, urazy,
schorzenia dróg oddechowych i układu nerwowego. Sprzyja temu zarówno lokalny mikroklimat jak i występujące w okolicy solanki i lecznicze torfy.

SWOŁOWO
Swołowo to wieś położona zaledwie 15 kilometrów od Słupska, miejsce niezwykłe ze względu na zachowany do dnia dzisiejszego owalny kształt najstarszej
części osady oraz piękne szachulcowe budownictwo.
Najstarsze wzmianki o Swołowie pochodzą w początków XIII wieku. Nadana
została wówczas rezydującym w pobliskim Sławnie joannitom. We władaniu „rycerzy w habitach” pozostawała przez blisko 200 lat. W charakterystyczny dla
okolicy, a popularny przed tysiącem lat sposób, ukształtowano ją w formę elipsy
obejmującej płynący środkiem strumień, ze stawem. Przy centralnym placu wsi,
również owalnym, stoi niewielki kościół, wzniesiony pierwotnie przez joannitów,
do dzisiaj zawierający ślady swojego najdawniejszego, gotyckiego kształtu. Jego
dzisiejsza bryła przywodzi na myśl kościoły duńskie, lub te, które zobaczyć można w południowej Szwecji. Wieś leży w niewielkiej dolince, której środek pokrywa
się z centralnym placem, a której zbocza, w miarę oddalania się od kościoła
łagodnie się wznoszą. Wśród
oryginalnej zabudowy dominują „domy w kratę” – budynki
mieszkalne i gospodarcze o
konstrukcji ryglowej, czarnych
belkach i białych wypełnieniach. Kilkadziesiąt lepiej lub
gorzej zachowanych, ponad
stuletnich obiektów tego typu,
sprawia że Swołowo uznawane jest za stolicę „krainy w kratę” – obszaru występowania
Swołowo - Zagroda Albrechta.
charakterystycznej zabudowy.
W 2008 r. jedna z zagród, niegdyś należąca do gospodarza nazwiskiem Albrecht,
stała się filią Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, którego pracownicy
poddają pieczołowitej renowacji nie tylko same budynki i ich wyposażenie, ale
także pracują nad spójną koncepcją zachowania wyjątkowego kształtu całego
Swołowa i jego zabudowy. W 2012 roku muzeum wzbogaciło się o kolejnych
osiem zabytkowych obiektów. W pięknie odbudowanych i wyremontowanych
obiektach urządzono multimedialne wystawy poświęcone ciesielce, tkactwu
oraz historii tej części Pomorza. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza organizuje
co roku wiele imprez plenerowych, które ściągają miłośników kultury ludowej
z całej polski. Do najpopularniejszych należą: święto szparagów (czerwiec),
Dziecięca Zagroda (każda niedziela lipca), Babie Lato i konkurs na najlepszą
pomorską nalewkę (początek września) oraz festyn kulinarny „Na św. Marcina
najlepsza pomorska gęsina” (11 listopada).

Radkarte

PAPIESKI SZLAK KAJAKOWY
„Wypoczywa się prawdziwie i do dna przez kontakt z przyrodą...” - to słowa papieża Jana Pawła II, patrona kajakowego szlaku na Słupi, który w 1964 r., jako
arcybiskup krakowski, zasiadł w kajaku i z grupą przyjaciół przez jedenaście dni
zmagał się z rzeką.
     Szlak kajakowy, który nawiązuje do najsłynniejszego polskiego kajakarza, Karola Wojtyły, to trasa obejmująca większość biegu rzeki Słupia. Powstał dzięki
współpracy samorządów dziesięciu gmin przez które wiedzie i upamiętnia nie
tylko spływ w towarzystwie późniejszego papieża sprzed blisko półwiecza, ale
także jego stosunek do przyrody i czynnej rekreacji, z którego był powszechnie
znany. Szlakiem płynie się od kaszubskiego Gowidlina, aż po Słupsk. Na trasie
rozmieszczono 10 przystani, których lokalizacja pokrywa się z prawdopodobnymi miejscami obozowania Karola Wojtyły i jego trzynaściorga przyjaciół w 1964 r.
Trasę wyposażono w tablice informacyjne dla kajakarzy, a przy każdej przystani
miejscowi mieszkańcy umieścili również pamiątkowe kamienie poświęcone Janowi Pawłowi II.
     Do wyprawy szlakiem papieskiego spływu podejść można jak do swoistej formy pielgrzymki, można równie dobrze odbyć ją nie nadając jej kontekstu duchowego. W obu przypadkach liczyć można na kontakt z piękną przyrodą i wspaniałymi krajobrazami, a także sprawdzić się w walce z żywiołem. Słupia, zwłaszcza
w swoim górnym biegu ma miejscami charakter rzeki górskiej, z wszystkimi tego
faktu konsekwencjami w postaci rwącego nurtu i masy przeszkód – mielizn,
głazów i pni drzew. Część trasy bywa nawet określana mianem „Ekstremalnej
Słupi”. Mniej ufni w swoje umiejętności kajakarze mogą rozpocząć spływ nieco
dalej, tam gdzie nurt robi się spokojniejszy i gdzie w kajakach można spotkać nawet całkiem małe dzieci. Płynąc szlakiem papieskim obejrzeć można po drodze
zabytkowe, stuletnie, a ciągle działające elektrownie wodne, które udostępnione
są do zwiedzania, przyjrzeć się mijanym rezerwatom przyrody z ich naturalnymi
osobliwościami, a przy odrobinie szczęścia zobaczyć orła bielika.

ELEKTROWNIE WODNE NA SŁUPI I ŁUPAWIE
Słupia i Łupawa to piękne rzeki płynące przez miejscami dziewicze tereny, ciekawe szlaki turystyczne dla kajakarzy, ale przy okazji rzeki bardzo pracowite. Od
z górą stu lat ich wody, zaprzężone do pracy przez człowieka, produkują energię
elektryczną i to energię ekologiczną.
Jedną z atrakcji turystycznych regionu Pomorza Środkowego są elektrownie
wodne na Słupi i Łupawie i ich dopływach. Najstarsze spośród nich pochodzą
jeszcze z XIX w., jak choćby Elektrownia Struga, powstała w 1896 r. na Słupi,
gdzie do dziś pracuje oryginalna turbina wodna, czyniąc z niej jedną z najstarszych czynnych elektrowni wodnych na świecie. Za najpiękniej położoną uchodzi elektrownia Gałąźnia Mała, wzniesiona w początkach XX w., niegdyś największy tego typu obiekt w północnej Europie, stawiany za wzór dla podobnych
inwestycji. Bardzo często miejsca, w których działają elektrownie mają długą
historię wykorzystania energii płynącej wody do potrzeb
człowieka. Jest tak chociażby w przypadku elektrowni
Skarszów Dolny, położonej
nad Skotawą, dopływem Słupi, gdzie działała początkowo
napędzana wodą papiernia,
na której fundamentach stoi
dzisiejszy budynek elektrowni.
Skarszów Dolny - elektrownia wodna na Skotawie.

Kamień Papieski nad Słupią.

     Tydzień wiosłowania, bo tyle zajmuje przeciętnie pokonanie 133-kilometrowego szlaku papieskiego na Słupi, to wprawdzie spory wysiłek fizyczny, ale wysiłek
gwarantujący wspaniały wypoczynek i to właśnie taki, jak proponował biskup
Karol Wojtyła – w kontakcie z przyrodą.

Opracowanie kartograficzne i graficzne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556
www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2017
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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