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Blisko połowa powierzchni gminy
Dziemiany leży na terenie Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego. W związku z tym,
zwiedzając gminę napotkać można
wiele tablic edukacyjnych. Najciekawsze
rejony Parku poznawać można w czasie
wędrówek licznymi, oznakowanymi
szlakami turystycznymi i ścieżkami przyrodniczymi. Na początku każdej trasy znajduje się tablica z zaproszeniem na ścieżkę oraz
mapą WPK. Natomiast na trasach umiejscowione są tablice informacyjne, a także ławki i wiaty, gdzie można
odpocząć i podziwiać krajobraz.

Rezerwat Przyrody
Lipno-Lipienko

WARTO ZOBACZYĆ!

Czarne

Młyn w Dywanie, 7 km na zachód
od centrum Dziemian

Raduń

Bunkier Żołnierzy AK, ok. 4,5 km
od centrum Dziemian, drogą
w kierunku wsi Dywan

BRUSY
KARSIN
Geocaching

- szukaj skrzynek
w sercu Kaszub!
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Jezioro Rzuno i kąpielisko
Dziemiany

2

Zielona Szkoła w Schodnie
Schodno 1
tel. 502 694 000/ 531 361 841
www.zielonaszkola.wdzydzkipark.pl
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Chata kaszubska
Dziemiany ul. Wyzwolenia 20
tel. 58 688 00 27

4
5

Platforma widokowa nad jeziorem Lipno
Platforma widokowa nad jeziorem Schodno

Dofinansowano ze środków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ,,SERCE KASZUB’’
ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna
tel. (+48) 58 685 33 87, 790 200 211
e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl
www.lot-sercekaszub.pl

WWW.LOT-SERCEKASZUB.PL

REKOMENDOWANE OBIEKTY NOCLEOGOWE
ORAZ GASTRONOMICZNE:
Domki letniskowe “Wakacje na Kaszubach”
Dziemiany ul. Leśna 6, tel. 889 131 961
www.wakacjenakaszubach.pl

OBIEKTY ODDALONE O 10-20KM OD CENTRUM GMINY:
Gospodarstwo agroturystyczne "Zielony Kot"
Lipusz ul. Derdowskiego 4, tel. 605 045 544
www.zielonykot.net

GMINA DZIEMIANY

Agroturystyka "Ranczo Maszera"
Płocice 7A, tel. 509 435 577,
www.ranchomaszera.com
Leśna Izba Patriotyzmu,
Las Dywański

Kościół pw. Świętego Rocha,
Kalisz ul. ks. Jutrzenki
Trzebiatowskiego 14

Pomnik Poległych Żołnierzy
w Dziamianch, przy skrzyżowaniu
w kierunku Bytowa
Grób Żołnierzy w Trawicach,
30 min. rowerem z Dziemian
w kierunku Trawic
Pomnik Sophienwalde przy
Urzędzie Gminy w Dziemianach
Kościół pw. Świętego Antoniego,
Dziemiany ul. Wyzwolenia 25

CIEKAWOSTKA
Wdzydzki Park Krajobrazowy położony jest w północno- zachodniej części
Borów Tucholskich, na
południowo - zachodnim
skraju województwa pomorskiego. Powierzchnia
WPK wynosi 17,8 tys.ha,
w tym lasy i zadrzewienia pokrywają 64% obszaru, grunty orne 10%,
a wody powierzchniowe
11%. Niemal cały WPK
położony jest w dorzeczu Wdy. Na jego obszarze występują 53 jeziora
o powierzchni powyżej 1 ha oraz około 100 mniejszych, tzw. oczek. We
florze parku stwierdzono ponad 600 roślin naczyniowych, w tym liczne
objęte ochroną prawną, m.in storczyki, rosiczka, lobelia wodna, poryblin
jeziorny. Faunę obok gatunków pospolitych reprezentują gatunki
rzadkie i chronione, zwłaszcza wśród ptaków: tracz długodzioby, tracz
nurogęś, puchacz, sowa uszata, orzeł bielik.

WWW.ATRAKCJE-KASZUBY.PL

Bar "Pod Dobrymi Skrzydłami"
Korne 172, tel. 792 300 772
Osada Grzybowski Młyn
Grzybowski Młyn 10A, tel. 725 600 008
www.grzybowskimlyn.pl
Ośrodek Wypoczynkowy eFKa Wiele
Piątkowo 2, tel. 58 687 34 65
www.efka-wiele.pl
Abisynia Kaszubska Domki Letniskowe
Abisynia 4B, tel. 505 010 763
www.abisyniakaszubska.pl
Kaszuby- wczasy u Danusi
Bałachy, ul. Długa 12, tel. 782 230 564
www.domki-na-kaszubach.pl
Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
„Kościerska Chata”- noclegi
www.na-kaszuby.pl

SZLAKI TURYSTYCZNE:
Szlak Partyzancki im. Józefa Gierszewskiego
Szlak "Wokół jeziora Schodno"
Szlak "Życie Lasu wokół remizy"
Szlak "Wokół jeziora Rzuno"
Trasa rowerowa A-29,5 i B-37
Szlak rowerowy Schodno – Wdzydze
Pętla Lipno
Stolemowe Szlaki Nordic Walking
Trasa geocachingowa ” W lasach okolic Dziemian”
WWW.LOT-SERCEKASZUB.PL

Na lonie
natury

Gmina Dziemiany - malowniczo położona wśród licznych jezior i lasów.
W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Dziemiany, Raduń,
Piechowice, Kalisz, Trzebuń, Jastrzębie Dziemiańskie, Schodno i Płęsy.

Nazwa Dziemiany wywodzi się od nazwy pierwotnej "Damianowa".
Pierwsze wzmianki na temat Damianowej wsi pochodzą z roku
1290, kiedy należała jeszcze do kasztelanii gdańskiej.
Położenie geograficzne gminy Dziemiany i warunki, jakie stwarza
środowisko przyrodnicze, służą rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wędkarskiej i wodnej. Gminę charakteryzuje urokliwa
przyroda, lesisty krajobraz, liczne jeziora, czyste powietrze i środowisko nieskażone przemysłem.
Niemal połowa obszaru Gminy Dziemiany leży na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Na wspomnianym obszarze znajdują
się planowane rezerwaty przyrody, takie jak: "Motowęże", "Lipno
i Lipinko", "Brzeg Jeziora Cheb", "Wda-Trzebiocha".

Herb Gminy
Dziemiany przypominać ma zarazem o naj
starszych dziejach tych
ziem, jak i o czasach mniej
odległych. Głowa końska z szablą
(mieczem) to nawiązanie do bitwy pod
Chojnicami (wojna trzynastoletnia), która
miała przetoczyć się przez te tereny. Ten
symbol ma także odniesienie do targów
końskich, z których niegdyś słynęły
Dziemiany. Natomiast pięć złotych
gwiazd symbolizuje pięć największych miejscowości gminy.

WWW.LOT-SERCEKASZUB.PL
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Jezioro Rzuno i kąpielisko

Jezioro Rzuno, gdzie zlokalizowane przy brzegu jest kąpielisko, przyciąga latem liczne rzesze amatorów kąpieli oraz sportów wodnych.
Gminne kąpielisko znajduje się w centralnej części jeziora, latem
obsługiwane jest przez ratowników WOPR. Na przystani przy kąpielsku
można wypożyczyć kajaki i rowerki wodne. Obok zlokalizowane jest
boisko do piłki plażowej, a największą atrakcją jest najdłuższa w regionie zjeżdżalnia wodna, z której chętnie korzystają dzieci i dorośli. Plaża
i dno, które łagodnie opada, są bezpieczne dla użytkowników, czyste
i zadbane. Przy jeziorze biegnie ścieżka przyrodnicza, oznaczona
specjalnymi tablicami edukacyjnymi.
Dziemiany
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Zielona Szkoła w Schodnie

W budynku dawnej szkoły
wiejskiej jest umiejscowiona ciesząca się wielkim zainteresowaniem przyrodników "Zielona Szkoła".
Placówka zaprasza na
spotkanie z przyrodą, kulturą i krajobrazem Kaszub
Południowych
poprzez
udział w terenowych warsztatach na obszarze
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Oferta edukacyjna Zielonej
Szkoły o różnorodnej formie i szerokiej tematyce umożliwia organizację atrakcyjnych zajęć proekologicznych, zarówno dla dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych. Warsztaty są prowadzone przez profesjonalnych edukatorów- przyrodników, którzy na co dzień zajmują
się pracą na rzecz ochrony przyrody.
Schodno 1
tel. 502 694 000/ 531 361 841
www.zielonaszkola.wdzydzkipark.pl

WWW.ATRAKCJE-KASZUBY.PL
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Chata kaszubska

Budynek jest repliką chaty kaszubskiej z XIX w., która znajdowała się
w miejscowości Piechowice i była domem rodziny Rolbieckich, obecnie jest przeniesiona do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. W chacie mieści się gminne Centrum Informacji
W samym centrum Dziemian,
Turystycznej oraz wypożyczalnia
tuż przy strażnicy OSP,
rowerów. Można tam zakupić
znajduje się dziemiański amfiteatr.
wyroby regionalnego rękoJest to miejsce organizacji wszystkich
dzieła artystycznego. Obiekt
ważniejszych plenerowych imprez.
zlokalizowany jest bezpośrePrzy amfiteatrze znajduje się
dnio przy szkole w Dziemianach.
plac zabaw dla dzieci oraz
Dziemiany ul. Wyzwolenia 20
tel. 58 688 00 27
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"Życie lasu wokół remizy" to szlak pieszy prowadzony
przy Zielonej Szkole w Schodnie. W trakcie wędrówki ścieżką
warto zobaczyć użytek ekologiczny "Żabińskich Błoto",
gdzie znajdziemy kładkę dydaktyczną, ptasią remizę,
paśnik, ciekawe tablice dydaktyczne oraz hydrofitową
oczyszczalnie ścieków w Schodnie – wysokosprawny
system biologicznego oczyszczania ścieków.
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Platforma widokowa nad jeziorem Schodno

siłownia na wolnym powietrzu.

Platforma widokowa nad jeziorem Lipno

Wśród leśnej głuszy
nad jeziorem Lipno
(projektowany rezerwat ornitologiczno torfowiskowy) znajduje się platforma widokowa, dająca możliwość obserwacji żyjących tam wielu gatunków ptaków. W miejscu tym można zaobserwować takie rośliny, jak
owadożerną rosiczkę oraz grążela żółtego. Podczas rowerowej
wycieczki warto zobaczyć pomnik przyrody – buk w Głuchym
Borze oraz jałowce nad Jeziorem Lipno.
WWW.LOT-SERCEKASZUB.PL

Schodno jest przepływowym jeziorem rynnowym, którego akwenem
prowadzi szlak wodny rzeki Wdy. Znajduje się tam również pieszy
szlak "Wokół jeziora Schodno". Ścieżka prowadzi wokół jezior Schodno i Jezierznia – części planowanego rezerwatu przyrody "Dolina Wdy
i Trzebiocha". Torfowiskowy użytek ekologiczny i pomnik przyrody to
tylko niektóre z atrakcji, które spotkamy na ścieżce. Warto zobaczyć
rzekę Wdę i jezioro Schodno – siedlisko życia troci jeziorowej i wielu
gatunków ptactwa wodnego, platformę widokową nad jeziorem
Schodno, z której można prowadzić obserwacje ornitologiczne,
użytek ekologiczny Wesków Bagna, wydzielony drzewostan nasienny oraz ptasią remizę.
WWW.ATRAKCJE-KASZUBY.PL

