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PODZIĘKOWANIA
Zespół autorski landbrand – składa podziękowania za pomoc wszystkim osobom, instytucjom i podmiotom, których zaangażowanie i życzliwość przyczyniły się do powstania tego przewodnika.
Dziękujemy za współpracę pracownikom Urzędów Marszałkowskich Województw: Pomorskiego, KujawskoPomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego.
Wyrazy szczególnej wdzięczności składamy przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego: Panu kierownikowi Zbigniewowi Ptakowi, Pani Władysławie Bogackiej, którzy byli źródłem
nieocenionej inspiracji i pomocy w toku prac nad projektem. Przewodnik nie powstałby również bez wkładu merytorycznego przedstawicieli Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Departamentu Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Pana dyrektora Macieja Krużewskiego i Pani Żanety Marciniak. Nieocenione w toku realizacji projektu było również
wsparcie przedstawicieli: Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego: Pana Dyrektora Marka Beera, Pani Moniki Paczyńskiej i Pani Aliny Borkowicz; Departamentu
Gospodarki i Infrastruktury, Wydziału Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Pani
Dyrektor Danuty Wesołowskiej-Wujaszek i Pana Zygmunta Stojanowskiego-Han; Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Dyrektora Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu Pana Jerzego Wcisła i Pana Przemysława Szredera.
Specjalne podziękowania kierujemy również pod adresem Pana Stanisława Wrońskiego, z Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.
Szczere podziękowania kierujemy również w stronę autorów tekstów, panów: Łukasza Krajewskiego, kpt.
Grzegorza Nadolnego, kpt. Andrzeja Tomczyka. Za bezcenne uwagi dziękujemy recenzentowi Panu kapitanowi Jerzemu Hopferowi.
Za udostępnienie zbiorów zdjęć dziękujemy przede wszystkim Markowi Opitzowi, Grzegorzowi Nadolnemu,
Stanisławowi Wrońskiemu a także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędowi Miasta Bydgoszczy, Urzędowi Miasta
Torunia, Urzędowi Miejskiemu w Kostrzynie nad Odrą, Urzędowi Gminy Słońsk, Urzędowi Gminy Czarnków.
Dziękujemy również wszystkim przedstawicielom środowiska żeglarskiego, wodniackiego i turystycznego,
którzy przyczynili się do wzbogacenia treści tego wydawnictwa.

Fot. M. Szelest

Etap MDW E70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 km,
z czego 70 km to odcinek rzeki Warty, 47 km to Noteć, a pozostałe
6 km Odra. Najważniejsze miasta leżące na tym obszarze to: Kostrzyn
nad Odrą (leżący od ujścia Warty do Odry, aż do piątego km tego
etapu), Gorzów Wielkopolski (leżący na 54-60 km Warty), Santok
(70 km) oraz Drezdenko (192 km). Odcinek od ujścia rzeki Warty do
jej 29 km to obszar Parku Narodowego Ujście Warty, wraz z przylegającym parkiem krajobrazowym. Na 70 km rzeki Warty, w pobliżu
Santoka, znajduje się Rezerwat Santockie Zakole. Także w tym miejscu do Warty wpada Noteć.

LUBUSKIE

Wielkopolski etap MDW E70 rozpoczyna się dwukilometrowym odcinkiem rzeki Noteć (177-179 km rzeki), stanowiącym granicę pomiędzy województwami: lubuskim i wielkopolskim. Etap wielkopolski to
w sumie 121 km odcinek Noteci meandrującej przez malownicze krajobrazy pośród łąk, pól, licznych starorzeczy i kanałów. Nadnoteckie
Łęgi stanowią ostoję dla 22 gatunków ptaków chronionych europejską dyrektywą. Przepływając przez Wielkopolskę odwiedzić można
takie miejscowości jak: Krzyż (175 km rzeki), Wieleń (162 km), posiadające nowe przystanie: Drawsko (175 km) i Czarnków (132-134
km) oraz Ujście (105-107 km). Na tym odcinku MDW E70 pokrywa się częściowo z przebiegiem szlaku żeglugowego Wielka Pętla
Wielkopolsko - Lubusko - Kujawsko - Pomorska.

WIELKOPOLSKIE

Trasa MDW E70 w województwie kujawsko-pomorskim to łącznie 145 km rzek i kanałów. Rozpoczyna sie na 58 km Noteci
i prowadzi przez jej dziewiętnastokilometrowy odcinek. Następnie
obejmuje 24,5 km Kanału Bydgoskiego, 14,5 km Brdy i 87 km Wisły.
Płynący od granicy województwa, w kierunku wschodnim, mogą odwiedzić na następujące miasta: Nakło nad Notecią (40 km Noteci)
z nową przystanią, Bydgoszcz wraz z Bydgoskim Węzłem Wodnym,
leżącym nad Wisłą, Brdą i Kanałem Bydgoskim, będącą ważnym punktem na polskim odcinku MDW E70, z unikatowymi budowlami hydrotechnicznymi, dwiema nowymi, przystaniami „Gwiazda” i „Bydgoszcz”
oraz Grudziądz (832-836 km Wisły). Od Brdyujścia, aż do 859 km
Wisły, rozciąga się Zespół Parków Krajobrazowych: Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego. W odległości ok 30 km od Brdyujścia w górę Wisły
(na jej 728-744 kilometrze) położony jest Toruń z zabytkowym zespołem staromiejskim wpisanym na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Pomorski szlak MDW E70 to 182,5 km tras rzecznych, obejmujących Wisłę wraz z jej odnogami: Nogatem i Szkarpawą, a także
Zalew Wiślany. Na 886 km Wisły rozpoczyna się jej pierwsza odnoga, czyli Nogat, który na 15-24 km przepływa przez Malbork
z zamkiem krzyżackim wpisanym na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, a następnie na 38 km wyznacza granicę pomiędzy woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim. Na 931 km trafiamy na kolejną odnogę Wisły - Szkarpawę, wpływającą po 25 km do Zalewu Wiślanego,
nad którym leżą Kąty Rybackie, Krynica Morska oraz Piaski. Odcinek
Wisły od 932 km to Przekop Wisły, uchodzący na 941 km do Zatoki
Gdańskiej.
Trasa MDW E70 leżąca na terenie woj. warmińsko-mazurskiego obejmuje dwudziestoczterokilometrowy, wspólny z woj. pomorskim odcinek Nogatu (od jego 38 km do ujścia do Zalewu
Wiślanego), Kanał Jagielloński, rzekę Elbląg (przepływającą
przez portowe miasto Elbląg) wraz z Zatoką Elbląską o łącznej długości 20 km, oraz Zalew Wiślany z leżącymi nad nim
Kadynami, Tolkmickiem, Fromborkiem oraz Nową Pasłęką.
W miejscu ujścia Nogatu do Zalewu Wiślanego znajduje się Rezerwat
Ujście Nogatu, natomiast na obszarze Zatoki Elbląskiej znajduje się
ornitologiczny Rezerwat Zatoka Elbląska.

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

JAK KORZYSTAĆ Z PRZEWODNIKA
Przewodnik podzielony jest na cztery podstawowe części, dwie pierwsze opisują równoleżnikowy i południkowy
przebieg Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 – w sumie ponad 700 km dróg wodnych. Kolejne dwie zawierają
praktyczne informacje, potrzebne wodniakom do komfortowego pokonania szlaków wodnych.
Część równoleżnikowa MDW E70 prowadzi z Bydgoszczy, a konkretnie z Brdyujścia, w kierunku na Zachód ku
Odrze i systemom wodnym Europy Zachodniej. Opisano na niej kolejno drogę wodną Wisła-Odra: Brdę, Kanał
Bydgoski, Noteć, Wartę i Odrę.
Część południkowa, za której początek także obrano miejsce połączenia Brdy i Wisły, wypadający na km 772 królowej polskich rzek, wiedzie w kierunku Zalewu Wiślanego i ku drogom wodnym na wschodzie Europy. Jej opis
zawiera informacje o następujących ciekach i akwenach: Wisła, Nogat, Szkarpawa, Martwa Wisła, Kanał Jagielloński
rzeka Elbląg, Zalew Wiślany.
W części trzeciej przewodnika znalazły się informacje o godzinach otwarcia i dane teleadresowe portów, przystani,
punktów informacji turystycznej, najciekawszych muzeów, a także kontakty do nadzorów wodnych oraz telefony alarmowe. Ostatnia część przewodnika to zbiór wszystkich znaków jakie można spotkać, pokonując kolejne
kilometry MDW E70. Opis symboli używanych na marginaliach przewodnika znajduje się w legendzie na końcu
wydawnictwa. Dodatkowo na ostatnich stronach przedstawiamy wybrane schematy portów i przystani żeglarskich
wzdłuż polskiego odcinka MDW E70.
Opis każdego nowego cieku zawiera: informacje żeglugowe (głębokości tranzytowe, miejsca postoju, śluzy, przeszkody nawigacyjne, itp.) oraz ogólną charakterystykę rzeki (informującą o sposobie jej uregulowania, reżimie,
szerokościach). Aby zachęcić do turystycznej eksploracji trasy MDW E70, przedstawiono po kilka ciekawostek
turystycznych i hydrotechnicznych. Przewodnik może także pełnić rolę wsparcia nawigacyjnego, gdyż jego tekst
podstawowy porządkuje kilometraż. Dodatkową pomocą w zorientowaniu się w przebiegu szlaku jest schemat
graficzny, prezentowany na marginaliach. Wiele z atrakcji oraz budowli hydrotechnicznych można odnaleźć na
fotografiach, które korespondują z opisywanymi informacjami.
Skróty stosowane w przewodniku:
LB – lewy brzeg (orientacja z biegiem rzeki, czyli ku jej ujściu)
PB – prawy brzeg (orientacja z biegiem rzeki, czyli ku jej ujściu)
WWŻ – wysoka woda żeglowna
NWŻ – niska woda żeglowna
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MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
MDW E70 łączy Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę, z rejonem
Kaliningradu i dalej systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do
Kłajpedy). Polski odcinek biegnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się
z drogą wodną Odra-Wisła. Szlak prowadzi 68 km Wartą, 187 km Notecią,
10 5 0
10 Kilometers
24,5 Kanałem Bydgoskim i 14,4 Brdą, aż do styku z Wisłą
(i MDW
E40)
w Bydgoskim Węźle Wodnym. Następnie droga biegnie 114 km Wisłą,
62 km Nogatem, 35 km Zalewem Wiślanym, do granicy z Obwodem
Kaliningradzkim. Do systemu MDW E70 zaliczamy również Szkarpawę, rzekę Elbląg i Kanał Jagielloński.
Polski odcinek MDW E70 jest szlakiem bardzo malowniczym i zróżnicowanym. Poczynając od Odry, gdzie spełnia ona standardy międzynarodowych tras żeglugowych wysokich kategorii, poprzez Noteć, gdzie
meandruje ona leniwie wśród łąkowych krajobrazów. Obecnie MDW E70
można zaliczyć do II klasy, poza odcinkiem Noteci od ujścia rzeki Drawy do
połączenia z Kanałem Bydgoskim, gdzie spełnione są jedynie parametry
klasy Ib, oraz odcinkiem Odry gdzie odpowiada ona parametrom III klasy
drogi żeglugowej. E70 jest skanalizowana przy pomocy 28 stopni wodnych, z których jeden – śluza Czersko Polskie w Bydgoszczy – jest nowym
stopniem, oddanym do użytku w 1999 r. Pozostałe śluzy to w większości
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niezelektryfikowane obiekty, zbudowane na przełomie XIX i XX wieku,
wyjątek stanowi Gdańska Głowa i Przegalina. Szerokość szlaku wodnego
waha się od 16 m do 25 m, minimalne promienie łuków wynoszą 200250 m, a minimalne prześwity pod mostami to 3,5-4 m. Gwarantowana
głębokość tej trasy wynosi 1,2-1,5 m, a graniczna dozwolona prędkość
statków 8 km/h.
Niemal na całej swej długości, szlak jest obecnie miejscem dynamicznych
inwestycji samorządowych i prywatnych, które znacząco poprawiają infrastrukturę wodniacką. Do najbardziej spektakularnych projektów zrealizowanych w latach 2010-2012 należą: przebudowa bulwaru wschodniego
w Gorzowie Wielkopolskim, budowa marin i portów w Czarnkowie,
Drawsku i Nakle nad Notecią, budowa mariny w Bydgoszczy i Ujściu, realizacja projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, w postaci sieci portów i przystani żeglarskich w Tczewie, Drewnicy, Białej Górze,
Malborku, Osłonce, Błotniku, Braniewie, Krynicy Morskiej, Nowej Pasłęce,
Elblągu i Tolkmicku czy modernizacja i przystosowanie dla potrzeb wodniaków Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu. To tylko niektóre z projektów i licznych inicjatyw prywatnych i samorządowych, które zmienią na
dobre warunki dla żeglugi śródlądowej w Polsce i przywrócą jej należyte
miejsce, zarówno jako dziedziny logistyki, jak i turystyki.

MDW E70 – ODCINEK WSCHÓD-ZACHÓD (E-W)
Pierwsza, opisywana część polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, jest jedną z najciekawszych
i mocno urozmaiconych tras wodnych w Polsce. Zarówno pod względem krajobrazowym jak i hydrotechnicznym.
Ze względu na warunki naturalne oraz antropogeniczne doskonale nadaje się nie tylko do żeglugi towarowej, ale
przede wszystkim do uprawiania turystyki wodnej. Oprócz pięćdziesięciokilometrowego, granicznego fragmentu
Odry, jej główną część stanowi, w całości położona w układzie równoleżnikowym, droga wodna Wisła-Odra (DW
W-O). Szlak ten leży w pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej powstałej podczas zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego) – najmłodszego z glacjałów, który objął swym zasięgiem Polskę i ukształtował teren tutejszych
pojezierzy. DW W-O liczy prawie 300 km długości, jest drogą wodną II klasy żeglowności z fragmentem klasy Ib
i płynnie przechodzi z jednego cieku w drugi.
Naszą podróż rozpoczynamy w Bydgoszczy, a pokonując kolejne kilometry, będziemy powoli zbliżali się do Odry.
Kilometraż DW W-O liczony jest również zgodnie z tym kierunkiem, począwszy od km 0,00 w Brdyujściu, na połączeniu z królową polskich rzek – Wisłą, w jej km 772,5. Podczas naszego rejsu odkryjemy pięć podstawowych
odcinków, przy czym każdy z nich sam w sobie jest oddzielnym ekosystemem i znacząco różni się od pozostałych:
1. Rzeka Brda (tzw. skanalizowana) – od km 0,00 (772,5 km Wisły) do km 14,4 (długość bezwzględna – 14,4 km)
– droga wodna II klasy;
2. Kanał Bydgoski – od km 14,4 do km 38,9 (dł. b. – 24,5 km) – droga wodna II klasy;
3. Rzeka Noteć – od km 38,9 do km 226,1 (dł. b. – 187,2 km)
Odcinek: Kanał Bydgoski - ujście Drawy – droga wodna klasy Ib, odcinek: ujście Drawy - ujście Warty - II klasa;
4. Rzeka Warta – od km 68,2 do km 0,00 (617,6 km Odry) (dł. b. – 68,2 km) – droga wodna II klasy;
5. Rzeka Odra – od km 617,6 do km do km 667 (dł. b. – 49,4 km) – droga wodna III klasy.
Pokonując dokładnie 294,3 km DW W-O, przepłyniemy przez trzy województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie, wzniesiemy się na najwyższy odcinek naszej podróży, po to, by w dalszym jej biegu powoli spływać ku Odrze. Poznamy urokliwe zakątki Doliny Noteci i Ujścia Warty, a także zachwycimy się myślą inżynierską,
przepływając przez Kanał Bydgoski oraz liczne śluzy. Ostatni fragment pokonamy płynąc drugą, największą polską
rzeką – Odrą, aby po niespełna 50 kilometrach przejść przez śluzę Hohensaaten i skierować naszą jednostkę
w stronę Antwerpii.

GORZÓW WIELKOPOLSKI
województwo lubuskie

KOSTRZYN NAD ODRĄ
województwo lubuskie

Gorzów Wielkopolski to jedna ze stolic woj. lubuskie-

Kostrzyn nad Odrą to siedemnastotysięczne miasto,

go, obecna siedziba wojewody. To studwudziestopię-

blisko polsko-niemieckiej granicy. Miasto to od wie-

ciotysięczne miasto leży nad Wartą, na jej 53-61 km.

ków było miejscem ścierania się dwóch kultur – sło-

W Gorzowie działa stocznia, a także port rzeczny, gdzie

wiańskiej i germańskiej. Stanowiło idealne miejsce

znajduje się lodołamacz „Kuna”. Lodołamacz jest pod

obronne oraz handlowe, dzięki czemu w XVI w. było

ganizującego rejsy tym statkiem. Będąc w gorzowskim

je się tu duży port rzeczny, a dla zwiedzających warte

porcie warto przejść się Bulwarem Nadwarciańskim,

polecenia są ruiny twierdzy pruskiej z XVI w. Ponadto

a także wybrać na zwiedzanie miejskich fontann, mu-

miasto leży w pobliżu Parku Narodowego Ujście Warty

zeum lubuskiego, katedry Wniebowzięcia NMP oraz

z malowniczymi rozlewiskami oraz licznymi lęgowiska-

KRZYŻ

murów obronnych z XV w.

mi ptaków.
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opieką Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich, or-

jedną z największych twierdz Europy. Obecnie znajdu-
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SANTOK
województwo lubuskie
Santok, prawie ośmiotysięczna gmina na terenie woj.
lubuskiego, w miejscu gdzie Noteć wpływa do Warty.

40

Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa sątok,
które oznaczało spływ rzeki. Z ważniejszych zabytków w Santoku warto wymienić neogotycki kościół
z 1858r., kamienną wieżę widokową z 1934 r. oraz
średniowieczne grodzisko. Dla miłośników przyrody,
po południowej stronie rzeki, znajduje się rezerwat
Santockie Zakole.

województwo lubuskie
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NAKŁO NAD NOTECIĄ
województwo kujawsko-pomorskie

BYDGOSZCZ
województwo kujawsko-pomorskie

Ujście to prawie czterotysięczne miasto znajdujące

Nakło nad Notecią to dziewiętnastotysięczne miasto,

Bydgoszcz to największe miasto woj. kujawsko-

się na 105-107 km Noteci. W Ujściu przebiega gra-

leżące na 39-41 km Noteci. W Nakle Noteć łączy się

pomorskiego, liczące ponad 356 tys. mieszkańców.

nica pomiędzy dwoma krainami: Wielkopolską oraz

z Kanałem Bydgoskim, którego budowa przyczyni-

Stanowi ważny węzeł żeglugi śródlądowej, ponieważ

Pomorzem, czego przykładem są nadrzecza skarpy

ła się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta.

łączy dwie międzynarodowe drogi wodne, E70 i E40.

poprzerywane wąwozami. W mieście znajduje się

Nazwa miasta pochodzi od słowa nakieł, co oznaczało

W Bydgoszczy kursuje też jedyny w Europie, w pełni

port rzeczny oraz zbudowana w 1896 r. śluza. Główne

miejsce, gdzie można było założyć czółno „na kieł”,

ekologiczny statek solarny Słonecznik.

atrakcje to neobarokowy kościół św. Mikołaja, Kalwaria

czyli zacumować łódkę. Będąc w Nakle warto zobaczyć

Ujska oraz eklektyczny Ratusz z XIX w. Cumujący

kościół św. Wawrzyńca z 1843 r. oraz dawne koszary

w porcie mogą wybrać się na spacer na Orlą Górę,

pruskie z pierwszej połowy XIX w. Niewątpliwą atrak-

z której rozpościera się piękny widok na dolinę Noteci

cją Nakła jest bliskość Puszczy Noteckiej, a zwłaszcza

i Piłę.

obszar doliny Noteci.
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CZARNKÓW

DREZDENKO
województwo lubuskie

CZARNKÓW
województwo wielkopolskie

Drezdenko, to małe, dziesięciotysięczne miasto, znaj-

Czarnków, jedenastotysięczne miasto, położone jest

dujące się na 187 km Noteci. Jego nazwa pochodzi

na 132 km Noteci. Dobrze znane amatorom piwa.

od nazwy drzewa i związana jest z położeniem miasta

W XIX w. Czarnków był ważnym ośrodkiem handlu

na lesistych i bagnistych terenach. Będąc w Drezdenku

zbożem, które spławiane było barkami po Noteci.

warto zobaczyć pałac późnobarokowy z 1766 r., któ-

Obecnie nad rzeką znajduje się odnowiona marina

ry został obecnie zaadaptowany na szkołę, a także

dla jachtów. Ważniejsze zabytki Czarnkowa to: Ratusz,

muzeum, które mieści się w szachulcowym spichlerzu

kościół pw. św. M. Magdaleny oraz browar z końca XIX

z 1640 r., pełniącym kiedyś funkcje arsenału.

w. Ciekawostką są nie działające już: skocznia narciarska Pod Grzybkiem oraz tor saneczkowy Śniegowa
Baśń.
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GŁĘBOKOŚĆ
Na odcinku Brdy skanalizowanej – od km 14,8 do Brdyujścia – miejscami głębokość
sięga nawet do 3-4 m, ale dla żeglugi dwukierunkowej przyjmuje się bezpieczną głębokość 1,5 m.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Wszystkie linie energetyczne są zawieszone na wysokości powyżej 8 m w zwisie przy
WWŻ. Z kolei najniższy most na całym odcinku Brdy skanalizowanej to – pierwszy od
strony Wisły – dwuprzęsłowy, kratownicowy most kolejowy, o prześwicie ok. 3,2 m
przy WWŻ.
ŚLUZY
Na skanalizowanym odcinku Brdy występują dwie czynne śluzy. Pierwsza z nich –
Czersko Polskie – mierzy 115 m długości, na 12 m szerokości i w 2002 r. zastąpiła
wysłużoną XIX-wieczną śluzę Brdyujście. Druga posiada typowe gabaryty dla całej
MDW E70, czyli ok. 57 m długości i 9 m szerokości. Dla sprawniejszego przepłynięcia
przez śluzy, można zadzwonić do ich obsługi.
ROŚLINNOŚĆ
Dno Brdy jest dość bujnie porośnięte roślinnością wodną, należy więc szczególnie
uważać, aby nie wkręciła się ona w śrubę. Z kolei pływająca po powierzchni rzęsa
wodna, w okresie od połowy sierpnia do końca października, może utrudniać podróż. Płynąc Brdą skanalizowaną, należy trzymać się środka szlaku żeglownego, a przy
przechodzeniu pod mostami, nie należy wychodzić poza oznaczone znakami skrajnie
szlaku. W Bydgoszczy, przynajmniej raz w roku, koszona jest roślinność denna. Prąd
wody na Brdzie wynosi od 0,5 do 0,8 m/s, co pozwala na dosyć szybkie spławianie
wycinanej roślinności.
CUMOWANIE
Cumować można w licznych klubach wodniackich w Bydgoszczy, które chętnie przyjmują gości z zewnątrz. W centrum miasta wybetonowane brzegi rzeki, wyposażone są w ucha cumownicze, a gdzieniegdzie polery i pachoły. Należy jednak zwracać
uwagę na licznie występujące zakazy postoju i kotwiczenia oznaczone odpowiednimi
znakami. Przystań „Bydgoszcz” jest reprezentacyjnym, zlokalizowanym w samym centrum miasta, na Wyspie Młyńskiej, obiektem. Harmonijnie i twórczo wpisuje się w
istniejący kontekst architektoniczny i urbanistyczny oraz nadwodny charakter miejsca.
Wykorzystuje istniejącą zatoczkę, która umożliwi również cumowanie przy pomostach
adoptowanego obiektu byłego młyna Rothera. Składa się z dwóch stylistycznie tożsamych obiektów z funkcją hotelową, gastronomiczną i użytkową związaną z przystanią. Wzdłuż wschodniego brzegu grobli, poniżej Mostów Solidarności, znajdują się
stanowiska postojowe dla ok. 18 jednostek pływających. Przystań będzie także służyć
wioślarzom i kajakarzom. W 2012 r. do użytku została oddana nowoczesna przystań
na Wyspie Młyńskiej w centrum Bydgoszczy.

BRDA to lewobrzeżny dopływ Wisły. Wypływa
z Jeziora Smołowego w okolicach Miastka, 238 km
od ujścia w Bydgoszczy. Podzielić ją można na dwa
odcinki. Pierwszy, nie zaliczany do śródlądowych
dróg wodnych – od km 238 do 14,8 – stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki wodnej, np.
kajakarstwa. Drugi, skanalizowany odcinek – od
km 14,8 do Brdyujścia – zaliczany do żeglownych
dróg wodnych II klasy, przebiega przez Bydgoszcz.
Brda w górnym biegu posiada cechy rzeki górskiej
i dlatego kajakarze prawie od jej źródeł rozpoczynają spływy. Środkowy bieg jest już leniwszy. Rzeka
meandruje malowniczo przez okoliczne lasy i przepływa przez szereg znanych żeglarzom jezior, na
obszarze Borów Tucholskich. W miejscowości Mylof
(Zapora) rozpoczyna się jej sztuczna odnoga, zwana Wielkim Kanałem Brdy. Po przepłynięciu trzech
elektrowni wodnych, przez kolejne kilometry, już
w granicach Bydgoszczy, zaskakuje nas swoją dzikością. Od ok. 15 km staje się rzeką skanalizowaną, przepływając przez ostatni charakterystyczny
odcinek. Szerokość Brdy w Bydgoszczy waha się od
40 do 50 m, natomiast szlaku żeglownego od 20
do 35 m. Gdzieniegdzie pojawiają się tabliczki lub
namalowane farbą na nabrzeżu informacje z kilometrażem rzeki. Na odcinku skanalizowanym, płynąc w górę, mijamy szereg śluz i jazów, a w centrum Bydgoszczy zabytkową Wyspę Młyńską i tzw.
Wenecję Bydgoską.
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ŚLUZA BRDYUJŚCIE
Ceglana śluza oddana do użytku w 1879 r., jeszcze
do niedawna była pierwszą śluzą na drodze wodnej
Wisła-Odra. Szerokość śluzy wynosi 18 m, a długość 57 m, co pozwala na równoczesne śluzowanie
zestawu dwóch barek, czy barki z holownikiem lub
pchaczem. Wyłączona z eksploatacji w 2002 r., po
oddaniu do użytku śluzy Czersko Polskie.
JAZ CZERSKO POLSKIE
Wybudowany w latach 1904-1907, zabytkowy
jaz walcowy, jest najstarszą tego typu budowlą
w Polsce. Budynek z czerwonej cegły obok jazu kryje
maszynownię z elektrownią wodną, a po przeciwnej
stronie znajduje się nowoczesna hydroelektrownia
z lat dziewięćdziesiątych XX w. Poniżej jazu znajduje się naturalne, niestety nieżeglowne, ujście rzeki
Brdy do Wisły. W czasie II wojny światowej stacjonowały tu jednostki bojowe Oddziału Wydzielonego
„Wisła”, skąd wypływały na swoje zadania obronne,
we wrześniu 1939 r., broniąc m.in. mostu w Fordonie.
ELEKTROWNIA „KUJAWY” NA BRDZIE MŁYNÓWCE
Spiętrzona poprzez jaz farny i ulgowy rzeka Brda,
opływając wartkim nurtem Wyspę Młyńską napędza turbiny wodne elektrowni w samym sercu
miasta (km 11.87, PB). Dawniej mieściła się w tym
miejscu Mennica Królewska, a później kaszarnia.
Elektrownię jak i zgromadzone eksponaty można
obejrzeć po uprzednim zgłoszeniu się do obsługi.

BYDGOSZCZ
Fot. R. Sawicki
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BRDA SKANALIZOWANA
Rzeka wraz z Kanałem Bydgoskim, tworzy odcinek
łączący dwa systemy dróg śródlądowych – wschodni
z zachodnim. Jedynie przepływając przez Bydgoszcz
możemy dopłynąć z Gdańska do Wrocławia, czy
z Krakowa do Szczecina. Od powstania Kanału
Bydgoskiego w 1774 r., Bydgoszcz z małego, liczącego niecałe 1000 mieszkańców miasteczka, wyrosła na początku lat dwudziestych XX w. na osiemdziesięciotysięczną aglomerację. Powstające nad
portową rzeką fabryki, młyny, tartaki, cegielnie czy
elektrownie, dawały zatrudnienie okolicznym mieszkańcom, a produkty ich pracy eksportowano drogą
wodną do Berlina i dalej, na zachód Europy.
PRZECHODZĄCY PRZEZ RZEKĘ
Na 11,7 km, przed mostem, zobaczymy zawieszoną na linie rozciągniętej w poprzek Brdy, postać
linoskoczka balansującego nad rzeką, odsłoniętą
uroczyście 1 maja 2004 r. – w dniu przystąpienia
Polski do UE. Mówi się, iż linoskoczek podąża do
Łuczniczki – słynnej rzeźby, symbolu Bydgoszczy –
stojącej niegdyś na Placu Teatralnym.
SPICHRZE – WATERFRONT BYDGOSZCZY
Na odcinku między mostami Bernardyńskim (km
11,34), a Sulimy-Kamińskiego (km 11,7), na LB
zobaczymy najpierw stylizowane na spichrze nowoczesne budynki dwóch banków, a następnie zabytkowe spichrze zbudowane w XVIII i XIX wieku.
Obecnie są one siedzibą Muzeum Okręgowego im.
Leona Wyczółkowskiego.

REZERWAT WLK. KĘPA
OSTROMECKA

Oznaczenia brzegów są zgodne z biegiem rzeki, tzn.: płynąc w dół rzeki
z lewej burty jest lewy brzeg (LB), a z prawej burty prawy brzeg (PB) i dlatego
też na lewej stronie szlaku żeglownego występują oznaczenia w kolorze zielonym, a na prawej w kolorze czerwonym. W przypadku Brdy oznakowanie jest „odwrócone”, jako że płyniemy w górę rzeki. Zatem na prawej
burcie mamy lewy brzeg (LB), a na lewej burcie jest prawy brzeg (PB).
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Po opuszczeniu zakola Wisły na 772,5 km, na jej lewym
brzegu kierujemy się na zachód i wpływamy w km 0,00 na
Drogę Wodną Wisła-Odra, na spokojne rozlewisko zwane
awanportem dolnym Brdyujścia. W odległości ok. 1000
m widzimy wrota i dalby przy nieczynnej od 2002 r. XIXwiecznej Śluzie Brdyujście. Kierujemy się nieco w lewo,
aby wejść do otwartej w 1999 r. śluzy nr 1 – Czersko
Polskie (km 1,43). W dolnym awanporcie z lewej burty
widać kierownice naprowadzające barki do śluzy – nie cumować! Z prawej burty widoczne są dalby cumownicze,
niestety tyko dla jednostek towarowych. Jako że wchodzenie po pionowych, stalowych schodach na wysokość
ok. 6 m może być niebezpieczne, lepiej telefonicznie poinformować śluzowego o swoim przybyciu. Po wpłynięciu do śluzy prawą burtą, zarzucamy cumę na pływający
poler cumowniczy, w miejscu wskazanym przez obsługę.
Śluza posiada następujące parametry eksploatacyjne:
długość: 115 m
szerokość: 12 m
głębokość nad progiem dolnym przy NWŻ: 3,5 m
max spad: 5,28 m
wysokość mostu drogowego przy WWŻ: 5,57 m
Wypływając ze Śluzy Czersko Polskie, kierujemy się do
odległego o ok. 200 m skrzyżowania z Torem Regatowym
Brdyujście, dostosowując się do miejscowych znaków nawigacyjnych. Po wpłynięciu na tor, kierujemy się w lewo,
wzdłuż grobli oddzielającej nas od jazu walcowego i ujścia Brdy.
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Dalby cumownicze. Fot. P. Pasieczny

397

1,8-2,1 km
Nad nami, na wysokości ok. 8 m, przebiegają trzy linie
energetyczne. Na LB widzimy liczne przystanie
oklubów
rowmotoroo
żeglarskich oraz barkę Ella, służącą za przystań
t
O
wodną Mors.
Uwaga! Nie należy przepływać na drugą stronę jednostkami o zanurzeniu powyżej 90 cm. Wzdłuż toru regatowego rozciągnięte są stalowe liny, 1 m pod lustrem wody.
3,1 km – Most Portowy – najniższy most na Brdzie
skanalizowanej
Wysokość przejścia dla jednostek nad WWŻ to około 3,2
m. Szerokość przęsła żeglownego wynosi 12 m.
Kierujemy się w prawo (na lewo wspomniany wcześniej
jaz walcowy wraz z elektrowniami – nie wpływać, silny
uciąg wody!). Przed nami dwuprzęsłowy, kratownicowy
most kolejowy w Łęgnowie (dzielnica Bydgoszczy), pochodzący z 1860 r.
4,3 km – Most kolejowy magistrali węglowej
Most francuski – jakby odwrócony kratownicą w dół – leży
na trasie Bydgoszcz-Inowrocław. Szerokość przejścia 22
m, wysokość przy WWŻ 5,15 m.
4,3-5,4 km

BYDGOSZCZ

BRDA

0 km

Strzyżawa

8

80

LB - lewy brzeg | PB - prawy brzeg

Odcinek toru wodnego ograniczony dalbami stalowymi,
drewnianymi i betonowymi, a także wejście do portu
Żeglugi Bydgoskiej w starorzeczu.
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10

Śluza nr 1. Czersko Polskie.
Fot. P. Pasieczny

Kajakarze na Brdzie. Fot. R. Sawicki
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5,4 km – Most Żeglugi Bydgoskiej

8

Na LB widać wyspę, na której swoje lęgowiska mają liczne
ptaki wodno-błotne, w tym: kaczka krzyżówka, perkoz,
łabędź królewski, czapla siwa oraz kormoran.

5

5,6 km

A

Na LB widoczna stocznia remontowa i nabrzeże fabryki
sklejek, poza torem wodnym do betonowych dalb przycumowane tafle z drewnianych bali. Na PB widoczne rozlewisko, powstałe po wysadzeniu w 1906 r. prawej ściany
komory śluzy Kapuściska.

3,2

6,2 km

80

Na LB widoczna pozostała ściana śluzy Kapuściska,
a przy niej ceglane budynki dawnego domu śluzowego
– można tu zacumować. Stąd niedaleko (ok. 400 m) do
Galerii Pomorskiej – popularnego w Bydgoszczy centrum
handlowego.

Brda

Most. Fot. M. Szelest

5,1

8

6,2-7,4 km
Odcinek przekopany na początku XX w. Na LB wyspa
zwana Wyspą Ptasią (zakaz cumowania) powstała ze starorzecza i przekopu Brdy. Lęgowiska ptasie, a także okresowo występująca zwierzyna płowa.

BYDGOSZCZ

6,2

7,4 km – Ciepłociąg na wysokości ponad 6 m.
Na LB działająca w każdą niedzielę giełda samochodowa
i tor kartingowy Automobilklubu Bydgoskiego.

Most im. Kazimierza Wielkiego.
Fot. M. Szelest

5

7,9 km – Most drogowy im. Kazimierza Wielkiego
Prześwit przy WWŻ wynosi 6,27 m.
9,32 km – Most Pomorski

5

Most drogowo-tramwajowy. Wysokość przy wysokiej
wodzie 6,29 m.

6,2

9,3-10,2 km
Po prawej stronie widzimy hotel Słoneczny Młyn z pomostem cumowniczym, a z lewej przystanek tramwaju
wodnego przy Tesco (zakaz cumowania), a 200 m dalej
Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka” i przycumowana na stałe barka motorowa Molly, obecnie pełniąca
rolę pubu.
Hotel “Słoneczny Młyn”. Fot. R. Sawicki

10
8,72

5,6

10 km – Kładka dla pieszych
Wysokość nad WWŻ – 5,63 m.

8

8

10,2-11,34 km
Na tym odcinku na PB widać na nabrzeżu liczne kluby wioślarskie i kajakowe – należy uważać na bardzo dużą liczbę trenujących wioślarzy.

4,5
5,1

10,6 km Most drogowy na Trasie Uniwersyteckiej

12,4 Śl.nr 2 Miejska
57,4/9,6/3,33/2,46
3,9
4,5

Nowo wybudowany, najwyższy w Bydgoszczy most drogowy – wysokość pylonu prawie 63 m!
11,34 km – Most Bernardyński

6,67 5,5

Wysokość prześwitu nad WWŻ 4,5 m.
Uwaga! Zaraz za mostem należy odsunąć się na około 3-4 m od lewego brzegu (LB), na dnie spoczywa
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3x
9,2

BRDA
zagrażający jednostce głaz. Na PB widoczny, waterfront
miasta z Placem Solnym i Rybim Rynkiem. Na LB nadbrzeżna ulica Stary Port z dziewiętnastowiecznym spichrzem i ceglanymi budynkami Poczty Polskiej, również
z XIX w. Blisko stąd do Starego Rynku, gdzie podziwiać
można Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej –
oraz do słynnej Karczmy Młyńskiej przy Brdzie Młynówce.
Możliwość cumowania na PB czyli z lewej burty przed
barkami piwnymi i przystankiem tramwaju wodnego.
Obowiązuje tu zakaz falowania, ograniczenie prędkości
do 6 km/h.

10
5,6
8,72

Wysokość nad WWŻ wynosi 5,13 m.
W tym miejscu istniała najstarsza przeprawa mostowa
w mieście – pierwsza powstała w połowie XIII w. Most
wielokrotnie przebudowywano (ostatnio w 1961 r.) oraz
zmieniano jego nazwy – obecną nosi od 2002 r. Przed
mostem wspaniale prezentuje się jeden z nowych symboli Bydgoszczy – wisząca rzeźba „Przechodzący przez
rzekę”.

8

8

11,7-12,44 km – Wyspa Młyńska i okolice

4,5

5,1

5

11,7 km – Most im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego

Wyspa Młyńska i Opera Nova w Bydgoszczy.

Za mostem po lewej stronie widać maleńką wysepkę
św. Barbary, a dalej znajduje się Wyspa Młyńska z jazem
farnym i małą elektrownią wodną – Kujawską. Należy
uważać na znos wody, wypływającej z elektrowni na PB
i przysunąć się lewą burtą lekko w jej kierunku. Górująca
nad okolicznymi zabudowaniami świątynia to gotycka
Katedra Bydgoska z XV w. Dalej przepływamy pod modernistyczną kładką dla pieszych i na LB podziwiamy potężny budynek Opery Nova. Z lewej strony mijamy liczące
ponad 160 lat ceglane młyny Rothera, w pobliżu których
znajduje się nowoczesna przystań dla wodniaków.
Uwaga! Należy bacznie obserwować znaki nawigacyjne,
pierwszeństwo mają statki płynące w dół rzeki.
12,25 km – Mosty Solidarności

4,5

12,4 Śl.nr 2 Miejska
57,4/9,6/3,33/2,46
6,67

5,5

3,9

Żelbetowe mosty drogowo-tramwajowe z najmniejszym
prześwitem wynoszącym 5,5 m. Jest to dogodny punkt
widokowy na Wyspę Młyńską i okoliczne zabytki. Po minięciu mostów przed nami ujrzymy dolny awanport Śluzy
Miejskiej nr 2. Przed śluzą należy poczekać na zielone
światło. Jednostki o mniejszym zanurzeniu mogą przycumować prawą burtą, a te o większym, lewą burtą do
wysokiej na ponad 5 m grobli, oddzielającej nas od wyższego poziomu Brdy Młynówki.
12,44 km – Śluza Miejska

3x
9,2

Śluza konstrukcji ceglanej, przebudowana w latach
1905-1913.
długość: 57 m
szerokość: 9,4 m
spad ok.: 3,3 m
wysokość kładki przy WWŻ 3,79 m.
Uwaga! Przechodząc przez śluzę należy z prawej strony przytrzymać się bosakiem drabinki lub trzymaną
w dłoni cumą przytwierdzić do zamontowanych w ścianach pachołów cumowniczych. Brakuje polerów pływających, więc nie należy wiązać lin cumowniczych. Przy
wypływaniu ze śluzy, trzymać się blisko prawej strony,
ze względu na silny uciąg wody przed śluzą na górnej
wodzie, pod widocznymi od lewej burty kierownicami
naprowadzającymi.

4 Czy
żków
ko
52/2,
66

80

12,7 km – Most tramwajowo-autobusowy im Władysława
Jagiełły
Na LB widoczny dziewiętnastowieczny, ceglany budynek
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Przystań “Bydgoszcz” . Fot. S. Wroński

Śluza Miejska. Fot. R. Sawicki

5,5
6,67
3,9
12,4 Śl.nr 2 Miejska
57,4/9,6/3,33/2,46

BRDA

Brda

dawnej dyrekcji kolei. Na PB kampus Wyższej Szkoły
Gospodarki z przystankiem tramwaju wodnego – zakaz
cumowania. W tym miejscu wybudowany został nowoczesny most tramwajowy im. Władysława Jagiełły.
12,84 km – Most drogowy im. Królowej Jadwigi
Wysokość przy wysokiej wodzie to 3,96 m.
Widoczne na szczycie średniowieczne herby Bydgoszczy
w kolorze starego złota, a na przyczółkach element dekoracyjny w postaci rybich głów. Jest to jedyny most
w centrum miasta, który przetrwał bez szkody okres II
wojny światowej.

3x
9,2

80

Uwaga! Płynąc dalej w górę rzeki, należy zwrócić uwagę na znaki żeglugowe na brzegu jak i na mostach kolejowych. Konieczne jest przejście na lewą stronę drogi
wodnej, aby pod mostami kolejowymi przepłynąć środkowym przęsłem.

Stary Kanał Bydgoski

13,05 km – LB – przystanek tramwaju wodnego Astoria

8

Wysokość przy WWŻ wynosi 9,25 m, szerokość przejścia
ok. 10 m.
Uwaga, silny uciąg wody! Zawczasu należy zwiększyć moc
silnika, aby utrzymać sterowność jednostki. Ze względu
na rozdzielność ruchu żeglugowego w dół i w górę rzeki oraz występującą tu roślinność, należy bezwzględnie
stosować się do oznakowania! Płynąc w górę wybieramy
środkowe przęsło mostów.

Br
da

13,55-13,65 km – 3 łukowe mosty kolejowe

4,4

15
4,5

13,65-14,4 km – Ostatni odcinek Brdy Skanalizowanej

25

4,9
4,4

2x 11,9

11

4,7

4,6

Ujęci
e wod

y

Z uwagi na bardzo bujną roślinność denną, należy płynąć
środkiem nurtu. Na 100 m przed mostem, pod który już
nie wpływamy znajduje się ujście rzeczki Flis – z uwagi na
wypłycanie nie należy zbliżać się do LB. Po lewej stronie
widoczne wejście na Kanał Bydgoski – trzeba obrać kurs
lekkim łukiem w lewo, trzymając się środka drogi wodnej.
Po skręcie w lewo – przy wchodzeniu na Kanał Bydgoski
– prawą burtą mijamy drugie na tym odcinku wypłycenie
(przedłużenie cypla na połączeniu Brdy i Kanału).

14,8 Śl.nr 3 Okole
57,4/9,6/7,58/2,58

15,9 Śl.nr 4 Czyżkówko
57,4/9,6/7,52/2,66

14,3 km Napowietrzne linie energetyczne
Przy WWŻ wysokość 8 m.
14,4 km

Brda skanalizowana. Fot. M. Szelest

CZY WIECIE, ŻE ...

4,4

Opuszczamy Brdę skanalizowaną i wpływamy na Kanał
Bydgoski. Dotychczas płynęliśmy w górę rzeki, a od 14,4
km Drogi Wodnej Wisła-Odra, będziemy płynęli w dół.

W Bydgoszczy od 2004 r. kursuje zbudowany na początku XX w. holownik, realizując zadania miejskiego tramwaju wodnego, zaś w 2008 r. oddano do użytku pierwszy w Europie statek pasażerski,
napędzany energią słoneczną. Dwa lata później dołączyła do nich trzecia jednostka pasażerska.
Nowoczesne statki zabierają po 28 pasażerów i biorą udział w lekcjach poglądowych z fizyki, biologii i historii dla uczniów wszystkich typów szkół z Bydgoszczy i okolic. Prawie ośmiokilometrowa trasa jest jedną z wielu atrakcji turystycznych dla przyjeżdżających do Bydgoszczy wycieczek.
Niekonwencjonalny sposób napędzania energią słoneczną tych cichych statków, nasuwa bardzo
dużo pytań w kierunku obsługujących linię wodną marynarzy Żeglugi Bydgoskiej.
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5,3

12,7

KANAŁ BYDGOSKI

KANAŁ BYDGOSKI

CHARAKTERYSTYKA
KANAŁ BYDGOSKI (KB) to najstarszy w Polsce działający kanał żeglowny, wpisany do rejestru zabytków
w 2005 r. Teren, po którym przebiega, już w XV w.,
służył jako połączenie handlowe z zachodem Europy.
Płynące Notecią i Brdą galary, szkuty i dubasy wciągano na koła i przetaczano z jednej rzeki do drugiej.
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CHARAKTERYSTYKA RZEKI

INFORMACJE ŻEGLUGOWE
GŁĘBOKOŚĆ
Szlak żeglowny na Kanale Bydgoskim (KB) ma 28-30 m szerokości i 1,6-2 m głębokości.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Linie wysokiego napięcia zawieszone są w odległości przynajmniej 8 m od lustra
wody. Najniższy most na kanale znajduje się przy Śluzie nr 6 Osowa Góra i przy WWŻ
ma ok. 3,7 m prześwitu, a jego szerokość jest równa szerokości śluz.
ŚLUZY
Na Kanale Bydgoskim działa 6 śluz:
km 14,8 Śluza Okole, km 15,97 Śluza Czyżkówko, km 20,0 Śluza Prądy, km 20,97 Śluza
Osowa Góra, km 37,2 Śluza Józefinki, km 38,9. Śluza Nakło Wschód.
Wszystkie śluzy na KB, mają takie same wymiary – 57,4 m długości i 9,6 m szerokości.
Oprócz dwóch śluz – Okole i Czyżkówko, napędzanych elektrycznie, wszystkie pozostałe wymagają pracy ludzkich mięśni. Przy małych jednostkach pływających obsługa
zwykle otwiera tylko jedne z podwójnych wrót. Realna szerokość na wejściu i wyjściu
to 4,7 m. Przy przechodzeniu przez śluzę można poprosić obsługę o wykonanie telefonu powiadamiającego następnego śluzowego, z prośbą o przygotowanie, co wydatnie skróci czas śluzowania. Opłatę, jak wszędzie, uiszczamy w komorze śluzy przy
górnym poziomie wody.
ROŚLINNOŚĆ
Jak na całej DW W-O, tak i na KB, występuje roślinność wodna niezbyt często koszona.
Największym utrudnieniem dla żeglugi w tym rejonie jest Lemna minor, popularnie
zwana rzęsą wodną. W okresie od połowy lipca do końca października tworzy całe
zielone dywany i potrafi zakryć w 100% szerokość toru wodnego, na grubość ponad
5 cm. Nieraz jest udręką dla jednostek o słabym silniku oraz dla tych, które posiadają
chłodzenie zewnętrzne – należy często czyścić filtr.
CUMOWANIE
Brzegi KB nie są przystosowane do cumowania, jednakże można w wyjątkowych przypadkach „wbić się” delikatnie w roślinność nabrzeżną. Można również, po uzyskaniu
zgody obsługi śluzy, przycumować w dolnym lub górnym awanporcie każdej z nich.
Profesjonalną obsługę zapewnia na KB jedyna przystań – „Gwiazda”, zlokalizowana jest
w miejscu połączenia Starego Kanału Bydgoskiego do istniejącego odcinka Kanału
Bydgoskiego. Znajduje się na jego prawym brzegu, przy obiektach Klubu Sportowego
„Gwiazda”. Obiekt sąsiaduje z dwiema zabytkowymi śluzami: Czyżkówko i śluza nr VI.
Jest początkiem Parku i ciągu pieszego wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego prowadzącego do centrum miasta. Infrastrukturę przystani stanowi ok. 15 stanowisk postojowych dla jednostek pływających wraz z niezbędną infrastrukturą. Przystań pełni
również funkcję przystanku końcowego, linii „Szlakiem Śluz” Bydgoskiego Tramwaju
Wodnego.
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Fot. P. Pasieczny

Fot. M. Szelest

KUJAWSKO-POMORSKIE
KANAŁ BYDGOSKI
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Fot. P. Pasieczny

BYDGOSZCZ
Białe
Błota

20

20,0 Śl.nr 5 Prądy
57,4/9,6/3,82/2,56
20,9 Śl.nr 6 Osowa Góra
57,4/9,6/3,55/2,55

Fot. P. Pasieczny

Fot. P. Pasieczny

Łochowo

ŚLUZY OKOLE I CZYŻKÓWKO
Wybudowane w latach 1908-1915 śluzy, pozwalają
pokonać wysokość około 7,5 m. Posiadają po dwa
zbiorniki oszczędnościowe, których opróżnianie
czy napełnianie obserwujemy podczas śluzowania.
Miało to znaczenie dawniej, gdy ruch na kanale był
wzmożony. Wykorzystanie zbiorników pozwalało
na czterdziestoprocentową oszczędność wody. Na
Śluzie Okole kręcone były odcinki popularnego
serialu Czterej Pancerni i Pies – jej wrota posłużyły
jako scenografia do wysadzenia tamy. Znana jest
również scena z rozbiciem Rudego i odrzuceniem
wieży czołgowej. Od 2010 r. można ją podziwiać na
skarpie nad śluzą. W sierpniu, w pobliżu śluzy, odgrywane są sceny batalistyczne.
ODCINEK SZCZYTOWY DW WISŁA – ODRA
Władysławów
Odcinek KB jest ograniczony śluzami Osowa Góra
od wschodu i Józefinki od zachodu. Jest to najwyższe wzniesienie działu wód Odry i Wisły. Spad
wody w obu kierunkach jest minimalny, a różnica
poziomów wód tego odcinka i Wisły wynosi ok. 32
m. W tym miejscu ma swój początek szlak wodny
zwany Wielką Pętlą Wielkopolski.

Kamieniec

Kanał Bydgosk

i

25

Minikowo

Zamość
Kołaczkowo

SZUBIN

Br
da

CIEKAWOSTKI HYDROTECHNICZNE

CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE
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Gorzeń

Fot. R. Sawicki

35
Występ

NAKŁO
NAD NOTECIĄ

36,9 Śl.nr 7 Józefinki
57,4/9,6/1,83/ 2,56

38,9 Śl.nr 8 Nakło Wsch.
57,4/9,6/1,91/ 2,63

Fot. M. Szelest

Paterek

PRZEDMOŚCIE BYDGOSKIE
Rejon umocnień obronnych Bydgoszczy z 1939 r.
Na odcinku Zielonczyn-Osówiec powstało 17 żelbetonowych schronów, połączonych okopami.
Przed nimi znajdowały się zasieki z drutu kolczastego oraz pola minowe. Fortyfikacje te o trzy dni
opóźniły wejście wojsk niemieckich do Bydgoszczy.
Na ok. 24 km, z prawej burty widać zabudowania
gospodarcze, można przycumować do pomostu
(za zgodą gospodarza) i udać się w wędrówkę
około 3-4 km, aby zwiedzić skansen fortyfikacyjny
w Zielonczynie i trasę turystyczną po umocnieniach
Przedmościa Bydgoskiego.

Słonawy

40

No

teć

PRZYSTAŃ „GWIAZDA”
Oddana do użytku w 2009 r. przystań dla około
25 jednostek różnej wielkości, mieści się na 16 km
DW W-O. Komfort pobytu zapewnia woda i prąd
na kei, całodobowy monitoring, możliwość Kowalewo
odebrania nieczystości, prysznice, pralnia i suszarnia oraz
sauna. W pobliżu sklepy spożywcze, stacja paliw
i węzeł komunikacji miejskiej. W sezonie przystań
wykorzystywana również jako przystanek tramwaju
wodnego.

42,7 Śl.nr 9 Nakło Zach.
57,4/9,6/2,72/ 2,60
Fot. M. Szelest
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STAWY KARDYNALSKIE
Zatrzymując się na km 31,7 w pobliżu mostu drogowego, można wybrać się na Zalesie
spacer, w kierunku
północnym, aby obejrzeć pozostałości po dawnym Jeziorze Ślesińskim, tzw. Staw Kardynalski.
Okoliczne tereny są ostoją dla wielu chronionych
gatunków ptaków. Po „polowaniu” z lornetką i aparatem, można uzupełnić zapasy w miejscowości
Gorzeń.

5

KANAŁ BYDGOSKI

LB – lewy brzeg | PB – prawy brzeg

Brda

14,4 km

Stary Ka

2x

4,5
4,4

11,9
11

4,6

25

Wejście do KB od strony Brdy skanalizowanej. Należy
trzymać się LB i łukiem w lewo wejść na czterystumetrowy odcinek do Śluzy nr 3 Okole.
14,6 km – Most bocznicy kolejowej do dawnej „papierni”
Prześwit przy WWŻ wynosi 4,7 m.

14,8 km – Śluza nr 3 Okole
długość: 57,4 m
szerokość: 9,6 m
spad ok.: 7,5 m
prześwit pod kładką techniczną: 6,84 m
czas śluzowania: ok. 20 minut

15,9 Śl.nr 4 Czyżkówko
57,4/9,6/7,52/2,66

10

nał Byd

14,8 Śl.nr 3 Okole
57,4/9,6/7,58/2,58
15
4,9

goski

4,4

223

14,4

Dla przypomnienia, jako że płyniemy w dół, po stronie lewej burty jest
LB, a po prawej PB.

4,4

10

5,3

Uwaga! Ze względu na śliskie od mułu wodnego powierzchnie ceglanych ścian komory śluzowej, lepiej włożyć rękawice ochronne. Trzeba zwrócić uwagę na stronę
do jakiej mamy się przycumować zgodnie z poleceniem
obsługi i założyć odbijacze. Tak jak w Śluzie Miejskiej,
brak jest pływających pachołów cumowniczych. W ścianach komory, w poziomie co ok. 3 m, pachoły stałe oraz
dwie drabinki, których można się przytrzymać. Nie wolno
wiązać cum, wskazane jest użycie bosaka, należy również
wyłączyć silnik.
Po zacumowaniu na PB w górnym awanporcie śluzy,
można zobaczyć wieżę czołgu T-34 Rudy.
14,8-15,9 km

Kanał By

dgoski

12,7

8

5,7
10
14
10
5,29

10,1
10,6
10,7
20

3,8
20,0 Śl.nr 5 Prądy
57,4/9,6/3,82/2,56

Prosty odcinek KB, wykopany w latach 1908-1913.
Występuje na nim szereg przeszkód biegnących nad rzeką. Są to kolejno:
most drogowy św. Antoniego (droga nr 25) – prześwit
przy WWŻ 4,5 m;
ciepłociąg przy ul. Młyńskiej – 4,4 m;
most drogowy, ul. Grunwaldzka – 4,8 m;
most kolejowy na trasie Bydgoszcz-Piła – 4,6 m;
most drogowy ul. Mińska – 4,8 m;
Liczne napowietrzne linie energetyczne – najniższa 8 m.
15,95 km – Śluza nr 4 Czyżkówko
długość: 57,4 m
szerokość: 9,6 m
spad ok.: 7,5 m
prześwit pod kładką techniczną: 7,44 m
Uwaga! Należy postępować tak jak na Śluzie nr 3 Okole.
16 km – Stary Kanał Bydgoski
Na LB widoczne odejście na tzw. stary Kanał Bydgoski,
wyłączony z użytku w 1915 r., wykorzystywany obecnie
dla potrzeb przystani. Możliwość obejrzenia historycznej odrestaurowanej śluzy VI przy ul. Bronikowskiego.
Znajduje się tu bardzo profesjonalna Przystań „Gwiazda”.
Nad tym odcinkiem kanału rozciągają się popularne bydgoskie planty.
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Śluza nr 3. Okole. Fot. P. Pasieczny

Śluza nr 4. Czyżkówko. Fot. P. Pasieczny

KANAŁ BYDGOSKI

H

5,29
10,1
10,6
10,7
20
3,8

16,1-20 km

Mochle

10

Prawie 4 km prostego odcinka kanału z licznymi przeszkodami napowietrznymi:

20,0 Śl.nr 5 Prądy
57,4/9,6/3,82/2,56

16,35 km – Wodociąg napowietrzny
– wysokość 4,4 m;
Osó

5,1
3,8
20,9 Śl.nr 6 Osowa Góra
57,4/9,6/3,55/2,55

wiec

16,65 km – Gazociąg – 5,3 m;

244

18,3 km – Kładka dla pieszych z rurociągiem – 5,7 m;

10

19,15 km – Rurociąg kanalizacyjny – 5,3 m.

4,3

20 km – Śluza nr 5 Prądy

Zachodnia obwodnica Bydgoszcz. Fot. M. Szelest

onotecki

długość: 57,4 m
szerokość: 9,6 m
spad ok. 4 m

23,2 Kanał Górn

prześwit pod mostem drogowym w dolnej głowie śluzy
na wysokości ok. 3,8 m
czas śluzowania: ok. 25 minut
śluza napędzana ręcznie
20,8 km – Most drogowy
Zachodnia obwodnica Bydgoszczy na trasie WarszawaSzczecin, prześwit przy WWŻ – 5,1 m.

25

20,9 km – Śluza nr 6 Osowa Góra

Sicienko

Kanał Bydgoski

długość: 57,4 m
szerokość: 9,6 m
spad ok.: 4 m
prześwit pod mostem drogowym w dolnej głowie śluzy
na wysokości ok. 3,8 m
czas śluzowania: ok. 25 minut
śluza napędzana ręcznie
Na maszcie umieszczonym z lewej strony, podniesiona
biało-czerwono-niebieska flaga z herbem Bydgoszczy.
W tym miejscu przekraczamy granicę administracyjną
miasta. Kanał Bydgoski zmienia swój kierunek o około
20o w lewo z WWN na WWS. Przed nami prosty, prawie
dwudziestokilometrowy odcinek.
Śluza nr 6. Osowa Góra. Fot. P. Pasieczny

Kamieni

ec
22,8 km – Most drogowy
Wysokość nad WWŻ 4,3 m.
Charakterystyczny stalowy, zardzewiały most o znaczeniu lokalnym. Można się zatrzymać w pobliżu, aby z jego
perspektywy zrobić ciekawe zdjęcie odległego o niecałe
300 m skrzyżowania dróg wodnych Kanału Bydgoskiego
z Kanałem Górnonoteckim.
Minikowo

23,2 km – LB – Wejście do Kanału Górnonoteckiego
W tym miejscu na LB ma zakończenie droga wodna klasy Ib Warta-Kanał Bydgoski. Kierując się na południe
można dopłynąć – poprzez Jezioro Gopło i legendarną
Kruszwicę do Konina i stolicy Wielkopolski – Poznania,
lub przebyć cały szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski (około
700 km długości), wracając do tego samego miejsca, ale
od strony Noteci.
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30

Gorzeń
4,5

30

KANAŁ BYDGOSKI
31,5 km – Most drogowy na trasie Gorzeń-Ślesin

Gorzeń

Prześwit przy WWŹ 4,5 m.
34 km – LB – Potulice

4,5

Tur

We wsi znajdował się nazistowski niemiecki obóz przesiedleńczy Lebrechtdorf – miejsce kaźni ludności polskiej
i rosyjskiej w czasie II Wojny Światowej. Po wojnie został
przekształcony w Centralny Obóz Pracy dla Niemców.
W ciągu 5 lat istnienia obozu zginęło tu około 3500 niemieckich więźniów. Znajduje się tu obecnie cmentarz wojenny, a w 1969 r. odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom
zbrodni nazistowskich, popełnionych w czasie wojny.

Staw
Kardynalski

24

37,2 km – Śluza nr 7 Józefinki

Potulice

35

12

Występ

36,9 Śl.nr 7 Józefinki
57,4/9,6/1,83/ 2,56

długość: 57,4 m
szerokość: 9,6 m
spad ok.: 1,8 m
prześwit pod mostem drogowym w dolnej głowie śluzy:
ok. 6 m
czas śluzowania: do 25 minut
śluza napędzana ręcznie
Przed wejściem do śluzy, na PB widoczny jaz ulgowy
piętrzący wodę na odcinku szczytowym wraz z kanałem
ulgowym, zwanym Paramelką. Uwagę zwraca konstrukcja śluzy – jakby odwrócona w stosunku do poprzednich
bydgoskich. Jest to pierwsza śluza, w której płynąc w dół
najpierw mijamy wrota klapowe, kładzione na górny
próg śluzy, a wrota stalowe, wsporcze, dwuskrzydłowe, występują na dolnej głowie śluzy – czyli jako drugie. Wychodząc ze śluzy należy trzymać się LB. Można
przycumować przy wybetonowanym nabrzeżu dolnego
awanportu śluzy o głębokości ok. 1 m, na PB dno jest
zamulone i nie należy się zatrzymywać. W pobliżu (ok.
300m) sklep spożywczy.
Na odcinku pomiędzy śluzami nr 7 i 8 praktycznie nie
występuje ruch wody, tylko przez światło wewnętrznego
kanału obiegowego oraz zrzut i napełnianie wodą samej
komory śluzy nr 8.

6,0

38,9 km – Śluza nr 8 Nakło Wschód

NAKŁO
NAD NOTECIĄ

38,9 Śl.nr 8 Nakło Wsch.
57,4/9,6/1,91/ 2,63

40 4,6

Paterek

długość: 57,4 m
szerokość: 9,6 m
spad ok.: 2 m
czas śluzowania: do 25 minut
śluza napędzana ręcznie
Wypływając z ostatniej śluzy na Kanale Bydgoskim, 200
m dalej na LB mamy naturalne odejście tzw. Starej Noteci
Rynarzewskiej, a po dalszych 150 m na LB wypływa
wspomniany wcześniej kanał ulgowy Paramelka.
W tym miejscu rozpoczyna się Noteć Dolna
– skanalizowana.

12 x 4

4,8

42,7 Śl.nr 9 Nakło Zach.
57,4/9,6/2,72/ 2,60
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Rozwarzyn

246
Śluza nr 7. Józefinki. Fot. P. Pasieczny

Śluza nr 8. Nakło Wschód. Fot. P. Pasieczny

KANAŁ BYDGOSKI

Śluza nr 8. Nakło Wschód. Fot. M. Szelest

fot. podpis zdjęcia

CZY WIECIE, ŻE ...
W decyzji o wykopaniu w tym miejscu
KB pomogły nie tylko piętnastowieczne
lądowe transporty łodzi dnem Doliny
Noteckiej, ale również prace melioracyjne, wykonywane na przełomie XVII
i XVIII w., przez przybyłych na te ziemie
Mennonitów. W 1765 r. podjęto polską
decyzję o jego budowie, którą w niecałe 8 lat później rozpoczęto z rozkazu Fryderyka Wielkiego, po I rozbiorze
Polski. Do realizacji tej budowy zostało
ściągniętych ponad 12 tys. osadników
z Dolnej Saksonii oraz Czech. W szczytowych momentach przy kopaniu koryta
kanału pracowało po pas w wodzie, ponad 8 tys. pracowników, z czego około
2 tys. zmarło w wyniku szerzących się
chorób i epidemii. Od tego momentu
w rejonie nakielskim i bydgoskim silnie
przesiąkły sobą nawzajem narody polski
i niemiecki. Do dzisiaj na tych terenach
żyją Polacy o niemiecko brzmiących
nazwiskach, co nie stanowi dla nikogo
problemu narodowościowego.

Fot. M. Szelest
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NOTEĆ

NOTEĆ

CHARAKTERYSTYKA RZEKI

INFORMACJE ŻEGLUGOWE
GŁĘBOKOŚĆ I SZEROKOŚĆ
Głębokość tranzytowa na skanalizowanym odcinku Dolnej Noteci (km 38,9-176,2)
wynosi od 1,2 do 1,6 m. W przypadku części swobodnie płynącej (km 176,2-226,1),
jest ona równa 1,2 m przy ŚNW i 2 m przy ŚW. Z kolei szerokość szlaku żeglownego
to wartości między 25 a 30 m dla pierwszego wymienionego odcinka oraz 30-35 dla
drugiego.
ŚLUZY
Na Dolnej Noteci znajdziemy ich aż 14. Wszystkie one stanowią zabytki hydrotechniki
i pochodzą z lat 1906-1914. Pokonanie ich to czasochłonne urozmaicenie rejsu (należy przewidzieć około 25 minut na każdą). Na Noteci Leniwej znajdują się 3 śluzy: nr
9 – Nakło Zachód (42 km), nr 10 – Gromadno (53 km), nr 11 – Krostkowo (68 km). Na
Noteci Bystrej jest ich 11, co około 6 km, poczynając od Śluzy nr 12 w Nowym (111
km), kończąc na Śluzie nr 22 w Krzyżu (176 km).
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Linie wysokiego napięcia występują na odcinku od Nakła nad Notecią, aż do
Drezdenka. Najniższe zawieszone są na wysokości 5-6 m. Mosty z reguły gwarantują
prześwit przekraczający 4 m. Najniższy o wysokości 3,4 m znajduje się na 170 km,
między Wieleniem, a Drawskiem. Jeżeli płyniemy z rowerami zapakowanymi na nadbudówce, należy każdorazowo upewnić się, czy zdjęliśmy je przed mostem.
OZNAKOWANIE
Oznakowanie znakami kilometrowymi na całej długości. Wzdłuż cieków znajdują się
znaki żeglugowe regulacji ruchu, spotykane powszechnie na śródlądowych drogach
wodnych.
CUMOWANIE
Na 187 kilometrach Dolnej Noteci, znajdziemy osiem miejscowości portowych, w których będziemy mogli skorzystać z wygodnych basenów lub nabrzeży portowych. Na
trasie można znaleźć również nowoczesne mariny w Czarnkowie czy Drawsku oraz
przystań wodną w Nakle nad Notecią.
NURT
Prędkość wody, przy normalnym piętrzeniu na jazach, wynosi: między Nakłem
a Krostkowem – 0,4 m/s, miedzy Krostkowem a ujściem Gwdy – 0,35 m/s, a od Gwdy
do Krzyża – 0,6 m/s.
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Rzeka Noteć stanowi największy dopływ Warty, jej
długość wynosi 361 km. Noteć dzieli się na dwa podstawowe odcinki: Noteć Górną – od źródeł do Nakła
nad Notecią – o długości 174 km i Noteć Dolną, stanowiącą fragment Międzynarodowej Drogi Wodnej
E70, ciągnącą się od Nakła do ujścia do Warty, o długości 187 km. Dolna Noteć, w obecnym kształcie, została skanalizowana w latach 1906-1914. Bieg Noteci
wchodzącej w skład MDW E70 charakteryzują zróżnicowane spadki, co pozwala na wyodrębnienie kilku
odcinków opisanych poniżej:
Odcinek o wyraźnym spadku (0,29 ‰) i długości około 15 km, od Nakła nad Notecią (39 km) do
Gromadna (54 km).
Noteć Leniwa – o długości około 50 km i niewielkim,
wynoszącym 0,016 ‰ spadku, ciągnie się od ujścia
Łobzonki (57 km) do ujścia Gwdy (106 km).
Noteć Bystra (Noteć Dolna lub Noteć Skanalizowana)
– o długości około 70 km i spadku 0,2 ‰, rozciągająca się od ujścia Gwdy w miejscowości Ujście (106,1
km), do Krzyża (175 km). Jej nazwa bierze się stąd, że
po połączeniu Noteci z jej największym dopływem –
Gwdą, przepływy sekundowe koryta rzeki wzrastają
2,5-krotnie.
Noteć Swobodnie Płynąca – o długości około 50 km.
Od śluzy w Krzyżu (175 km) do ujścia do Warty (226
km). Noteć Dolna Swobodnie Płynąca, jest obudowana budowlami regulacyjnymi, poprzecznymi i podłużnymi, faszynowymi z umocnieniem narzutem
kamiennym.

Fot. P. Pasieczny

Fot. M. Szelest

NOTEĆ
Kanał
Bydgoski

NAKŁO
NAD NOTECIĄ

CIEKAWOSTKI HYDROTECHNICZNE

Noteć
40
42,7 Śl.nr 9 Nakło Zach.
57,4/9,6/2,72/ 2,60

eć
Not

50

53,4 Śl.nr 10 Gromadno
57,4/9,6/2,08/ 2,83

60

Fot. G. Nadolny

województwo kujawsko-pomorskie
województwo wielkopolskie

WYRZYSK

68,2 Śl. nr 11 Krostkowo
57,4/9,1/0,43/ 2,58

70

80
Fot. P. Pasieczny

90

Noteć

CHODZIEŻ

PIŁA Gwda 100

UJŚCIE

110 111,8 Śl. nr 12 Nowe
57,4/9,6/1,71/ 1,92
128,3 Śl. nr 15 Lipica
117,7 Śl. nr 13 Walkowice 120
57,4/9,6/1,41/ 1,91
57,4/9,6/1,42/ 1,97
CZARNKÓW
122,6 Śl. nr 14 Romanowo 130
136,2 Śl. nr 16 Pianówka
57,4/9,6/1,29/ 1,97
57,4/9,6/1,55/ 2,07
140

TRZCIANKA

Fot. M. Szelest

155,5 Śl. nr 19 Wrzeszczyna
57,4/9,6/1,5/2,00

WIELEŃ

170

KRZYŻ

województwo wielkopolskie

Drawa

województwo lubuskie

170,9 Śl.nr 21 Drawsko
57,4/9,6/1,6/ 2,25
Fot. G. Nadolny

176,2 Śl.nr 22 Krzyż
180 57,4/9,6/1,64/ 2,12

190

Fot. J. Nawojska

PARK KULTUR ŚWIATA
W odnowionym, zabytkowym zespole parkowym
w Drezdenku, powstanie Park Kultur Świata. Poza
pomnikami przyrody będzie można w nim podziwiać repliki najsłynniejszych obiektów z całego
świata m.in. Wieżę Eiffla, Statuę Wolności czy świątynię Tadż Mahal. Przechodząc obok każdej rzeźby usłyszymy najciekawsze informacje o jej pierwowzorze. W Parku znajdzie się również niewielki
amfiteatr oraz wiele miejsc zachęcających dzieci
i dorosłych do wypoczynku na świeżym powietrzu.
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GORZÓW WIELKOPOLSKI
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REJSY PO NOTECI
Do najciekawszych atrakcji tego regionu należą
rejsy statkiem Władysław Łokietek, po malowniczej Noteci. W trakcie podróży można podziwiać
bogactwo nadrzecznej przyrody. Kursy oferuje
jeden z dwuch w Polsce Zespołów Szkół Żeglugi
Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Warto też zapytać załogę o historię patrona placówki – komandora Bolesława Romanowskiego, wsławionego podczas kampanii wrześniowej ucieczką ORP „Wilk” do
Wielkiej Brytanii i brawurowymi akcjami ORP „Dzik”.

Fot. Archiwum Gminy Czarnków

No

STRZELCE
KRAJEŃSKIE

HUTA SZKŁA W UJŚCIU
Produkcja szkła wymaga dostępności piasku i czystej
wody. Dlatego Ujście znakomicie nadawało się na lokalizację huty. Powstała ona w 1809 r. i jest najstarszym producentem opakowań szklanych w Polsce.
Wytwarza butelki o różnej pojemności w kolorze zielonym i brązowym, a swoje towary oferuje odbiorcom
z kraju i zagranicy.

DZIEŃ SPIECZONEGO BLIŹNIAKA
Co roku, w ostatni weekend sierpnia turystom odwiedzającym Czarnków dwoi się w oczach. Do miasta ściągają wtedy bliźniacy z całej Polski. Młodzi
i starzy bawią się wspólnie, uczestniczą w paradzie
i różnych atrakcjach, a na końcu imprezy rozstrzygany jest konkurs, na najbardziej podobne do siebie rodzeństwo.

DREZDENKO
200

PROMY GÓRNOLINOWE W CISZKOWIE I WALKOWICACH
W Ciszkowie i Walkowicach funkcjonują promy górnolinowe. Ich konstrukcja bazuje na linie poprowadzonej
nad wodą, do której dołączono tzw. liny prowadzące,
zamocowane z drugiej strony, na obu końcach promu.
Poprzez ich wydłużanie i skracanie steruje się promem
tak, by nurt rzeki skierował go w żądanym kierunku.
W przeciwieństwie do promów dolnolinowych, nie ma
tu niebezpieczeństwa zahaczenia o liny roślin i przedmiotów niesionych z nurtem.

CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE

143,1 Śl. nr 17 Mikołajewo
57,4/9,6/1,3/ 1,20
148,8 Śl. nr 18 Rosko
57,4/9,6/1,5/ 1,98
150

160
161,5 Śl. nr 20 Wieleń
57,4/9,6/1,0/ 2,46

ŚLUZA NR 10 KROSTKOWO
Śluza Krostkowo to prawdopodobnie unikat w skali
Polski i Europy. Jest tzw. śluzą ziemną (faszynowo-darniową), ponieważ jedynie głowy wykonano
z betonu, a umocnienia ścian z drewna. Napełnia
się ją przez ręcznie otwierane, stalowe wrota.
Razem z jazem iglicowym wchodzą w skład stopnia piętrzącego Krostkowo. Smaczku śluzie dodaje
fakt, że w okresie II RP była obiektem granicznym.
Leżący tuż obok jaz znajdował się już na terytorium
III Rzeszy.
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45

Przystań wodna w Nakle. Fot. G. Nadolny

39,1 km – Wpływamy na Noteć skanalizowaną
Warto trzymać się prawego brzegu, ponieważ z LB utworzyło się rozległe odsypisko przy ujściu Starej Noteci
Rynarzewskiej. Na wysokości ujścia Paramelki skręcamy
pod kątem 45º w lewo, przechodząc na środek szlaku
żeglownego.
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39,8 km – PB – Port rzeczny (Marina Nakło) Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią
Dogodne miejsce do cumowania, które z daleka sygnalizuje nam sylwetka statku szkolnego MS „Władysław
Łokietek”. Dostępne pełne zaplecze sanitarne: woda, toalety, możliwość podłączenia do prądu, pobrania wody,
zrzutu ścieków. Slip, możliwość zamówienia dźwigu.
Zimowanie dla jachtów. W warsztatach szkolnych można
dokonać drobnych napraw. Paliwo zakupimy w pobliskiej
Stacji Paliw – 300 m od przystani. Marina czynna i nadzorowana całą dobę. PB 1 km – centrum miasta.

241

39,9 km – Most drogowy na drodze wojewódzkiej 241
Nakło-Kcynia, WWŻ – 4,6 m

Lisi
Kąt

40 km – PB – Nadzór Wodny Nakło

Łodzia

40,1 km – Zimowisko i nabrzeże przeładunkowe długości
80 m

Sipio

40,9 km – Most kolejowy, stalowy na trasie Nakło-Kcynia,
WWŻ 4,8 m
Za mostem kolejowym PB, zamulony basen portowy
z nabrzeżem przy Młynie.

ry

Śluza nr 9 Nakło Zachód. Fot. P. Pasieczny

41,4 km – Nabrzeże załadunkowe długości 110 m

50

53,4 Śl.nr 10 Gromadno
57,4/9,6/2,08/ 2,83
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42,7 km – Śluza nr 9 Nakło Zachód
Parametry techniczne: śluza komorowa, napęd ręczny,
spad 2,72 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6m. Czas śluzowania 25
minut. Śluza wraz z dwoma jazami (północnym i południowym), tworzy stopień piętrzący Nakło Zachód. Jaz
południowy i jaz północny służą łącznie do utrzymania
piętrzenia na Noteci. Zadaniem jazów jest zachowanie
jak najmniejszych wahań stanów wód. Stopień wodny
został wybudowany w 1914 r.
Awanport dolny śluzy jest bardzo krótki, także po wyjściu
ze śluzy z PB, ujście z jazu południowego. Bardzo płytko
po obu brzegach. Trzymamy się środka drogi wodnej.
Z LB ujście rowu usypało rozległe odsypisko.
53,4 km – Śluza nr 10 Gromadno, most drogowy
Samostrzel-Gromadno, WWŻ – 5,67 m
Parametry techniczne: śluza komorowa, napęd ręczny,
spad 2,08 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Czas śluzowania wynosi ok. 25 minut.
Śluza Nr 10, wraz z jazem północnym i południowym,
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Śluza nr 10 Gromadno. Fot. P. Pasieczny
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53,4 Śl.nr 10 Gromadno
57,4/9,6/2,08/ 2,83
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Most. Fot. P. Pasieczny

Tłukomy

Bądecz

62 km – Most drogowy na drodze wojewódzkiej 194
Wyrzysk-Gołańcz, WWŻ – 5,9 m
Czajcze
Przy moście
pomost wędkarski umożliwiający cumowanie mniejszym jednostkom PB około 3 km miejscowości
Osiek nad Notecią.

R1

68,2 Śl. nr 11 Krostkowo
57,4/9,1/0,43/ 2,58
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Dworzakowo

Most. Fot. P. Pasieczny

85 km – LB – Kościół we wsi Zacharzyn
Mościska na trasie Chodzież-Szamocin, droga nr 191.
Miejscowość
Brzostowo
Kościół i miejscowość oddalone o około 5 km.

Grabó
86,0 km – PB – Miasteczko
Krajeńskie
wno
W miejscowości położonej około 5 km od szlaku żeglownego znajduje się grób bohatera narodowego Michała
Drzymały, który stał się symbolem walki z germanizacją. Pod Miasteczkiem Krajeńskim rzeka ostro zaczyna

Zelgniewo

SZAMOCIN
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Wolsko

Noteć

Białośliwie-Szamocin
Śluza nr 11 Krostkowo. Fot. M. Szelest

J. Białe
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Wysoka
Grabionna
Małdrogowy
76,09 km – Most
na drodze wojewódzkiej 190
a

J. Kleszczynek

Lipia Góra

Wysok
68,2
Krostkowo
a km – Śluza nr 1119
0

Parametry techniczne: napęd ręczny, spad 0,43 m, dł.
Pobórka tworząca wspólnie z ja57,4 m, szer. 9,6 m. Śluza ziemna,
Wielka
zem stopień piętrzący Krostkowo.
Dolne wejście do awanportu ograniczone odsypiskiem
LB i szpicą od jazu PB. Po przekroczeniu śluzy Noteć płynie bliżej północnej strony pradoliny, dopiero na wysokości Miasteczka skręca łagodnie w lewo, aby po około
20 km znaleźć się na brzegu przeciwnym.

Kcynka
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57 km – PB – Ujście rzeki Łobżonka
sztowo bliżej LB. Głębokości przy niSzlak żeglownyKoprowadzi
skiej wodzie 80 cm na przemiale. Uwaga! Ujście Łobżonki
to trudne przejście pod względem nawigacyjnym, poKijaszkowonieważ znajduje się na zakolu. Początkowo szlak prowadzi wzdłuż brzegu prawego, wklęsłego, zgodnie
ziorki na rzekach. NPrzy ujściu Łobżonki
z zasadamiJenawigacji
ieżych
Dogdyż
lionarzeka
Kosztobrzegu
z prawego
wskie należy przejść na środek,ow
otecimieliniesie duże ilości rumowiska, z którego N
usypuje
znę. Następnie należy przejść w pobliże brzegu lewego.

!

55,0 km – LB – Wieża kościoła w Gromadnie
Kościół i miejscowość oddalone są o około 8 km.

60

województwo kujawsko-pomorskie

Mleczkowo
Stawy
Ostrówek

54,6 km – PB – Ujście rzeczki Rokitka
Śluza nr 10 Gromadno. Fot. P. Pasieczny

ka

żon

Łob

!

Liszkowo

5,6

REZERWAT
BOREK

województwo wielkopolskie
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Doliwybuna
tworzą stopień piętrzący Gromadno. Śluza została
Radzicz
N
otecśluzy
dowana w 1914 r., jazy w 1913 r. Na dolnej głowie
i
most drogowy.
Bn
in
zowo ceglaną i kaŚluza wykonana jest z betonu,Mzro
okładziną
mienną. Dno śluzy i progi są betonowe. Jazy, podobnie
jak na innych stopniach piętrzenia, służą do zachowania
jak najmniejszych wahań stanów wód. W Gromadnie
Kraczkiwodna, umiejscowiona na jazie
funkcjonuje elektrownia
północnym stopnia piętrzącego. Oddano ją do użytku
w 1995 r. Posiada moc 88 kW.
Uwaga! Awanport śluzy silnie zarasta roślinnością wodną.
W lecie należy zwrócić szczególną uwagę naDutrudnienia
ąbki
pracy śruby powodowane przez tę roślinność.

Dębno

No
teć

NOTEĆ

Miasteczko
Krajeńskie
MiasteczkoHuby

85

Zacharzyn

85

NOTEĆ

Pietronki

skręcać na południowy wschód, zataczając rozległy łuk, 2
km. Tutaj krajobrazy są niezwykle atrakcyjne.
94,8 km – Most drogowy na drodze powiatowej
Kaczory-Chodzież

Strzelce

97,6 km – Most kolejowy Piła-Chodzież, WWŻ – 5,4 m
105,8 km – Most drogowy w Ujściu na drodze krajowej 11
Piła-Ujście, WWŻ – 4,7 m
Notecią Leniwą dopływamy do Ujścia. Za mostem drogowym na LB miejsce na postój.

Noteć

Rataje

Prawowyśl

J. Chodzieskie

105,9 km – LB – Pomost
Cumujemy przy pomoście na wysokości remizy straży
pożarnej w Ujściu. Tutaj nabierzemy wody pitnej oraz
uzyskamy podłączenie do prądu.

90

11

Ujście, Most drogowy.
Fot. P. Pasieczny

Urbanowo
NOTEĆ BYSTRA od Ujścia – 106,1 km do Śluzy Krzyż – 176,2 km
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Zygmunt
Ujście rzeki Gwda w Ujściu. Fot. M. Szelest
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Szerokość koryta waha się w granicach 25-40 m. Średnia głębokość na szlaku przy wodzie: ŚW
(średnia woda) – 1,6 m, SNQ (średnia z najniższych przepływów rocznych) – 1,1 m.
Powyższy odcinek rzeki przebiega poprzez szeroką dolinę, na której występują duże obszary
łąk i pól, o dobrze rozbudowanej infrastrukturze wiejskiej i systemach melioracyjnych. Rzeka
posiada korzystne spadki zwierciadła wody. Brzegi poza awanportami i stanowiskami jazów,
które umocnione są brukami wspartymi na ściankach szczelnych, posiadają umocnienia skarp
narzutem kamiennym w częściach nadwodnej i podwodnej, często rozdzielonym palisadą
z pali drewnianych.
Wielkość przepływów uzależniona jest bezpośrednio od spływów do zlewni oraz od przepływów występujących w rzece Gwda, które kształtowane są dla warunków roku średniego,
poprzez Zespół Elektrowni Wodnych – Jastrowie, w zależności od zasobów wodnych i potrzeb
energetycznych (przepływy od 20,1 m3/sek. – praca jednej turbiny, do 40,2 m3/sek. – praca
dwóch turbin).
Na odcinku występują również 123 śluzki wałowe, służące do nawodnień. Ich niesprawne
zamknięcia (dotyczy szczególnie śluzek wlotowych) mogą powodować trudności w utrzymywaniu stanów eksploatacyjnych.

182

Mirosław

106,1 km – BP – ujście rzeki Gwda
Początek Noteci Bystrej. Na Noteć Bystrą wpływamy
nadając sygnał ostrzegawczy – dźwiękowy, z uwagi na
skrzyżowanie z wejściem do portu. Trzymamy się bliżej
prawej strony szlaku żeglownego, ponieważ silny nurt
rzeki Gwda działa na burtę, spychając ją w lewo, a przed
sobą mamy ostre zakole z odsypiskiem i buchtą wyłożoną kamieniami. Zwiększył się nurt, a z nim siła odśrodkowa działająca na statek.
Z PB mijamy wejście do Portu Rzecznego Ujście
i środkiem drogi wodnej wchodzimy w zakole, skręcając
w lewo przepływamy przy wysokim nabrzeżu Huty Szkła.
Następnie pod mostem kolejowym, zgodnie z oznakowaniem, płyniemy wzdłuż wysokiej na 60 m skarpy wysoczyzny Pojezierza Chodzieskiego.
Noteć zatacza szeroki łuk i przez najbliższe 20 km płynie w kierunku południowym. Zakola na tym odcinku są
dość ostre, pokonujemy je płynąc bliżej rogu. W zgodzie
z dobrą praktyką żeglarską, przed wejściem w ostre zakola, nadajemy sygnał ostrzegawczy. Szczególną uwagę
należy zwrócić przy wpływaniu do awanportów śluz, ponieważ są zamulone. Odsypiska potworzyły się zgodnie
z ruchem wody. W dolnych awanportach, przy niskiej
wodzie – odsypiska przeważnie odkryte, wskazują przejście. Wejście w awanport dolny jest przez to utrudnione,
szczególnie dla jednostek dłuższych.
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NOTEĆ

106,23 km – PB – Wejście do basenu portowego z długim

Pok
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106,3 km – LB – Zimowisko i nabrzeże załadunkowe Huty
Szkła w Ujściu długości 525 m
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Stobno

Widoczny kompleks Huty Szkła.
106,6 km – Most kolejowy na trasie Piła-Mirosław. Linia
towarowa, WWŻ – 4,3 m
111,8 km – PB – Stobno
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Około 5 km od szlaku żeglownego znajduje się wieś
Stobno, w której zlokalizowane są zakłady produkcyjne
firmy Atlas.

111,8 Śl. nr 12 Nowe
57,4/9,6/1,71/ 1,92

ni111,8
ca km – Śluza nr 12 Nowe
18
0
Stopień piętrzący składa się ze śluzy i jazu. Parametry

Mirosław

techniczne śluzy: śluza komorowa, napęd ręczny, spad
1,71 m, dł. 57,4 m., szer. 9,6 m. Obiekt wybudowano
w 1896 r. Przy jazie bunkier z czasów II wojny światowej.

Śluza nr 12 Nowe. Fot. M. Szelest

17z

Prom w Walkowicach. Fot. P. Pasieczny

8

Stopień piętrzący Walkowice, w którego skład wchodzą
śluza nr 13 i jaz. Parametry techniczne śluzy: śluza komorowa, napęd ręczny, spad 1,84 m., dł. 57,4 m., szer. 9,6 m.
Obiekt wybudowano w 1913 r.
Miejscowość Walkowice, oddalona o ok. 2,5 km od stopnia piętrzącego, jest dogodnym miejscem na zakupy.

117,7 Śl. nr 13 Walkowice
57,4/9,6/1,42/ 1,97
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117,73 km – Śluza nr 13 Walkowice

TR

119,6 km – Prom górnolinowy Walkowice. PB Radolin
Prom o niewielkiej ładowności 10 ton, łączy miejscowości Radolin i Romanowo Górne. Radolin leży na prawym
brzegu Noteci. Na lewym brzegu ciągnie się od Walkowic
do Czarnkowa najdłuższa wieś w Polsce: Romanowo
Górne, Środkowe i Dolne.
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122,6 km – Śluza nr 14 Romanowo
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128,3 km – Śluza nr 15 Lipica
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Śluza nr 15 Lipica. Fot. P. Pasieczny

o
Stopień piętrzący Lipicasiskłada
się ze śluzy i jazu.
e komorowa,
Parametry techniczne: śluza w
napęd ręczny,

spad 1,69 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Obiekt wybudowano
w 1895 r.
Od tego miejsca, na długości 15 km PB, równolegle do
a
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Wpada ona do Noteci na
n nrc 17, Noteć.
d
143 km przy śluzie
w Mikołajewie.
u

R

25

o

8

w
no

17

a
om

125

127 km – PB – Kuźnica Czarnkowska
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126,5 km – LB – Romanowo Dolne
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124 km – LB – Romanowo Górne

Romanowo
Dolne

ca

Śluza nr 14 Romanowo. Fot. P. Pasieczny

122,6 Śl. nr 14 Romanowo
57,4/9,6/1,29/ 1,97
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Stopień piętrzący Romanowo, w skład którego wchodzą
śluza i jaz. Parametry techniczne śluzy: śluza komorowa,
napęd ręczny, spad 1,59 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Obiekt
wybudowano w 1912 r. Śluza w Romanowie znajduje się
na dawnej granicy polsko-niemieckiej, dlatego w skład
stopnia piętrzącego wchodzą budynki, które służyły
jako strażnice. Po I wojnie światowej granica polsko-niemiecka przebiegała od ujścia Gwdy do ujścia Drawy,
środkiem Noteci, także środkiem komór śluzowych. Na
podstawie układu miedzy Polską a Niemcami, śluzy od
Nowego do Lipicy obsługiwane były przez załogi polskie,
a poniżej Czarnkowa – od Pianówki do Krzyża – przez
załogi niemieckie.
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Kuźnica
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128,3 Śl. nr 15 Lipica
57,4/9,6/1,41/ 1,91
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128,9 km – PB – Ujście Kanału Rudnica

A

129,1 km – LB – Ujście Kanału Romanowo
130 km – LB – Widoczne na wzgórzu miasto Czarnków
Noteć zaczyna zmieniać kierunek, aby przed Pianówką
przejść na zachodni, zbliżając się do lewego brzegu
pradoliny.

128,3 Śl. nr 15 Lipica
57,4/9,6/1,41/ 1,91
Glinica
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130,7 km – LB – Ujście rzeczki Bielawa

131,89 km – LB – Czarnków Nabrzeże – Przystań Wodna

Kamienne nabrzeże przy dawnych łazienkach miejskich
w Czarnkowie. LB – nabrzeże kamienne. Niebezpieczeństwo
stwarzają krótkie ostrogi regulacyjne. Teren otwarty, ogólnie dostępny. Najbliższa od Noteci stacja benzynowa, przy
ul. Rybaki, w pobliżu mostu.
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132 km – Most drogowy na drodze wojewódzkiej 178
Trzcianka-Czarnków, WWŻ – 5 m
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Za mostem drogowym wodowskaz – limnigraf (czyli urządzenie rejestrujące zmiany poziomu wód, poprzez zapis
liniowy, kreślony automatycznie na specjalnie wyskalowanym pasku papieru). Znaki brzegowe nakazujące trzymać
się od lewego brzegu w odległości 15 m.
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CZARNKÓW

Czarnków. Fot. Z. Tomczak

132,1 km – LB – Marina w Czarnkowie
Ul. Rybaki 30. Basen mariny może przyjąć jednostki pływające do długości 8 metrów bieżących. W marinie znajduje
się pełne zaplecze socjalne, sanitariaty. Przystań wyposażona jest w slip, na jej obszarze zlokalizowano nowoczesny kapitanat, warsztat naprawczy umożliwiający drobne
naprawy jednostek pływających. Całość ogrodzona i monitorowana. Przy marinie pole biwakowe oraz miejsce na
ognisko. Czarnkowska marina wyposażona jest w pompę
do odbioru nieczystości z jachtów. Turyści mogą w niej
skorzystać z wypożyczali sprzętu wodnego. Obiekt otwarty jest w sezonie letnim w dni powszednie od 8:00 do
22:00, w soboty i niedziele od 9:00 do 21:00. We wrześniu
w dni powszednie od 8:00 do 20:00, w soboty i niedziele
od 9:00 do 20:00. W październiku i listopadzie w dni powszednie od 7:00 do 15:00.

CZARNKÓW
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136,2 Śl. nr 16 Pianówka
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132,2 km – LB – Stocznia Rzeczna Żeglugi Bydgoskiej
w Czarnkowie

J. D

Siedemdziesięciometrowe nabrzeże Stoczni Rzecznej
Żeglugi Bydgoskiej i wejście do basenu portowego.
Dogodne miejsce do nabrania wody, podłączenia się do
prądu, skorzystania z sanitariatu. Na miejscu dźwig do slipowania, pochylnia i warsztaty naprawcze.

uże

10
Pianówka

Marina w Czarnkowie.

134 km – LB – Steico Sp. ZO.O.
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136,2 km – Śluza nr 16 Pianówka

153

W skład stopnia piętrzącego wchodzi śluza i jaz. Parametry
techniczne śluzy: napęd ręczny, spad 2,18 m, dł. 57,4 m,
szer. 9,6 m. Obiekt wybudowano w 1915 r.
Przy sprzyjających warunkach hydrologicznych można
spróbować przejść jednostką pływającą przez jaz (dotyczy
każdej ze śluz od numeru 16 do 22). Umożliwia to rozkładane przęsło żeglowne.

182

Śluza nr 16 Pianówka. Fot. P. Pasieczny
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137,3 km – PB – Pianówka
Tutaj wieś Pianówka dotyka brzegu Noteci. Od tego mow
mentu rzeka silnie meandruje.
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141,2 km – Prom górnolinowy Ciszkowo

Rudnica
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Jędrzejewo
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148,8 Śl. nr 18 Rosko
57,4/9,6/1,5/ 1,98
6
7

Około 2 km od szlaku żeglownego znajduje się miejscowość z charakterystyczną,
ękismukłą wieżą kościelną.

ył
Prz

Zielonowo

148,4
G km – Śluza nr 18 Rosko

09

J.

3 z jazem i śluzą o parametrach
Stopień piętrzący Rosko,
technicznych: śluza komorowa, napęd ręczny, spad 1,53
m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Obiekt wybudowano w 1898 r.
Siedziba Nadzoru Wodnego w Lipicy.
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Rosko
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Śluza nr R
17yMikołajewo.
Fot. P. Pasieczny
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REZERWAT
WILCZE BŁOTO

Gulcz

Około 3 km od koryta Noteci znajduje się miejscowość
Jędrzejewo. Równolegle do rzeki prowadzi droga wojewódzka nr 174, do Wielenia i dalej do Krzyża.
147 km – LB1 – Gulcz

ia
arn

Mikołajewo

143,1 Śl. nr 17 Mikołajewo
57,4/9,6/1,3/ 1,20
Krucz
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149,5 km – LB – Ujście rzeczki Gulczanka
150 km – PB – Wieś Nowe Dwory

155

155,53 km – Śluza nr 19 Wrzeszczyna
Stopień piętrzący
Wrzeszczyna składa się z jazu i śluzy,
o
ążn
o parametrach
technicznych: śluza komorowa, napęd
ż
r
zie spad 1,55 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Obiekt wyburęczny,
J. D
dowano w 1913 r.

155,5 Śl. nr 19 Wrzeszczyna
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158 km – PB – Folsztyn

7
161,5 km – Śluza
17 nr 20 Wieleń

7

A

17

Stopień piętrzący Wieleń składa się ze śluzy i jazu.
Parametry techniczne śluzy: śluza pojedyncza komorowa,
napęd ręczny, spad 1,93 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Obiekt
wybudowano w 1913 r.
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161,5 Śl. nr 20 Wieleń
57,4/9,6/1,0/ 2,46
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162,1 km – PB – Nadzór Wodny w Wieleniu
Możliwy postój przy
a prawym brzegu, poniżej mostu.
górsię sklepy. Do stacji benzynowej daW Wieleniu znajdują
o
b
ę
leko, ale jeśliDzaistnieje potrzeba można z niej skorzystać.
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165

162,2 km – Most drogowy w Wieleniu na drodze krajowej
nr 177 Wieleń-Człopa, WWŻ – 4,57 m
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Herburtowo

3
170,3 km – Most kolejowy Krzyż-Poznań, WWŻ
12– 3,4 m
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h Uwaga na niski most! Przy średnich stanach wody most
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Śluza nr 20. Wieleń. Fot. P. Pasieczny

ma tylko 4,8 m prześwitu. Przy wysokich stanach jest naj3
większą przeszkodą
Hutaunie12 nawigacyjną na Noteci i potrafi
możliwić rejs znacznej części jednostek.
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Ciszkowo

Obiekt wybudowano w 1913 r.

ń

174

3
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Śluza, wspólnie
no z jazem, tworzy stopień piętrzący
u
R Parametry techniczne śluzy: śluza komoroMikołajewo.
53
R1
wa, napęd ręczny,
spad 1,97 m,1 dł. 57,4 m, szer. 9,6 m.

Prom w Ciszkowie. Fot. P. Pasieczny
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136,2 Śl. nr 16 Pianówka
57,4/9,6/1,55/ 2,07
Pianówka

Połączenie promowe Ciszkowo-Gajewo znajduje się
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 153.
143,14 km – Śluza nr 17 Mikołajewo

gie

7

Bukowiec

17

Pęckowo
170
170,9 Śl.nr 21 Drawsko
57,4/9,6/1,6/ 2,25
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Drawsko

NOTEĆ
170,9 km – Śluza nr 21 Drawski Młyn
Stopień piętrzący składa się ze śluzy i jazu. Parametry
techniczne śluzy: śluza pojedyncza komorowa, napęd
ręczny, spad 1,6 m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Obiekt wybudowano w 1898 r.

Pęckow
o

171,5 km – PB – Ujście rzeki Molitki
174 km – Drawsko

170

3,4

Warto zacumować tuż za mostem na LB. Zaopatrzenie
można zrobić przy ul. Powstańców Wlkp, głównej ulicy
w miejscowości.
174,05 km – Most drogowy na trasie Drawsko-Krzyż,
WWŻ – 5 m
Jeszcze 2 km, aż do śluzy nr 22 Krzyż, będziemy płynąć
Notecią Bystrą, stanowiącą część skanalizowanej Noteci.
Następnie od Krzyża, aż do Santoka ciągnąć się będzie
Noteć swobodnie płynąca.

170,9 Śl.nr 21 Drawski Młyn
57,4/9,6/1,6/ 2,25

Śluza nr 21 Drawski Młyn. Fot. P. Pasieczny

175,1 km – Przystań Yndzel w Drawsku

6

181

5

Marina zlokalizowana na Starej Drawie w Drawsku. Jej
nazwa Yndzel wywodzi się od określenia, jakiego od lat
używali mieszkańcy, mówiąc o półwyspie w Drawsku.
Budynek przystani obejmuje część wypoczynkową
z miejscami noclegowymi, sanitariatami oraz magazynem sprzętu. Przystań oferuje również pole biwakowe
oraz dwie plaże – jedną na stałym lądzie, drugą na półwyspie. Do dyspozycji wodniaków znajdują się także:
boisko do siatkówki plażowej, pomosty pływające na
kotwicach martwych z trapem, slip, pochylnia schodząca
z lądu do wody, umożliwiająca wodowanie lub wciąganie
na brzeg niewielkich jednostek.

Pozostałości zapory wodnej, most kolejowy.
Fot. M. Szelest

176,2 km – Śluza nr 22 Krzyż Wielkopolski

Drawsko

5,0

Stopień piętrzący składa się ze śluzy i jazu. Parametry
śluzy: pojedyncza komorowa, napęd ręczny, spad: 1,85
m, dł. 57,4 m, szer. 9,6 m. Śluza stanowi dogodne miejsce postojowe, stwarza możliwość pobrania wody i prądu. Od Krzyża Wielkopolskiego dzieli ją 1,5 km. W miasteczku znajduje się stacja benzynowa Mac-Benz, przy ul.
Kosynierów Gdyńskich 1. Obiekt wybudowano w 1913 r.
Szlak żeglowny po wyjściu ze śluzy Krzyż przebiega
wzdłuż prawego brzegu, z uwzględnieniem odsypiska
na wysokości ujścia z jazu. Po minięciu cypla z PB, wejścia do portu Krzyż, wychylamy ster lewo na burt i po
buchcie płyniemy w dół rzeki. Rozłożyste odsypisko na
rogu zmniejsza głębokość do 70 cm. Po minięciu ostrego
zakola w prawo, z PB ujście rzeki Drawa.

175

176,2 Śl.nr 22 Krzyż Wielkopolski
57,4/9,6/1,64/ 2,12

28

Śluza nr 22 Krzyż Wielkopolski.
Fot. P. Pasieczny

H

Przystań Yndzel w Drawsku. Fot. P. Pasieczny
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176,2 Śl.nr 22 Krzyż Wielkopolski
57,4/9,6/1,64/ 2,12

KRZYŻ
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176,8 km – PB – Dawny Port Żeglugi Bydgoskiej S.A.
w Krzyżu Wielkopolskim

eborowo

wa

Dra

NOTEĆ DOLNA swobodnie płynąca od km 177,2 do km 226,1 długości

Nowe
Bielice

Szerokość szlaku żeglowego wynosi 30-35 m. Trasa regulacyjna ma dużo zakoli o promieniach
krzywizny od 400 do 100 m, z przewagą łuków o promieniu 250 m. Głębokości w nurcie przy
średnim stanie wody wynoszą około 2 m, ale przy średniej niskiej wodzie spadają do 1,25 m.

Drawiny

Rzeka Drawa zasila Noteć w wodę średnio – 19 m3/s. Po przepłynięciu ok. 3 km Noteć płynie
przy prawym brzegu pradoliny. Prawy brzeg i dno, ze względu na występujące olbrzymie otoczaki (do 12 m), są pod względem nawigacji niebezpieczne. Szlak żeglowny od km 180,5 do
km 181,7 przebiega bliżej lewego brzegu. Miejsce oznakowane brzegowymi znakami nakazu.
Skarpa jest wysoka i porośnięta lasem.
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170

177,2 km – PB – Ujście Drawy

ok

174

Rzeka Drawa jest największym dopływem Noteci. Liczy
185,9 km długości. Jej źródła sięgają Połczyna Zdroju
w Drawskim Parku Krajobrazowym. Rzeka stanowi granicę województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Przez
Drawę, od Czaplinka przez Drawsko, aż do Noteci, prowadzi kajakowy tzw. Srebrny Szlak im. ks. Karola Wojtyły.

J. Lubiewo

180

Stare
Bielice

Lubiewo

182,6 km – Most drogowy w Starych Bielicach, na drodze
wojewódzkiej nr 174 Krzyż-Drezdenko, WWŻ – 8,5 m

8,5

180,5 – 181,7 km – Odcinek szczególnie niebezpieczny

Ujście Drawy oraz Port Żeglugi
Bydgoskiej w Krzyżu Wlkp.
Fot. M. Szelest

Sarbinowo

Dużym utrudnieniem nawigacyjnym są olbrzymie otoczaki (powyżej 10 m średnicy), występujące na dnie
i prawym brzegu rzeki. Z tego powodu warto trzymać
się szlaku żeglownego, który prowadzi przy lewym brzegu rzeki. Przejście szlaku żeglownego na lewy brzeg jest
oznakowane. Rzekę otacza wysoka skarpa porośnięta
lasem.

R1
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A

województwo wielkopolskie

Port mieści się przy ul. Portowej 8. Nie jest eksploatowany, nie ma możliwości nabrania wody, czy podłączenia
się do prądu.

185,55 km – Most kolejowy na trasie Krzyż-Skwierzyna,
WWŻ – 6,6 m
Most nie jest już eksploatowany.

185
6,6

185,7 km – PB – Pozostałości zapory wodnej z czasów II
wojny światowej

Zagórze

Stare Bielice - Most drogowy.
Fot. P. Pasieczny
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187,6 km – PB – Port Nadzoru Wodnego w Drezdenku
W porcie możliwość podłączenia do prądu i skorzystania
z bieżącej wody. Port dostępny dla statków o zanurzeniu
do 70 cm.
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J. Łubówko

188,15 km – Most drogowy w Drezdenku, WWŻ – 4,6 m
188,2 km – LB – Park Harcerza w Drezdenku

REZERWA
T
Za mostem w Drezdenku miejsce do cumowania.
JEZIOZnajduje
RO się ono pomiędzy wałem przeciwpowodziowym, a brzegiem rzeki. Jego zwyczajowa nazwa to Park
Harcerza. W centrum miejscowości znajdziemy dobrze
ŁUBÓWK
O sklepy i stację benzynową Orlen, przy ul.
zaopatrzone
Niepodległości 1.

Radowo

Port w Drezdenku. Fot. P. Pasieczny
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197,6 km – Most drogowy na drodze wojewódzkiej nr
154 Gościm-Stare
WWŻ – 4 m
J. LuKurowo,
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206,5 km – LB – Ujście rzeki Gościmka
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WypływającejJ z jezior położonych w rezerwatach przyro. Płyt
kiokoło
e
dy zlokalizowanych
8 km od Noteci, na jej lewym
brzegu.
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nkidrogowy na drodze wojewódzkiej nr
207,2 km – Most
157 Zwierzyn-Gościmiec, WWŻ – 4 m Lubiató
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NOTEĆ

191,1 km – LB – Ujście rzeki Stara Noteć
J. Gro
towsk
ie do centrum Drezdenka.
Starą Notecią możemy dopłynąć
Jej koryto pozwala na wpłynięcie jednostką o zanurzeniu
60 Punktem końcowym trasy jest most o niskim
do 801cm.
Grotó
przęśle, w samym centrum miasta.
w
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J. Nie

Zachód słońca nad Notecią. Fot. G. Nadolny
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Wzmocnione kiedyś kamieniem brzegi zostały pokryte
J. Łąk
ie
namułem i porosły trawą,
zatem
nadają się do łatwego
REZER
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224,1 km – LB – Ujście Starej Noteci

4,0

225 km – LB – Ujście kanału przepompowni

Goszczanowiec

REZER
W
GOSZ AT
ZANO drogowy na drodze wojewódzkiej 158
225,6 km
– CMost
ŹRÓD
WSKIE
LISKA15
8 Wlkp., WWŻ – 4,6 m
Skwierzyna–Gorzów
Ujście Starej Noteci. Fot. M. Szelest
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225,6 km – PB – Przystań w Santoku.

Goszczanowo

Staw
Gwyposażona
oszcz
Przystań
anow w pachoły i dalby do których może
ski jednostek. Z przystanią sąsiaduje
cumować kilkanaście
Santocka promenada, na terenie której znajdują się zadaszone wiaty, scena koncertowa, punkt gastronomiczny
oraz sanitarny z prysznicami, istnieje możliwość podłączenia się do prądu i pobrania wody. W Santoku spotykają
się dwie najważniejsze rzeki Wielkiej Pętli Wielkopolskiej;
Noteć i Warta. Santocka przystań jest miejscem spotkań
wodniaków polskich i z zagranicy m.in. w ramach Flisu
Noteckiego i rejsów organizowanych przez stowarzyszenia wodniackie. Historię Santoka można poznać odwiedzając Muzeum Grodu Santok, ok. 1,5 km od przystani.

Stara Noteć

Górecko
Jastrzębnik
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Santok. Fot. M. Szelest
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Przystań w Santoku. Fot. K. Kinal
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5 km

NOTEĆ

CZY WIECIE, ŻE ...
Noteć, na odcinku od Nakła nad Notecią
do Santoka, jest wspólnym szlakiem
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70
i Wielkiej Pętli Wielkopolski. W Santoku,
zamiast płynąc w dół Wartą, możemy
skierować się w górę rzeki, aby po około
180 km dotrzeć do stolicy Wielkopolski
- Poznania. Warta na tym odcinku jest
nazywana środkową i jest rzeką wolno
płynącą. Szerokość szlaku wynosi od
35 do 40 metrów, głębokości tranzytowe przy średniej wodzie wynoszą 1,6
metra. Po drodze miniemy ujście Obry
do Warty, oraz miejsce gdzie Wełna
wpada do Warty. Poza Poznaniem będziemy przepływać przez Skwierzynę,
Międzychód,
Sieraków,
Obrzycko
i Oborniki. Niezwykle malowniczy
jest odcinek między Międzychodem,
a Chojnem, gdzie rzeka przepływa
przez obszar Sierakowskiego Parku
Krajobrazowego. Po minięciu Poznania
można kontynuować podróż w górę
Warty, aż do Konina, by tam odbić na
Kanał Ślesiński. Po przepłynięciu kanału i minięciu jeziora Gopło w Kruszwicy
wpłyniemy na…Noteć. Płynąc w dół
dotrzemy do Nakła nad Notecią i powrócimy na wspólny odcinek MDW E70
i Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Fot. M. Szelest
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WARTA

WARTA

CHARAKTERYSTYKA RZEKI
INFORMACJE ŻEGLUGOWE
Odcinek Warty od ujścia Noteci do ujścia Warty do Odry, zaliczany jest do II klasy dróg żeglownych. Długość tego odcinka to 68,2 km. Kilometraż liczony jest od
Kostrzyna nad Odrą w górę rzeki. Uprawiając żeglugę na Warcie należy uwzględnić
fakt, że oba brzegi rzeki zabudowane są na całym odcinku ostrogami, wystającymi
na odległość ok. 20-25 m w koryto rzeki. Często są one uszkodzone lub zniszczone
i z tego powodu niewidoczne, pod wodą. Nieznajomość zabudowy regulacyjnej wielokrotnie powoduje najechanie na ostrogę i uszkodzenie łodzi.
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokości tranzytowe na Warcie dla ruchu dwustronnego wynoszą, przy średnich
stanach wód, około 1,5 m. Bieżąca informacja o stanie wody podawana jest na tablicy
informacyjnej w śluzie nr 22 Krzyż, na km 176,2 oraz w Kostrzynie na 4 km Warty
PB, przed budynkiem RZGW. Stany wód można również sprawdzić samemu na wodowskazach: km 3,65 PB w Kostrzynie, km 28,5 PB w Świerkocinie oraz km 57,35 LB
w Gorzowie Wielkopolskim.
SZEROKOŚĆ
Szerokość koryta rzeki dochodzi do 90 m, jednakże szerokość samego szlaku dla SW
to od 50 do 70 m. Ograniczona jest ostrogami (często rozmytymi) i oznaczona znakami brzegowymi od km 9 w dół. Na całym odcinku występują również pływające
znaki granic szlaku żeglownego w postaci czerwonych walców na PB lub zielonych
stożków na LB.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Droga wodna W-O na odcinku Santok-Kostrzyn, pod względem napowietrznych linii średniego i wysokiego napięcia, nie przysparza żadnych trudności nawigacyjnych.
Najniższy most, to most drogowy w Kostrzynie na 2,45 km Warty o prześwicie przy
WWŻ wynoszącym 3,9 m.
PROMY
Na interesującym nas odcinku Warty napotkamy 2 promy. Pierwszy znajduje się
w Santoku na km 67,7 drugi zaś łączy miejscowości Witnica i Kłopotowo na km 22,3.
ROŚLINNOŚĆ
Płynąc Wartą nie napotkamy na trudności żeglugowe związane z roślinnością wodną.
CUMOWANIE
Piaszczyste i zazielenione brzegi Warty zachęcają do postoju, jednakże rozmyte i często niewidoczne ostrogi, mogą w sposób skuteczny nam to uniemożliwić. Należy więc
korzystać z licznie występujących na tym odcinku klubowych przystani jachtowych,
małych marin, czy nabrzeży załadunkowych. Gospodarze są zawsze gościnni i za
drobną opłatą udostępniają media, a nawet popilnują jednostki.
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WARTA to prawobrzeżny i zarazem najdłuższy
dopływ Odry – liczy 808 km długości i jest drugą po Wiśle, najdłuższą rzeką, płynąca w całości
w granicach kraju. Wypływa w Zawierciu na Wyżynie
Krakowsko-Częstochowskiej i w górnym biegu silnie
meandruje, niezliczoną ilość razy zmieniając swój
kierunek z południkowego na równoleżnikowy i odwrotnie. Przed Poznaniem rzeka przepływa przez
najstarszy w Polsce, chroniony obszar polodowcowy
– Wielkopolski Park Narodowy. Działalność człowieka najsilniej wpłynęła na kształt końcowego odcinka
Warty,
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Fot. P. Pasieczny
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WARTA

CIEKAWOSTKI HYDROTECHNICZNE
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Fot. P. Pasieczny

PRAWDZIWE UJŚCIE NOTECI
Santok, jako miejsce spotkania Noteci z Wartą, stał
się nim ostatecznie dopiero w latach 1787-1788,
kiedy za rządów Fryderyka II zakończono przebudowę dolnego odcinka Warty, przesuwając jednocześnie ujście Noteci o 1,5 km na północ. Wówczas
to zbudowano pierwszy most drewniany, który
w swoim środkowym przęśle był zwodzony, umożliwiając łodziom przejście z podniesionym żaglem.
Droga z Santoka do Skwierzyny została poprowadzona na sztucznej grobli, oddzielającej tereny zalewowe Warty i Noteci. Stare ujście Noteci zauważalne jest z poziomu obecnego mostu.

Fot. Archiwum gminy Słońsk

KOSTRZYŃSKI ZBIORNIK RETENCYJNY
Na powierzchni 5100 ha powstał sztuczny zbiornik wodny, pozwalający w miesiącach powodziowych przyjąć wezbrane wody Warty jak i Odry.
Zrenaturalizowano środowisko dla kilkuset gatunków ptaków, ale również dla bobra czy wydry. Do
osuszania tego rozlewiska służą przepompownie
zbudowane na początku XX w.
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SANTOK
Liczy sobie już ponad 1000 lat i przez Galla Anonima
nazywany był Strażnicą i kluczem królestwa. Nad
Santokiem, gdzie zbiegają się Noteć i Warta, góruje
wysoczyzna z wieżą widokową, z której dojrzeć można
nawet odległy o kilkanaście kilometrów Gorzów Wlkp.
W liczącej niespełna tysiąc mieszkańców wsi, warto
zwiedzić Muzeum Grodu Santok.
PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY”
Zwany również Błotami Nadwarciańskimi park, powstał w 2001 r., co czyni go najmłodszym parkiem
narodowym w Polsce. Ponad 8 tys. ha błot, łąk i lasów
łęgowych poprzecinane jest dziesiątkami kanałów, rowów melioracyjnych i starorzeczy dawnej delty Warty,
kryjąc w sobie siedliska ponad 250 gatunków ptaków,
w tym tak rzadkich gatunków jak bielik, łabędź krzykliwy czy myszołów włochaty. Ze względu na bogactwo
fauny teren ten chroniony jest międzynarodową konwencją Ramsar oraz jako Obszar Natura 2000.
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Dawniej Lansberg, lokowany w XIII w. na PB rzeki
Warty, do dnia dzisiejszego oprócz zabytkowej gotyckiej katedry, zaciekawia nas licznymi legendami związanymi m.in. z zachowaną do dziś studnią czarownic.
Miasto odwrócone jest „twarzą” do rzeki. W centrum
miasta przygotowano miejsca cumownicze, zrewitalizowano również bulwar nadbrzeżny. Pływającą wizytówką Gorzowa jest najstarszy na świecie (z 1884
r.) lodołamacz Kuna, który cumuje w basenie stoczni rzecznej, znajdującej się na LB na km 57,3, przed
Mostem Lubuskim.
ZOO ŚWIERKOCIN
Niedaleko naszej trasy, na km 28,5, znajduje się pierwsze w Polsce safari, przez które można przejechać samochodem. Na obszarze 20 ha można zobaczyć ponad 700 zwierząt m.in. z Australii, Afryki i obu Ameryk.
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Opuszczając gościnne dalby nabrzeża w Santoku na
226,1km Noteci, opuszczamy też samą rzekę Noteć, by
po przepłynięciu niespełna 150 m, znaleźć się w nurcie
nadpływającej od lewej burty Warty. Należy trzymać się
środka nurtu.
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Prom dolno linowy, grawitacyjny – napędzany nurtem
rzeki. Z prawej strony widzimy na wzniesieniu górującą
nad okolicą wieżę widokową z czerwonym dachem. Prom
w Santoku przewozi nie tylko miejscowych, ale także turystów, do znajdującego się na lewym brzegu Warty starego grodu Santok. Wykopaliska archeologiczne godne
zwiedzenia. Poza tym na prawym brzegu, na wysokości
promu, znajduje się Muzeum Santoka, z bardzo ciekawymi zbiorami dotyczącymi 1200 – letniej historii Grodu
Santok.
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65,5 km

Na PB widoczny w niewielkim oddaleniu betonowy bunkier dawnej strażnicy.
Uwaga! Znaki kilometrowe na Warcie stawiane są na obu
brzegach, bez zachowania podstawowej, np. dla Odry
zasady, że na lewym brzegu znajdują się znaki km nieparzystych, a na prawym brzegu – parzystych. Należy zwracać baczną uwagę na płycizny, występujące na rogach
licznych meandrów. Płynąć po buchcie, czyli zewnętrznym łuku koryta rzeki, w niedalekim najwyżej kilkunastometrowym oddaleniu od brzegu. Groźniejsze wypłycenia
i podwodne przeszkody nawigacyjne oznaczone są czerwonymi i zielonymi bojami.

Warta

Górki
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62,6 km – Napowietrzna linia energetyczna
Przy WWŻ wysokość 25 m.
61,1 km – Napowietrzna linia energetyczna

25

Przy WWŻ wysokość 25 m. Na LB widoczny na dłuższym
odcinku, jakby wyłysiały, rząd wysokich topól.

Czechów

60,5 km – PB – Czechów
Znany z organizowanych, jeszcze przed II Wojną
Światową, regat wioślarskich i kajakowych. Widoczna
wieża kościelna. Wzdłuż brzegu przebiega w tym miejscu, najbliżej koryta Warty, linia kolejowa łącząca Santok
z Gorzowem.
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Prom w Santoku. Fot. P. Pasieczny
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Okolice Czechowa. Fot. P. Pasieczny

60,1 km – Napowietrzna linia energetyczna.
Przy WWŻ wysokość 25 m.

25

59,9 km
– LB – widoczne ujście starorzecza Warty

GORZÓW
60
WIELKOPOLSKI

59,5 km – Napowietrzna linia energetyczna

H

Przy WWŻ wysokość 25 m.

5,7

22

57,5 km – LB – Wejście do basenu stoczniowego
Można się tu zatrzymać, korzystając z gościnności gorzowskich wodniaków.
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WARTA
57,34 km – Most Lubuski
Most drogowy na trasie E65. Przy WWŻ prześwit wynosi
5,7 m.

Kłod

Na PB rozciągają się zrewitalizowane nabrzeża Gorzowa
– bulwar miejski z licznymi restauracjami, kafejkami i pubami, w tym barką Ana, przed którą od górnej wody można cumować. Na dłuższe cumowanie warto wybrać na LB
przystań Admira, na której stoi znak 57 km. Można tutaj
zostawić łódź i pójść na zakupy do pobliskich sklepów
spożywczych, zatankować paliwo, czy zwiedzić Muzeum
Lubuskie im. Dekerta. W centrum Gorzowa, przy nabrzeżu, mają swoje żerowiska bobry, które nie boją się ludzi.
Uwaga! Prawie cały lewobrzeżny Gorzów jest dostępny
dla wodniaków przy średnim stanie wody. Do przystani Klubu Sportowego ADMIRA nie należy wpływać przy
stanach niskich, a przy stanach średnich tylko od strony
wody dolnej. W 2011 r. oddano do użytku przebudowany
Bulwar Wschodni z przyzwoitymi warunkami do cumowania. Jest to odcinek na prawym brzegu od budynku
LOK-u do mostu Staromiejskiego. Tam właśnie cumuje
zabytkowy lodołamacz Kuna i pływająca restauracja Ana.
Istnieją przyłącza do prądu i możliwość pobrania wody.
Postój jednostek turystycznych bezpłatny.
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Bulwar Miejski w Gorzowie Wielkopolskim.
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56,4 km – Most Staromiejski

4,0

Wysokość przy WWŻ wynosi ok. 4 m.

4,1

Widoczne, stylizowane na początek XX w. lampy oraz
na jego zakończeniu, na LB, charakterystyczna stalowa
konstrukcja wieży, zakończona stylizowaną siatką geograficzną kuli ziemskiej. Należy przechodzić pod środkowym, oznakowanym przęsłem mostu.
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55,9 km – PB – Ujście rzeczki Kłodawka
55,7-54,7 km – Most kolejowy Gorzów-Zbąszynek
Prześwit przy WWŻ wynosi 4,1 m.

Gorzów Wielkopolski. Fot. P. Pasieczny

Odcinek lewobrzeżny Gorzowa, na którym znajdują się
w kolejno: przystań AZS AWF (z prysznicem, WC i dostępnymi mediami) i nieczynny port przeładunkowy.
W kierunku zachodnim płyniemy aż do 52 km, a następnie wraz z meandrującą Wartą, kierujemy się dokładnie
na południe, by na krótkim odcinku obrać kurs 165 stopni czyli SSbE.

50,23 km – Most obwodnicy Gorzowa
Wysokość przy WWŻ 6,33 m.

Łup

49,5 km – LB – Odsypisko
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Oznaczone zieloną bojką.

Uwaga!
Warta zaczyna meandrować, aż do 9 km
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Pierwsza w Gorzowie marina z prawdziwego zdarzenia.
Europejski standard zapewniają sanitariaty, przyłącza do
prądu, pochylnie i dźwig do spuszczania łodzi. Dla chętnych możliwość noclegu w domkach o dobrym standardzie. W marinie również zaplecze sportowe, w tym korty
tenisowe.

Racł

REZERWAT
GORZOWSKIE
MURAWY

53,5 km – PB – Ośrodek sportowo-rekreacyjny z basenem
portowym

Bacz
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Most drogowy w Gorzowie Wielkopolskim.
Fot. P. Pasieczny
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44,7 km
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J. Lubniewka

Należy trzymać się LB, płynąc w buchcie. Z prawej burty
widoczne czerwone boje, następnie nurt rzeki zmienia
swój kierunek na SW i następuje również zmiana tablic
z PB na LB i na odwrót.

Rudnica

136

Napowietrzna linia energetyczna WWŻ - 15 m.

40,2 km – PB – Postument z białej cegły z krzyżykiem na
szczycie.

40
Kołczyn
15

Motylewo

A

Kan. Wiprzycki

Stara Warta (Kan. Maszówek)

Krzyszczyna

Gostkowice

Studzionka

30
Świerkocin

A

28

38 km – PB – Znak kilometra

Kanał Bema

22

Rzeka zmienia kierunek na W, by na 34,4 km po raz kolejny zmienić kierunek na NW.

Rud
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Należy uważać! Na odcinku niespełna 1 km następuje
zmiana kursu na N, potem trzeba iść po prawej buchcie
(z lewej burty widoczna zielona boja oznaczająca odsypisko), by następnie przejść na SW, w nieco krótsze zakole
Warty.
28,5 km – Most
Wielkie-Krzeszyce

131
Krzeszyce

Pyrzany
Stara Warta

Wysokość przy WWŻ to 15 m.

30,5 km – Głęboki i krótki meander

35
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38,2 km – Napowietrzna linia energetyczna
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Wysokość spodu mostu przy WWŻ wynosi 5,1 m.
Na PB wspomniany wcześniej wodowskaz przy siedzibie nadzoru wodnego. Można się zatrzymać, aby
odbyć prawdziwe safari w środku Europy – w ZOO
w Świerkocinie.
27,9 km – Napowietrzna linia energetyczna

25

Zawieszona na wysokości 28 m, widoczna jest z daleka.
Kurs zmienia się na 235o czyli WWS.
22,3 km – Prom dolnolinowy „Lubusz”

138

Zlokalizowany na trasie Witnica-Kłopotowo. Granica
Parku Narodowego Ujście Warty.

Kłopotowo

20

22 km – Przepompownia w Kłopotowie

Lemierzyce

a
Wart

Stara Warta

PARK
KRAJOBRAZOWY
UJŚCIE WARTY
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17,5-13 km – PB – Ujście kanału pompowni Witnica
Do km 13 płyniemy środkiem nurtu rzeki. Na wysokości
km 15, ciągnący się na lewym brzegu wał przeciwpowodziowy o wysokości 3-4 m, zmienia swój bieg i odbija na
południe, tworząc początek polderu słońskiego, wchodzącego w skład Parku Narodowego Ujście Warty. Polder
znany jest także, jako Kostrzyński Zbiornik Retencyjny.
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nk

a

15

36

Kostrzyn nad Odrą.
Fot. P. Pasieczny

gusław

WARTA
12,5 km
Z lewej burty widoczna zielona boja, oznaczająca wypłacenie dna Warty w tym miejscu.

Kamień
Wielki

9-4 km

Krześnica

Warta

9,5 km – Czerwona boja widoczna z prawej burty

132

A

Warta delikatnie meandruje, a na brzegach pojawiają się
brzegowe znaki wskazujące przebieg szlaku żeglownego.
Na PB – czerwony kwadrat wraz z „przejściówką”, czyli żółtym krzyżem, a na LB – kwadrat zielony, przekątną
postawiony w pionie ale końcami swoich ramion ustawionymi w poziomie., ze swoją „przejściówką” w kształcie
krzyża. Również w kolorze żółtym.
Uwaga! Należy bacznie obserwować powyższe znaki
i bezwzględnie się do nich stosować.
8 km – PB – Budynek przepompowni Kostrzyn-Warniki

10

4,1 km – PB – Czerwona boja
Oznacza ujście Starej Warty, znane również jako Kanał
Maszówek.

PARK
NARODOWY
UJŚCIE WARTY

4 km – PB – Strażnica Nadzoru Wodnego

Park Narodowy „Ujście Warty”. Fot. P. Chara

Warta w okolicach Kołczyna.
Fot. P. Pasieczny
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Stara Warta
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Parterowy budynek z białej cegły i betonowe nabrzeże, to strażnica wodna Kostrzyn, podległa Nadzorowi
Wodnemu w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Świerkocinie.
Obiekt służy jako port dla lodołamaczy i zimowisko dla
statków i barek. Dla większych jednostek istnieje możliwość zacumowania i zwiedzenia Kostrzyna. Ważne! Na
nabrzeżu tablica z aktualnymi głębokościami tranzytowymi dla Warty do Konina i dolnej Noteci do Krzyża.
Teren ogrodzony. Postój przy nabrzeżu i dostęp (wyjście
do miasta i powrót), będzie możliwy tylko za zgodą i na
warunkach ustalonych przez administrację drogi wodnej.
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3,8 km – PB – Marina Cafe Canape
Przystań dla mniejszych jednostek i łodzi, wpisana do
europejskiego katalogu przystani i marin Gelbe Welle.
W ofercie wszystkie media, prysznic, WC, pralka, parking,
pokoje do spania oraz przepyszne dania i kawa w swojsko urządzonej restauracyjce, z niespotykanym wystrojem ogródka. Możliwość przypilnowania łodzi. Wspaniała
obsługa w wykonaniu polsko-niemieckiego małżeństwa.

5
3,65 km – PB – Wodowskaz wodny Kostrzyn

KOSTRZYN
NAD ODRĄ

H

22
3,9

PARK

2,5 km – LB – Ujście rzeczki Postomii
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2,45 km – Most drogowy w Kostrzynie.

2,4 km – LB – Przystań jachtowa
Z betonowymi schodami do poziomu wody, od górnej
wody widoczne stare, wbite w nabrzeże drewniane pale
z kamiennym wypełnieniem. Istnieje możliwość rzucenia
kotwicy lub dobicia do brzegu. Stąd, 200 m w kierunku
granicy, znajduje się stacja paliw.

H

2,3 km – PB – Kamienne nabrzeże miejskie
Jest tu dość głęboko, jednak trochę zbyt wysoko dla
mniejszych jednostek.
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NAD ODRĄ

31

Przy WWŻ prześwit 3,9 m.
Jest to granica administracyjna Parku Narodowego Ujście
Warty.

Przystań w Kostrzynie nad Odrą.
Fot. P. Pasieczny

2,25 km – Most kolejowy na trasie Kostrzyn-Górzyca

22

Wysokość przy WWŻ 4,3 m. Linia kolejowa biegnąca
mostem jest jedną z głównych magistrali kolejowych
w Polsce (Szczecin-Śląsk), którą wozi się węgiel do portu
w Szczecinie.

tom

ia

1,78 km – Transgraniczny most kolejowy na trasie
Kostrzyn-Kietz

Pos

Wysokość nad WWŻ 4,4 m. Linia kolejowa prowadzi
z Warszawy do Berlina, dlatego most nazywany jest również berlińskim. Miejscowość Kietz po niemieckiej stronie
była stacją graniczną. Dziś granicy nie ma i pociągami
z Kostrzyna, co godzinę, można dojechać do Berlina.
Stanowi to doskonałą okazję, aby odwiedzić Berlin, tym
bardziej, że cena biletu (w obie strony) w tzw. ruchu przygranicznym, jest niska i – co ważne – upoważnia do przejazdów środkami lokomocji w Berlinie, bez konieczności
kupowania dodatkowych biletów.

3,9

4,3

Most kolejowy w Kostrzynie nad Odrą
Fot. P. Pasieczny

1,4 km – PB – Nabrzeże betonowe

4,4
Warta

Niegdyś należące do Żeglugi Bydgoskiej, obecnie w rękach prywatnych. Brak możliwości cumowania i skorzystania z infrastruktury, bez uzgodnienia z właścicielem.
0,83 km – PB – Nabrzeże betonowe dawnych zakładów
papierniczych
0,15 km – PB – Znak zachowania szczególnej ostrożności
Nabrzeże Żeglugi Bydgoskiej
w Kostrzynie nad Odrą.
Fot. P. Pasieczny
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Wchodzimy na główną drogę wodną – Odrę. Widoczna
z prawej strony czerwona boja, ograniczająca szlak żeglowny Odry w jej 617,6 km. W tym miejscu kończy się
szlak DW Wisła-Odra.

Ujście Warty do Odry. Fot. P. Pasieczny
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WARTA

Park Krajobrazowy Ujście Warty
Fot. P. Pasieczny

CZY WIECIE, ŻE ...
W rejonie ujścia Warty, jak to na pograniczu, ścierały się ze sobą nie tylko wpływy polskie i niemieckie czy pomorskie,
ale również trzech najpotężniejszych
średniowiecznych zakonów rycerskich:
Joannitów, Templariuszy oraz Krzyżaków.
Do dziś na tych terenach – w Santoku,
Słońsku czy Chwarszczanach widoczne są, w tajemniczych ruinach grodów,
kaplic oraz odrestaurowanych kościołach, ślady ich historii. Niewykluczone,
że w niedostępnych w średniowieczu
błotach „nadwarciańskich”, ukryty został
słynny skarb templariuszy.

Fot. M. Szelest
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ODRA na opisywanym 49,6 km odcinku tj. od Kostrzyna nad Odrą do Hohensaaten
w Niemczech, należy do III klasy dróg żeglownych, co czyni z niej prawdziwie międzynarodową arterię komunikacyjną, którą mogą wykorzystywać jednostki o wadze
1000-1500 ton. Na granicznym odcinku Odry (km 542,4-704,1) dopuszczalna jest żegluga nocna. Jednak o jej możliwości decydują, w formie komunikatu nawigacyjnego,
Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde.
Statki sportowe i turystyczne nie mogą uprawiać żeglugi nocnej.
GŁĘBOKOŚĆ
Za ujściem Warty do Odry, głębokości tranzytowe wzrastają o około 20-30 cm.
Ponieważ przepływy i głębokości rzeki, na odcinku swobodnie płynącym, wynikają
głównie z maksimów opadowych, nie są stałe i wynoszą od około 100 cm do nawet
250 cm, w zależności od miesiąca i roku. Przeważnie maksima występują w marcu
i kwietnia, zaś minima w miesiącach letnich. Opisywany odcinek swoje maksima notuje podczas roztopów, co jest typowe dla nieuregulowanych rzek. Na Odrze liczba dni
nawigacyjnych jest zmienna i wynosi od 250 do 350 dni w roku, zależnie od sezonu.
SZEROKOŚĆ
Opisywany odcinek charakteryzują znaczne szerokości dna koryta (około 80 m), które
powodują zmienność przebiegu nurtu oraz liczne mielizny. Utrudnienia dla żeglugi
stwarzają przemiały, które powstają przy ujściu Warty. Odra jest uregulowana i dobry
stan zabudowy regulacyjnej głębokości oraz szerokość szlaku, byłyby dużo korzystniejsze dla żeglugi. Koryto jednak jest zdewastowane. Brak robót utrzymaniowych
spowodował, że nastąpiła daleko posunięta jego renaturyzacja.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA, MOSTY I PROMY
Z uwagi na utrzymywanie opisywanego fragmentu Odry, jako śródlądowej drogi wodnej III klasy, nie występują na niej linie wysokiego napięcia o dopuszczalnej wysokości ponad poziom wody WWŻ (najwyższej wody żeglownej) 12 m. Na opisywanym
odcinku nie występują mosty, ani promy. W Gozdowicach, na km 645, kursuje latem,
od kwietnia do października, prom Bez Granic. Z własnym napędem, bocznokołowy.
ROŚLINNOŚĆ
Płynąc Odrą nie napotkamy na trudności żeglugowe związane z roślinnością wodną.
CUMOWANIE
Nie spotkamy na Odrze licznych przystań klubowych, czy marin, zachęcających do
rekreacyjnego użytkowania rzeki. Spośród portów można na tym odcinku wymienić
tylko znajdujący się u ujścia Warty port w Kostrzynie (km 617,6). Dodatkowe miejsca
dla postoju nocnego żeglugi mieszczą się zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, między innymi na 617 i 625 km. Na 623,7 km, w Kaleńsku, mieści się oznakowany
postój dla statków sportowych i turystycznych. Na 632 km w Miejscowość Kienitz,
znajduje się marina.

ODRA nazywana „księżną polskich rzek” to jedna
z najdłuższych rzek w Polsce, jak również najdłuższa
śródlądowa droga wodna w kraju. To także ważna
Fot. P. Pasieczny
arteria komunikacyjna Europy Środkowej. Pod wzglęDargomyśl
dem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski, licząc jednak wyłącznie długość jej biegu w granicach
kraju, jest trzecią po Wiśle i Warcie. Rzeka ma długość 854,3 km, w tym 742 km w Polsce. Odra przepływa przez woj. śląskie opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Wspólnie z Kanałem
Gliwickim tworzy Odrzańską Drogę Wodną, która jest
elementem europejskiego systemu dróg wodnych
i wchodzi w skład Międzynarodowej Drogi Wodnej
E30.
Wysoka
Waga rzeki Odry, jako wodnego szlaku komunikacyjnego, wynika z jej połączeń z innymi drogami wodnymi.
Łączy się ona między innymi: na 553,4 km z kanałem
Odra-Sprewa, na 617,6 km daje możliwość wpłynięcia na drogę wodną Wisła-Odra, na 667,2 km jest
połączona z kanałem Odra-Hawela. Zarówno Droga
Wodna Szprewa-Odra jak i Hawela-Odra łączą Odrę
z Berlinem. Kilometr zerowy dla obydwu w/w dróg
wodnych znajduje się poniżej śluzy Spandau, gdzie
Szprewa uchodzi do Haweli. Kanał Haweli został wybudowany podczas blokady Berlina Zachodniego. Po
Sitno
upadku muru berlińskiego i wybudowaniu nowej śluzy
Spandau, kanał stracił na znaczeniu.
Odra w swoim górnym odcinku jest rzeką uregulowaną, być może nawet nadto, jak pokazują katastrofalne
powodzie przetaczające się przez nią co kilkanaście lat.
W jej górnym odcinku zbudowano 24 śluzy. Prace nad
jej ujarzmieniem prowadzono od XVIII wieku, a właściwą regulację rozpoczęto w 1819 roku. W swoim dolnym
biegu, a konkretnie na odcinku między Kostrzynem
nad Odrą (617,6 km), a Hohensaaten (667,2 – wejście
do kanału Odra-Hawela), na którym Odra stanowi element MDW E70, jest to rzeka uregulowana poprzez
zabudowę ostrogami, wybudowanymi pod koniec XIX
wieku. Na odcinku blisko 180 km Odra stanowi granicę państwową pomiędzy Rzeczypospolitą Polską,
a Republiką Federalną Niemiec. Odcinek ten administrowany jest wspólnie, przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Polska), i przez
Dyrekcję Wodno-Żeglugową Wschód z siedzibą
w Magdeburgu, jednostka terenowa – Urząd WodnoŻeglugowy Eberswalde (Niemcy).
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województwo lubuskie

N

województwo zachodniopomorskie

Kaleńsko
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Reczyce
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5

Fot. Archiwum gminy Słońsk

SZLAK ZAKONÓW RYCERSKICH na Ziemi Lubuskiej.
W okolicach Kostrzyna można udać się w podróż
śladami templariuszy i joannitów. W średniowieczu zakony posiadały majątki na tych terenach i do
dziś zachowały się budowle sakralne, gospodarcze
i militarne, pamiętające czasy ich urzędowania.
W Kostrzynie nad Odrą zaczyna się szlak rowerowy, obejmujący najciekawsze zabytki z tego okresu, który biegnie m.in. przez Szumiłowo, Kaleńsko,
Chwarszczany i Dargomyśl, aż do Słońska.
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KANAŁ ODRA-HAWELA. Wybudowany w latach
1905-14 kanał Odra-Hawela odciążył XVII-wieczny
kanał Finow. Żeglować po nim mogą jednostki
o nośności 600 ton, a na starszej trasie tylko 170
ton. Ponadto na nowszym odcinku łączącym Odrę
z Hawelą są jedynie 4 śluzy, zamiast 17. Najciekawszy
obiekt na kanale Odra-Hawela to podnośnia windowa Niderfinow, oddana do użytku w 1934 r., która
pozwala pokonać trzydziestosześciometrową różnicę wysokości terenu w ok. 5 min. W tej nietypowej
śluzie znajduje się wanna o wymiarach 82,5 na 11,94
m. W 2014 r. ma zostać oddana do użytku nowa
śluza, podnoszona o nośności 3000 ton i wymiarach
115 m długości i 12,5 m szerokości.
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Porzecze

Boleszkowice

Fot. M. Czasnojć

Fot. T. Klik

TWIERDZA KOSTRZYN. Wybudowana w XVI w.
przez ponad 400 lat zachwycała kunsztem inżynierii wojskowej, ale nie przetrwała bombardowań
podczas II Wojny Światowej. Do dziś można podziwiać zachowane kompleksy murów i bastiony, np.
ten o nazwie Filip, czy Brandenburgia. W Kostrzynie
oprócz słynnego Przystanku Woodstock, odbywają się również pokazy walk grup rekonstrukcyjnych
podczas Dni Twierdzy Kostrzyn.
PRZYSTANEK WOODSTOCK
To niewątpliwie największe wydarzenie w Kostrzynie nad Odrą. Festiwal należy do największych i najlepiej zorganizowanych w Europie. Odbywa się na
przełomie lipca i sierpnia. Organizatorem Festiwalu
jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
To wielkie wydarzenie organizowane jest z myślą
o wszystkich wolontariuszach i sympatykach Wielkiej Orkiestry. Pierwszy festiwal odbył się w 1995
roku, w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim.
Od 2004 roku impreza nieprzerwanie odbywa się
w Kostrzynie nad Odrą.

Kłosów

Odra

635

Czelin
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Fot. P. Pasieczny
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Na Odrę z rzeki Warty wpływamy na km 617. Na całym
odcinku granicznym wystawiane jest oznakowanie szlaku
żeglownego: brzegowe i pływające. Oznakowanie brzegowe wystawia administracja wodna każdego państwa
na swoim brzegu, natomiast oznakowanie pływające na
odcinku granicznym od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia
Warty – Nadzór Wodny w Słubicach, a poniżej ujścia
Warty, do końca odcinka granicznego, w Widuchowej –
administracja wodna Niemiec.
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Przez kolejne 13 km płyniemy prawie w linii prostej. Odra
niewiele meandruje. Szlak żeglowny biegnie przemiennie
raz bliżej prawego, innym razem lewego brzegu.
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617,6 km
PB – Ujście rzeki Warty

Ujście Warty. Fot. G. Nadolny

617,7-618,4 km
PB – Miejsce postoju nocnego dla żeglugi
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Szumiłowo

618-618,5 km
LB – Miejsce postoju nocnego dla żeglugi
Po stronie niemieckiej, wzdłuż brzegu, biegnie wał przeciwpowodziowy, a na nim asfaltowa droga, prowadząca
znad Nysy Łużyckiej do morza Bałtyckiego. Jest to trasa licząca kilkaset kilometrów, o wysokich walorach widokowych, często wykorzystywana przez rowerzystów
i spacerowiczów.
621 km
PB – Wieś Szumiłowo

619 km Odry. Fot. G. Nadolny

622,8 km
PB – Granica województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Od tego miejsca Odra staje się rzeką rozdzielającą
województwo zachodniopomorskie i niemiecki land
– Brandenburgię.
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Kaleńsko
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623,7 km
PB – Wieś Kaleńsko
Oznakowany postój dla statków sportowych i turystycznych.
625,1 – 625,9 km
LB – Miejsce postoju nocnego
629,5 km
PB – Ujście rzeki Myśla
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619 km Odry. Fot. G. Nadolny
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ODRA

Namyślin

W km 630 Odra skręca łagodnym łukiem na prawo, aby
później przez najbliższe 2 km meandrować w lewo.
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630,7 km
PB – Rezerwat Porzecze
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632 km
LB – Miejscowość Kienitz – marina
635 km
LB – Miejscowość Gross Neuendorf z nabrzeżem do
cumowania

630

127

Porzecze

REZERWAT
PORZECZE

639 km
PB – Czelin

Po 28 km od tego miejsca, na 667 km, dopływamy do kanału Odra-Hawela, który jest kontynuacją
Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70. Odcinek ten
opisany został poniżej.
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Kenitz

645 km
PB – Nadzór Wodny Gozdowice
Prom z własnym napędem, miejsce postojowe dla statków sportowych i turystycznych, sklep, muzeum forsowania Odry w 1945r. cmentarz wojenny w Siekierkach;

635

652 km
PB – Oznakowany postój dla statków sportowych
i turystycznych;
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653,9 km
Most kolejowy - nieczynny

N

662,3 km
Most drogowy Osinów Dolny/Hohenwutzen;
667 km
LB – Wejście do kanału śluzy Hohensaaten Ost
Początek drogi wodnej Hawela-Odra.

Czelin
653,9 km, Most kolejowy. Fot. G. Nadolny
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Z daleka widać zabudowania

MDW E70 – ODCINEK POŁUDNIE-PÓŁNOC (S-N)
Druga część opisanego w przewodniku polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi
Wodnej E70, imponuje różnorodnością akwenów oraz mnóstwem atrakcyjnych miejsc na
szlaku. Łącznie liczy około 280 km w linii prostej, mierzonej jedynie długością odcinków
Wisły, Nogatu i Zalewu Wiślanego. A przecież szlak ten może również prowadzić drogami
wodnymi Szkarpawy i rzeki Elbląg. Spływ rozpoczynamy w Bydgoszczy na km 772 Wisły,
gdzie swoje ujście ma Brda i kontynuujemy mijając szereg historycznych miast, które przed
wiekami powstawały w strategicznych miejscach nad Wisłą, pełniąc funkcję obronne. Do
dziś podziwiać możemy pozostałe po Prusach zamki, m.in. w: Chełmnie, Grudziądzu,
Świeciu, Kwidzynie czy Gniewie. Po 115 km dopływamy do miejscowości Biała Góra, gdzie
zabytkowa śluza o tej samej nazwie oddziela główny nurt Wisły od Nogatu, jednocześnie
zabezpieczając tereny Żuław Wiślanych przed wielką wodą. Nogat jest wschodnim ramieniem ujściowym Wisły, które jeszcze przed paroma wiekami odprowadzało ponad 80%
jej wód, a od czasu przebudowy na początku XX w. jest praktycznie pozbawione nurtu.
Wybierając ten szlak dopłyniemy na Zalew Wiślany i do Elbląga, po drodze podziwiając
uroki żuławskiego krajobrazu oraz wspaniały gotycki Zamek w Malborku – średniowieczną stolicę państwa krzyżackiego. Pozostając jednakże na rozległej Wiśle, będziemy mieli
możliwość dotrzeć do Gdańska – historycznego Wolnego Miasta, kolebki Solidarności
czy też stolicy bałtyckiego bursztynu. Rzeka uchodzi do Bałtyku tworząc deltę, a jej liczne
odnogi i połączenia tworzą w tym rejonie tzw. Pętlę Żuławską. Łącznie wszystkie cieki
stwarzają wspaniałe warunki do uprawiania turystyki wodnej oraz umożliwiają żeglugę
towarową na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W przewodniku opisane zostaną zatem następujące akweny:
1. Rzeka Wisła – od km 771,4 do km 941,3 (długość bezwzględna – 169,9 km),
2. Rzeka Nogat – od km 0,00 (km 886,6 Wisły) do km 62 (dł. b. – 62 km),
3. Rzeka Szkarpawa – od km 0,00 (km 931 Wisły) do km 25,4 (dł. b. – 25,4 km),
4. Rzeka Elbląg – od km 0,00 do km 16,3 (dł. b. – 16,3 km),
5. Zalew Wiślany – długość na obszarze Polski wynosi 35,1 km.
6. Martwa Wisła - od km 0,00 do km 28 (długość bezwzględna - 28 km)
Największa polska rzeka zaskakuje pięknym, naturalnym krajobrazem oraz budzi respekt
swoimi rozmiarami. Leniwie płynący Nogat malowniczo meandruje, prowadząc nas po żyznych nizinach Żuław Wiślanych. Zalew Wiślany, ze swoim morskim oznakowaniem, może
stanowić świetną szkołą żeglarstwa przed wypłynięciem na szersze wody. MDW E70 na
odcinku S-N jest więc wymarzonym miejscem na wakacje na wodzie, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie.

Fot. P. Pasieczny

Fot. P. Pasieczny

Fot. P. Pasieczny
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CHARAKTERYSTYKA RZEKI
INFORMACJE ŻEGLUGOWE
GŁĘBOKOŚĆ
Od ujścia Brdy (km 771,4) do Tczewa (km 910) Wisła zaliczana jest do II klasy żeglownych dróg wodnych z gwarantowaną głębokością tranzytową 1,4 m. Stąd do ujścia (km
941,3) jest drogą III klasy i zapewnia głębokość 1,6 m. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż nurt Wisły niesie znaczne ilości kruszywa, tworząc przy tym przemiały, nierzadko blokujące główny szlak – głębokość może wtedy spadać poniżej 1 m.
SZEROKOŚĆ
Szerokość lustra wody oscyluje wokół 500 m. Niezbędna na pokładzie jest więc lornetka, ułatwiająca odczytywanie znaków na przeciwległym brzegu. Płynąc wzdłuż brzegu
należy zachować bezpieczną odległość – od kilkudziesięciu do nawet 200 m, ze względu na często niewidoczne i zniszczone ostrogi regulacyjne, które bywają wysunięte daleko w nurt rzeki.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Wszystkie linie wysokiego napięcia zawieszone są wysoko (powyżej 8 m przy WWŻ),
więc nie przysparzają trudności nawigacyjnych. Najniższy most na tym odcinku Wisły
znajduje się w Grudziądzu – prześwit przy wysokim poziomie wody wynosi ponad 5 m,
a przy średnim prawie 9 m.
OZNAKOWANIE
Na dolnym odcinku Wisły obowiązuje oznakowanie brzegowe zgodne z przepisami żeglugowymi śródlądowych dróg wodnych. Przy niskich stanach wody należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących znaków! Znaki z kilometrażem są często niszczone,
dlatego pojawiają się na brzegu z dużą nieregularnością.
CUMOWANIE
Oprócz nielicznych przystani u brzegów Wisły, na miejsca do cumowania warto wybierać jedynie piaszczyste zatoczki pomiędzy ostrogami (uważając jednocześnie na
sieci rybackie). Przy zbliżaniu się do brzegu należy zachować szczególną ostrożność
ze względu na występujące na całej długości rzeki umocnienia z kamieni, stanowiące
zagrożenie dla jednostki. W Toruniu (na MDW E40), w odległości ok. 30 km od MDW
E70, od strony zespołu staromiejskiego, na 1,5 km odcinku pomiędzy mostami: drogowym i kolejowym, zmodernizowane zostało nabrzeże Wisły, będące elementem rzecznej panoramy Torunia. Nabrzeże przystosowane jest do cumowania dużych jednostek
pasażerskich. Działania te, umożliwiając bezpośrednie relacje Wisła - Stare Miasto,
podkreślają, m.in. hanzeatycką i nadrzeczną tożsamość Torunia. Wykonane w centralnej części odcinka umocnienie tarasowe jest szczególnie cenionym przez turystów i
mieszkańców miejscem spotkań i odpoczynku nad brzegiem Wisły. Odbudowana jest
również, zlokalizowana przy Bulwarze Filadelfijskim, w bezpośredniej bliskości Starego
Miasta przystań AZS, umożliwiająca cumowanie ok. 20 małych jednostek pływających.”
WIATR I NURT
Ze względu na dość wartki nurt Wisły (ok. 3 km/h) należy unikać wykonywania szybkich
manewrów. Utrudnieniem może okazać się również wiatr – gdy wieje silnie z północy fale mogą osiągać nawet 1 m wysokości. Przy silnym wietrze południowym należy
zwiększyć obroty silnika.
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WISŁA. Najdłuższa rzeka Polski i jednocześnie
najdłuższa rzeka wpływająca do Bałtyku. Liczy 1047
km, a jej dorzecze zajmuje ponad połowę powierzchni Polski. Nazywana jest Królową polskich rzek –
również ze względu na ogromną rolę jaką odegrała
w historii naszego kraju. Nad jej brzegami toczyły
się burzliwe losy narodu polskiego. Zakładano wokół niej, przed wiekami, takie miasta jak Kraków,
Warszawa, Toruń czy Gdańsk. Wisłę dzielimy na
3 podstawowe odcinki: górny, środkowy i dolny.
Genezy tego podziału upatrujemy w historii i przebiegu granic zaborów. Górny odcinek o długości
ok. 270 km – od źródeł na stokach Baraniej Góry
w Beskidzie Śląskim do ujścia Sanu – nie ma szczególnego znaczenia gospodarczego czy żeglugowego ze względu na słabą regulację i zbyt niskie stany
wody. Stanowi za to o walorach krajobrazowych i turystycznych m.in. Oświęcimia, Krakowa, Tarnobrzegu
czy Sandomierza. Środkowy, najdłuższy odcinek cechuje się unikatowym w skali Europy, naturalnym krajobrazem dzikiej rzeki. Na uregulowanej jedynie wałami przeciwpowodziowymi Wiśle tworzą się często
piaszczyste wyspy, a na polnych brzegach wyleguje
się wypasane bydło. Uczestnicy coraz liczniej organizowanych spływów kajakowych, mogą odwiedzić
m.in. takie historyczne miejscowości jak Janowiec,
Kazimierz Dolny, Puławy i Dęblin. Od Płocka do ujścia Wisły w Gdańsku płynie, uregulowany w czasie
zaboru niemieckiego, dolny odcinek Wisły. Na trasie
pokonujemy m.in. zaporę i elektrownię wodną we
Włocławku oraz największy w Polsce sztuczny zbiornik wodny – Jezioro Włocławskie. Płynąc dalej mamy
możliwość zwiedzenia wielu zamków postawionych
przez Krzyżaków, np. w Toruniu, Świeciu, Grudziądzu
i Gniewie. Na terenie Żuław Wisła tworzy deltę, rozdzielając się na Nogat, Szkarpawę, Wisłę Martwą
i Śmiałą. Obecnie głównym ujściem rzeki do Zatoki
Gdańskiej jest przekop, wybudowany w 1895 r.

Fot. M. Szelest
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CHEŁMNO nazywa się Miastem Miłości, ponieważ
w tamtejszej farze z przełomu XIII i XIV w. znajdują
się relikwie św. Walentego. 14 lutego odbywają się
tu liczne imprezy tematyczne. Również poza Walentynkami miasto przyciąga wieloma atrakcjami
nie tylko dla zakochanych. Miłośników architektury
zainteresuje fakt, że miasto zbudowano w oparciu
o ustalony z góry schemat, bazujący na tzw. pręcie chełmińskim, stanowiącym niegdyś jednostkę
miary. Wzorzec umieszczono w ratuszu, a efekty
budowy wg tej koncepcji (określanej prawem chełmińskim) można podziwiać z wieży farnej.

Fot. P. Pasieczny

GRUDZIĄDZ
W Grudziądzu wzrok przykuwają ceglane
XVI-wieczne spichlerze zlokalizowane przy starówce, które od strony rzeki sprawiają wrażenie
ogromnych, choć mają tylko kilka pięter. W budynkach najbliżej Bramy Wodnej mieści się Muzeum
im. ks. dr W. Łęgi, które prezentuje m.in. zasoby
archeologiczne, etnograficzne czy numizmatyczne.
Pozostałe obiekty dawnych spichlerzy, są zamieszkane lub dopiero mają zostać zagospodarowane.

Fot. M. Opitz

TCZEW
W Tczewie powstało pierwsze w Polsce Muzeum
Wisły, a trzecie na świecie poświęcone rzece, gdzie
promowane są historia oraz tradycje regionu. Inne
miejsca warte odwiedzenia to najstarszy zbytek
Tczewa, czyli XIII-wieczna fara oraz starówka, która
również pamięta czasy średniowiecza.
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TORUŃ

NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE TORUNIA
RATUSZ STAROMIEJSKI
Został zbudowany pod koniec XIV w. Ciekawostką jest to, że ratusz ma tyle okien ile jest
dni w roku, tyle sal ile miesięcy, tyle pokoi ile tygodni oraz tyle wież ile pór roku.
KATEDRA ŚW. ŚW. JANÓW
Jest to najstarsza świątynia gotycka na ziemi chełmińskiej. Jej budowa została rozpoczęta w 1233 r., czyli w momencie nadania Toruniowi praw miejskich. W kościele znajduje się chrzcielnica gotycka, przy której chrzczony był Mikołaj Kopernik.
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU
Zostało otwarte w 2008 r. i jest jednym z najnowszych centrów dedykowanych sztuce
współczesnej w Polsce. Powierzchnia wystawiennicza obejmuje ponad 4 tys. m2. Ponadto
w centrum znajdują się: kino, Księgarnia Sztuki oraz Czytelnia im. Sömmeringów.
DOM KOPERNIKA
To tutaj, w 1473 r., urodził się najwybitniejszy mieszkaniec Torunia i twórca heliocentrycznej wizji świata – Mikołaj Kopernik. Obecnie w budynku znajduje się muzeum astronoma z wystawami dotyczącymi życia i pracy uczonego.
MUZEUM PIERNIKA
Mieści się przy ulicy Rabiańskiej 9. Jest to muzeum interaktywne, znajdujące się w XVIwiecznej piekarni, gdzie odbywa się produkcja pierników wg starych receptur i za pomocą narzędzi, jakich używano 500 lat temu.

TORUŃ NADWIŚLAŃSKI

Pomiędzy murami starego miasta, a Wisłą znajduje się Bulwar Filadelfijski. Nazwa bulwaru pochodzi od miasta partnerskiego Torunia – Filadelfii. W zamian, jeden z placów
w Filadelfii nosi nazwę Trójkąt Toruński. Na terenie bulwaru można znaleźć wypisane
cytatu z kultowego filmu „Rejs” – bulwary były miejscem, w którym zostały nakręcone
pierwsze sceny z filmu.
Część prawo i lewobrzeżną Torunia łączy most drogowy im. J. Piłsudskiego, most kolejowy im. E. Malinowskiego oraz most autostradowy im. Armii Krajowej.
Niedaleko Starego Miasta znajdują się trzynastowieczne spichlerze stanowiące dowód
zamożności miasta z czasów, kiedy było ono międzynarodowym ośrodkiem handlowym.
W okresie największego rozkwitu handlu w mieście znajdowało się ponad 100 spichlerzy.
Toruń znajduje się na międzynarodowym szlaku wodnym E40 łączącym Morze Bałtyckie
z Morzem Czarnym.
W Toruniu znajdują się porty rzeczne: Drzewny i Zimowy oraz liczne przystanie żeglarskie: AKS, AZS przy Starówce, KS Budowlani, Szkwał, Towimor, Walter, Yacht Klub Toruń,
Liga Morska i Rzeczna.
W sezonie turystycznym funkcjonuje komunikacja rzeczna: Łódka Katarzynka - łączącą Bulwar Filadelfijski z Kępą Bazarową i Zamkiem Dybowskim, Statek pasażerski Wanda
(kursy po Wiśle), Statek pasażerski Wiking (kursy po Wiśle).
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Toruń – miasto pierników – to jedno z najstarszych
miast w Polsce, którego początki sięgają już czasów
prehistorycznych. Miasto leży między 730-738 km
Wisły. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu,
natomiast lewobrzeżna na Kujawach.
Atrakcyjne położenie miasta nad rzeką oraz na szlaku bursztynowym, uwarunkowało znaczenie miasta
w historii Polski i Europy. W 1230 r. osiedlili się tu
Krzyżacy, a w 1280 r. Toruń stał się członkiem Hanzy,
czyli związku miast handlowych Europy Północnej.
W 1411 r., rok po bitwie pod Grunwaldem, w Toruniu
podpisano traktat pokojowy kończący wielką wojnę
polsko-krzyżacką, ale już w 1454 r. wybuch powstania antykrzyżackiego w Toruniu doprowadził do rozpoczęcia polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej.
W trakcie wojny Kazimierz Jagiellończyk wydał akt
inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego i włączył
Toruń do Polski, nadając mu przywileje, które zagwarantowały miastu niezależność i odrębność polityczną. Wiek XVI i XVII to złoty czas dla Torunia, w którym
miasto bogaciło się głównie na handlu rzecznym
i jarmarkach międzynarodowych. Również w tym
okresie w Toruniu zaczęła kształtować się tradycja flisacka - odbywały się tutaj ceremonie pasowania na
flisaków. Ponadto w tym czasie Toruń stał się także
miastem luterańskim. Najazdy Szwedów w XVIII w.
spowodowały wiele zniszczeń, szczególnie w 1703
r., które doprowadziło do spalenia znacznej części
rynku, ratuszu i kościołów. Pięć lat później w Toruniu
wybuchła epidemia dżumy, która zdziesiątkowała populację miasta. W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski
Toruń znalazł się na terytorium Królestwa Prus. W czasach napoleońskich Toruń wielokrotnie był grabiony
i niszczony przez przechodzące wojska. Po Kongresie
Wiedeńskim władze pruskie zaczęły przekształcać
miasto na twierdzę. Po I wojnie światowej Toruń ponownie wrócił do Polski i zaczął dynamicznie się rozwijać. Po II wojnie światowej, w czasach PRL, miasto
straciło na znaczeniu, kosztem bardziej robotniczej
Bydgoszczy. Obecnie miasto liczy 205 tys. mieszkańców i jest siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (siedzibą
Urzędu Wojewódzkiego jest Bydgoszcz).
W 1997 r. Toruń został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na liście znalazł
się XIII wieczny zespół starego i nowego miasta oraz
ruiny zamku krzyżackiego.

Fot. A. Goiński
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730 km – Przemiał
733 km – Przemiał
733,8 km – Most Kolejowy im Ernesta Malinowskiego
Długość mostu wynosi 997 m, rozpiętość przęseł 94 m,
WWŻ – 7,85 m.
Bulwar Filadelfijski w Toruniu. fot. J. Czerwiński
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Bulwar Filadelfijski – ciągnie się na całej długości murów
miejskich. W okolicy stoi niewielki drewniany budynek
wodowskazu z 1892 r., mieszczący limnigraf, rejestrujących wahania poziomu wód Wisły.

394

760

734 km – Przystań Toruńskiego Klubu Sportowego
„Budowlani”

Zławieś Wielka

735,2 km – Most drogowy im Józefa Piłsudzkiego
WWŻ – 5,17 m

Przyłubie

735,7 km – Przystań AZS
Toruń, Przystań AZS. fot. S. Wroński

755

736 km – Przemiał Toruń
734,4 km – Port Zimowy
740 km – Przemiał
743 km – Przemiał Wielka Niszewska
744,8 km – Kanał do Portu Drzewnego
Kanał ma 1500 m długości i 60 m szerokości. Basen portowy długość 1800 m, szerokość 350 m
Koniec Torunia prawobrzeżnego.

Glin
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Most drogowy im. J. Piłsudzkiego. Fot. S. Wroński
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750

Górskie

744,85 km – Napowietrzna linia energetyczna
WWŻ – 14,56 m
745 km – Przemiał Dybowo
745,8 km – Ujście rzeki Zielonej – Puszcza Bydgoska zbliża się do rzeki
Toruń, kanał do Portu Drzewnego. Fot. S. Wroński

Stary
Toruń
Kąkol

14

749 km – Przemiał Górsk

745

Przysiek

752 km – Przemiał Smolno
755 km – Przemiał Przyłubie

Wielka
Nieszawka

759 km – Przemiał Zławieś Wielka

Nabrzeże w Solecu Kujawskim. fot. S. Wroński
Toruń - Zespół Staromiejski od strony Wisły.
fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu

760 - 765 km – Solec Kujawski
Szesnastotysięczne miasto położone w centrum Puszczy
Bydgoskiej, w odległości 6 km od granic Bydgoszczy i 35
km od Torunia.
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771 km – Ujście starej Brdy
!NIE WPŁYWAĆ!

KĘPA 7,8
BAZAROWA

250

766 km – Przemiał Otorowo

Kijewo

Toruń - Most kolejowy. fot. R. Wasil
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764 km – Przemiał Czarnowo

TORUŃ

740

762 km – Przemiał Solec Kujawski
763,8 km – Stanica WOPR Salina
Miejsce dawnej przeprawy promowej
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Chrystkowo

550

Kiepł

Bieńkówka
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Borówno
PARK
KRAJOBRAZOWY
DOLINY DOLNEJ
WISŁY
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248

WISŁA

Kijewo
771,4 km – LB
– Ujście Brdy do Wisły
Królewskie

Topolno

550

774,84 km – Most drogowo-kolejowy w Fordonie
Szerokość przęsła żeglownego 90 m, prześwit przy średniej wodzie 9,1 m, przy wysokiej 5,55 m.
Zaraz za mostem, na LB, przystań i baza sprzętu Witolda
Łożewskiego – po uzgodnieniu z właścicielem możliwość
przybicia, zatankowania wody i skorzystania z usług warsztatu naprawczego. Po prawej stronie mostu, kilkaset
metrów od rzeki, znajduje się Motel Jermir (noclegi, restauracja), jednak
w tym miejscu można najwyżej dojść
PARK
do lewego brzegu Wisły (przystań Łożewskiego), więc
KRAJOBRAZOWY
do pokonania pieszo
mamy cały most, czyli sporo ponad
kilometr.
DOLINY DOLNEJ

WISŁY
773 km – przemiał
Fordon
Błoto
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775 km – LB – Fordon
Niegdyś samodzielne miasto, obecnie (od 1973 r.) naj550 licząca prawie osiemdziesiąt tysięcy mieszkańwiększa,
ców dzielnica Bydgoszczy. Zawsze związane z przepływającą u jego stóp Wisłą – za czasów pruskich mieściła się
tu Dyrekcja Ceł i Akcyzy, a w okresie międzywojennym
przystań żeglugi rzecznej. O czasach świetności Fordonu
przypominają jego zabytki, a przede wszystkim neobarokowy kościół p.w. św. Mikołaja z 1928 r., lokowany na
miejscu średniowiecznej świątyni.
776 km – PB – Ostromecko
Prawie półtora km od rzeki położony jest niezwykle ciekawy zespół pałacowo-parkowy. Przepiękny jest otaczający
go park, w którym oprócz modrzewi, lip i kasztanowców
rosną też stuletnie dęby. Dwa pałace, z których starszy
rokokowy należał jeszcze do kasztelana Mostowskiego,
Dąbrowa
Chełmińska
a młodszy,
klasycystyczny, zbudowany został już przez
kolejnych właścicieli, rodzinę Schoenbrunów, znakomicie wkomponowują się w przepiękny parkowy krajobraz.
W drugiej połowie XVIII w., w Ostromecku uruchomiono stację poczty dyliżansowej na trasie z Berlina do
Królewca. Ostromecko znane jest również z wody mineralnej, sprzedawanej pod tą samą nazwą, którą wzmiankowano już pod koniec XVI w.

Wypaleniska

777 km – Przemiał Ostromecko
787,5 km – PB – Czarże
Możliwość postoju w niewielkiej zatoczce, w której stacjonuje lokalny rybak – pan Głaszkiewicz (możemy kupić
świeże ryby). Nie jest to zbyt wygodne miejsce na postój,
ale czasem warto się tam schować w przypadku dużej
fali, którą możemy napotkać na Wiśle w tych okolicach.
W wiosce ciekawy gotycki kościół.

Wisła w okolicy Trzęsacza.
Fot. P. Pasieczny
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781
5 km – Przemiał Łoskot
76
785 km – Przemiał Rafa
786 km – LB – Trzęsacz
W wiosce dwór z pierwszej połowy XIX w. oraz znak wysokiej wody z 1889 r.

10

Ujście Brdy do Wisły. Fot. M. Szelest

776 km – PB – Rezerwat Wielka Kępa Ostromecka
Chroniony jest tu las łęgowy, zachowany w bardzo dobrej formie. Ten rezerwat, jak też wszystkie kolejne, aż
do Nowego, znajdują się na terenie Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, który
zajmuje obszar doliny Wisły o długości prawie 100 km.

80

772,5

771,4
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REZERWAT
WIELKA KĘPA
OSTROMECKA

Rezerwat Wielka Kępa Ostromecka. Fot. M. Szelest

787 km – Przemiał Zła Wieś
792 km – Przemiał Kokocko
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Fordon. Fot. M. Szelest
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774,5 km – LB – Topolno
Wart zobaczenia kościół z końca XVII w. oraz ciekawy zespół pałacowo-parkowy z końca XIX w.

A

J. Starogrodzkie

799 km – LB – Chrystkowo
Zatrzymując się na lewym brzegu koniecznie trzeba udać
się pieszo, by po pokonaniu wału i przejściu kilkuset
metrów wiejską drogą dotrzeć do Chrystkowa. We wsi
tej znajduje się pochodząca z 1770 r. oryginalna chata
mennonicka, jedna z niewielu tak dobrze zachowanych.
Gospodarzami obiektu są, mieszkający w sąsiednim budynku, państwo Kwiatkowscy.

nna

801 km – LB – Gruczno - około 3 km od rzeki
W głębokiej dolinie, tuż obok Gruczna, stoi zabytkowy
budynek młyna z końca XIX w. z charakterystycznymi
ścianami z pruskiego muru. Co roku pod koniec wakacji Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły organizuje tu
Festiwal Smaku. To znakomita impreza, podczas której
prezentowane jest kulinarne bogactwo regionu Dolnej
Wisły. Można tu zobaczyć techniki wytwarzania potraw,
a co najważniejsze, skosztować wszystkiego, co wystawione na stołach. Warto spróbować powideł śliwkowych
i miodów wytwarzanych w nadwiślańskich gospodarstwach. To właśnie dzięki staraniom TPDW w regionie
zaczęła odżywać tradycja smażenia powideł. Festiwalowi
towarzyszą konkursy na Smak Roku i najlepszą nalewkę
oraz wiele koncertów i pokazów kulinarnych.
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801 km – LB – Rezerwat przyrody Ostnicowe Parowy
Gruczna.
Chronione są w nim murawy kserotermiczne i cenne
stanowisko ostnicy Jana – gatunku rzadko spotykanej
w Polsce trawy wieloletniej.

Borówno

802 km – Przemiał Starogród
802 km – PB – Rezerwat Przyrody Ostrów Panieński
Można w nim zobaczyć okazy wspaniałych dębów, z których wiele ma ponad 250 lat.

Gruszcz

795

248

805,5 km – PB – Rezerwat Przyrody Łęgi Na Ostrowiu
Panieńskim
Ochronie podlega las łęgowy.

Ratusz w Chełmnie. Fot. P. Pasieczny

807 km – LB – Wejście do portu i stoczni rzecznej
Postój możliwy po uzgodnieniu z właścicielem. Na wejściu siedziba Nadzoru Wodnego RZGW Gdańsk – niezbyt
dużo miejsca, ale również można zacumować. Dokładnie
vis-a-vis wejścia do portu, na PB, betonowe nabrzeże,
przy którym również można zacumować. Stąd najbliżej
do Chełmna.
Obecnie Chełmno kojarzone jest przede wszystkim
z Walentynkami – świętem zakochanych. Władze miasta
sprytnie wykorzystały fakt przechowywania w tutejszej
farze relikwii św. Walentego i oparły na tym kampanię
promocyjną. Apogeum świętowania przypada oczywiście
na dzień 14 lutego. Na chełmińskim rynku odbywa się
wtedy wiele imprez okolicznościowych. Jednak historia
i zabytki Chełmna są wiele ciekawsze, niż współczesne
święto. Sama gotycka fara, w której znajdują się relikwie
zasługuje na uwagę. Zbudowano ją na przełomie XIII
i XIV w. Warto zwiedzić świątynię i wspiąć się na jej wysoką wieżę, z której rozciąga się wspaniały widok na dolinę
Dolnej Wisły i samo miasto. Miasto niezwykłe, zbudowane wedle skrzętnie przemyślanej koncepcji architektonicznej, zwanej prawem chełmińskim. Ten przywilej służył
zakonowi krzyżackiemu, jako wzorzec do zakładania kolejnych miast i wsi. Układ urbanistyczny był z góry ustalony i oparty na tzw. pręcie chełmińskim, który stanowił
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Niewieścin

Most w Chełmnie. Fot. P. Pasieczny
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807 km – Przemiał Chełmno
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podstawową, wzorcową jednostkę miary. Na tej podstawie wytyczano ulice, place, chodniki oraz mury miejskie,
pięknie okalające miasto. Wszystko to można zobaczyć
z wysokiej wieży chełmińskiej fary, a sam wzorzec, czyli pręt chełmiński jest zawieszony na ścianie ratusza.
Najsłynniejszym obywatelem Chełmna był bez wątpienia
Ludwik Rydygier, wybitny chirurg, znany z wprowadzania innowacyjnych, nowoczesnych metod leczenia, dzięki
którym położył podwaliny pod rozwój nowoczesnej medycyny. W mieście czynne jest muzeum poświęcone jego
osobie.

Sartowice

820

Doprosz
Chełmiński

813,5 km – LB – Ujście rzeki Wdy
Często udaje się wpłynąć (nawet jednostkami o zanurzeniu do 50 cm) ponad kilometr w górę rzeki, aż do Świecia.
W mieście można zacumować pod zamkiem, obok małego kempingu. Stąd najbliżej do centrum miasta.
Świecie, współcześnie znane z wielkich zakładów celulozowych, to jedno z najstarszych miast na Pomorzu. Zamek
nad Wdą, przy którym można zacumować łódkę, wygląda z daleka jak figurka wieży z szachów. To tzw. twierdza
wodna, której naturalnym zabezpieczeniem była niegdyś
rzeka Wda oraz system sztucznie zbudowanych rowów
i fos. Zamek znany jest z organizowanych tam nieprzerwanie od prawie 30 lat imprez kulturalnych pod hasłem
„Nocne śpiewanie”. Zaskakujące jest to, że Świecie ma
z
ukształtowanie podobne raczej do miast podgórskich,
abc
W
bowiem większość ulic, a nawet sam rynek, są nachylone
względem poziomu. Warto więc pospacerować starymi
uliczkami, zwiedzić zabytkową farę, która ze względu na
ciągłe rozbudowy jest mieszanką wielu stylów od gotyku
po barok oraz barokowy klasztor bernardynów.
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807,6 km – Most drogowy w Chełmnie
Szerokość przęsła żeglownego 90 m, prześwit przy średniej wodzie 11,52 m, przy wysokiej 7,80 m.
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817 km – LB – Rezerwat Przyrody Grabowiec
Obejmuje bardzo urozmaicony pagórkowaty obszar, poprzecinany wąwozami, na którym występuje las liściasty
z przewagą grabu.
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819 km – LB – Sartowice
Pałac z końca XVIII w. z przepięknym parkiem
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Autostrada A1. Most na Wiśle. Fot. P. Pasieczny
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827,8 km – Most drogowy – Autostrada A 1
Prześwit mostu przy wysokiej wodzie żeglownej –
9,05 metra. Przeprawa powstała w latach 2009-2011.
Całkowita długość mostu wynosi 2 km, a długość estakad najazdowych 994,9 m (21 przęseł) i 562,9 m (12
przęseł). Jest to połączenie węzła autostrady A1 „Nowe
Marzy”, z węzłem „Grudziądz”. Budowla składanosię z:
l
mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły
Sto i dwóch
estakad dojazdowych, po obu stronach rzeki. Długość
mostu w nurcie rzeki wynosi 400, metrów, na co składają
trzy przęsła. Najdłuższe z nich ma rozpiętość 180 m i jest
najdłuższym żelbetowym przęsłem w Polsce na rok 2012.
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Most w Grudziądzu. Fot. P. Pasieczny
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832 km – Przemiał Grudziądz
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834,05 km – Most drogowo-kolejowy w Grudziądzu
Szerokość przęsła żeglownego 60 m, prześwit przy średniej wodzie 8,98 m, przy wysokiej 5,23
m.
Dobre

611
850

834,3 km – PB – Grudziądz
Zaraz za mostem naszym oczom ukazuje się wprost
niewyobrażalny widok. Zwarty rząd kilkupiętrowych, ceglanych, wręcz monumentalnych budowli, które biegną
wzdłuż całej grudziądzkiej starówki, na przestrzeni
Mały kilkuset metrów. To słynne XVI-wieczne spichlerze. Ciągnąc
Komorsk
się wzdłuż rzeki wyznaczają zarazem zachodnią
granicę
miasta, a od drugiej strony stanowią część integralnej
zabudowy centrum Grudziądza. Dlatego obiekty, które
od strony rzeki mają wysokość po kilka pięter i wydają
Kurzajewo
się być kolosami od strony miasta wyglądają jak dwupiętrowe, acz nietypowe kamienice. Widok niepowtaWielki
rzalny, zapierający dech w piersiach... W pierwszych
spichlerzach, licząc od strony Bramy Wodnej, znajduje
się
Komorsk
Grudziądzkie Muzeum, inne spichlerze zamieszkują lokatorzy. Większość jednak stoi pusta, niszczeje i czeka na
Warlubie
zagospodarowanie.

Okrągła Łaka

A

Zamek w Świeciu. Fot. P. Pasieczny
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852, 5 km – LB – Nowe
Niestety brak przystosowanych miejsc do cumowania. Najlepsze w zatoczce, w pobliżu dawnej przeprawy
promowej. Z poziomu Wisły, już z dalekiej perspektywy,
miasto wygląda imponująco. Czerwony kolor murów
obronnych, wieży kościoła i zamku wyróżnia się w nadwiślańskim krajobrazie. Pomimo złych warunków do cumowania warto na chwilę się zatrzymać i wspiąć na stromą
skarpę, by z poziomu kilkudziesięciu metrów zobaczyć
przepiękną panoramę doliny Wisły i obejrzeć zabytki
nieco zrujnowanego, ale jakże pięknego miasta Nowe.
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Przemiał Grudziądz. Fot. M. Szelest
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844 km – LB – Mątawy
E
Od XVI w. do wsi zaczęli licznie napływać osadnicy olęderscy. Mątawy stały się też ich centrum religijnym.
Grupa budowZachowało się tu wiele elementów tradycyjnego
nictwa olęderskiego, w tym chata podcieniowa i cmentarz mennonicki.
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842 km – PB – Zakurzewo
Z wysokiej skarpy na prawym brzegu Wisły często startują paralotniarze. Panują tu znakomite warunki R
do upraEZ
wiania tej dyscypliny.
F ERW

GR REZE
AB RW
OW A
IEC T

woje

Mokre

LET

Grudziądz. Fot. P. Pasieczny
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834,5 km – PB – Przystań klubu wioślarskiego
Sporych rozmiarów basen. Za zgodą gospodarzy można
tam cumować i skorzystać z infrastruktury (toalety, prysznice). Poza tym w Grudziądzu nie będziemy mieli gdzie
przycumować, gdyż nabrzeże wzdłuż spichlerzy jest obBzowo
łożone kamieniami, co uniemożliwia bezpieczny postój
ale powstaje nowa przystań, otwarcie w połowie 2013 r.
838 km – LB – Wielki Lubień
Warty obejrzenia drewniany dom typu holenderskiego,
z końca XVII w.

Chełmno. Fot. P. Pasieczny
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854 km – Przemiał Bochlin
857 km – Przemiał Kozielce

90

Opalenie

865

863,75 km – Filary nieistniejącego już mostu
Filary wystające z wody w okolicach Opalenia, zdecydowanie zawężają szlak wodnyr – płyniemy lewym brzeó
giem, zgodnie ze znakami.Dw
Historia
tutejszej przeprawy
y
jest przedziwna i trochę
wprzewrotna. Most ten (drogowoo
N Niemcy w 1909 r. Po Traktacie
-kolejowy) wybudowali
Wersalskim w 1920 r. Wisłą, a właściwie wałem wiślanym,
na prawym brzegu, biegła granica pomiędzy Polską,
a Prusami Wschodnimi. Na mocy postanowień traktatu
Polsce pozostawiono ten niewielki skrawek ziemi wzdłuż
prawego brzegu Wisły, by zagwarantować Polakom
swobodny dostęp do rzeki i przewóz towarów. Dlatego
most stał się bezużyteczny, bo prowadził właściwie do
nikąd. Zaraz za Wisłą biegła granica, której nie można
było przekraczać. Decyzją władz polskich, na przełomie
lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku,
przęsła mostu zdemontowano i przeniesiono do Torunia.
Tam służy on do dziś, teraz jako most im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Wisła w Opaleniu jest jednak znacznie szersza niż w Toruniu, dlatego pozostałe przęsła wykorzystano na Warcie w Koninie. Niemcy wykorzystali
fakt przenosin mostu, propagandowo głosząc, że tak
oto Państwo Polskie niszczy dzieło niemieckiej techniki.
Później, pod koniec wojny Niemcy zbudowali w Opaleniu
kolejny most – kolejowy, który ostatecznie sami zniszczyli
w 1945 r., w obawie przed nadciągającą Armią Radziecką.
W niewielkiej odległości od mostu funkcjonowała przez
pewien czas drewniana przeprawa zbudowana przez saperów, która ostatecznie znikła z krajobrazu w 1947 r.
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864 km – Przemiał Opalenie
866 km – Ostrogi
Uwaga! Widoczne są dopiero przy niskich stanach wody
– przy średnich i wysokich stanach istnieje ryzyko napłynięcia i uszkodzenia jednostki.
866,9 km – PB Korzeniewo
inki
Uwaga! Prom na uwięzi – należy zachować szczególną
Sadl Wisła w okolicy Korzeniewa.
ostrożność. Rozpięta w poprzek rzeki lina promu stanoFot. P. Pasieczny
wi zagrożenie dla jednostek pływających – przepłynąć
można jedynie, gdy jest opuszczona, a prom znajduje
się przy brzegu. Zazwyczaj lina jest napięta – konieczne
jest wtedy wezwanie obsługi promu do jej zluzowania,
poprzez nadanie sygnału dźwiękowego. Gdy będziemy
mieć pewność, że lina opadła poniżej lustra wody, można
bezpiecznie przepłynąć.
Po prawej stronie, przed promem, dojrzeć możemy charakterystyczną zieloną budowlę – jest to zabytkowy wodowskaz (więcej w ciekawostkach hydrotechnicznych).
Tuż przed promem, na prawym brzegu, znajduje się betonowe nabrzeże, do którego w wyjątkowych sytuacjach
można przycumować, nie jest to jednak najbezpieczniejsze miejsce dla jednostki turystycznej. Dogodniejsze
miejsce ujrzymy tuż po minięciu promu – również na
prawym brzegu mieści się siedziba Nadzoru Wodnego
w Korzeniewie oraz należący do niego basen portowy. Za
zgodą kierownictwa Nadzoru istnieje możliwość cumowania. We wsi można uzupełnić niezbędne zapasy, blisko
stąd również do stolicy Powiśla – Kwidzyna.
W Kwidzynie koniecznie
trzeba zwiedzić Zamek Kapituły
owo
Pomezańskiej,
wieżami latry nołazwcharakterystycznymi
s
i
n
Bro
wymi, zwanymi
gdaniskami. Budowę zamku rozpoczęto
w 1233 r., lecz na przestrzeni wieków powiększono go
i wielokrotnie przebudowano. Będąc na miejscu nie można pominąć czternastowiecznej gotyckiej Katedry św.
Jana Ewangelisty. W środku podziwiać możemy imponujące zabytkowe wyposażenie i bogate zdobienia, m.in. 22
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Nowe. Widok na Wisłę. Fot. P. Pasieczny
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WISŁA
freski i tron biskupi pochodzące z początku XVI w.
869,5 km – Most drogowy - DK 90
Most łączy drogę krajową nr 91 (dawna „jedynka”)
z drogą krajową nr 55 i odkąd został oddany do użytku, ułatwia mieszkańcom Kwidzyna dojazd do autostrady
A1. Wcześniej najbliższe mosty znajdowały się w okolicach Tczewa i w Grudziądzu – oba oddalone o około
40 km – co czyniło ten odcinek Wisły najdłuższym odcinkiem bez przeprawy mostowej, w całym jej biegu.
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870 km – Jaźwiska – uciążliwy przemiał
874-875 km – Ostrogi
Można je dojrzeć dopiero przy NWŻ. Należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić jednostki.
876,7 km – LB – Ujście rzeki Wierzycy
W ujściu rzeki widać basen wykorzystywany przez statki jako schronienie. Wierzycą można dopłynąć – jedynie
małą
jednostką
Gogol
ewo – aż do Pelplina. Znajduje się tam gotycka
katedra i jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga.
876,9 km – LB – Gniew
Uwaga! Prom na uwięzi – należy zachować szczególną
ostrożność (instrukcja postępowania – zobacz: km 866,9
– Korzeniewo).
Gniew to niewielkie miasto, które w swojej historii wielokrotnie zmieniało przynależność państwową. W XIII
w. tereny te przypadły Krzyżakom, którzy ze względu
na strategiczne położenie miejscowości wybudowali
w Gniewie potężny zamek oraz nadali prawa miejskie.
Czworoboczny zamek krzyżacki uświetnia panoramę
miasta i jest obecnie jego największąTy
atrakcją.
mawaOdbywają
się tam liczne wydarzenia, m.in. turnieje rycerskie,
„żywe” lekcje historii, sympozja, bankiety, czy też kolonie
z Harrym Potterem.
W Gniewie możemy zatrzymać się „na dziko”, na LB za
przeprawą promową. Jednak przy niższej wodzie przycumować można jedynie po prawej stronie, bezpośrednio
do piaszczystej łachy. Aby dostać się do miasta niezbędne jest wówczas skorzystanie z przeprawy promowej,
która paradoksalnie nie funkcjonuje przy niskich stanach
wody. W sezonie znajduje się tutaj przystań gondoli.
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879 km – Ciepłe – uciążliwy przemiał
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Gniew. Fot. M. Opitz
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884 km – Ostroga
zerwana od strony lądu pary
Uśnic
e
Ze względu na niesprzyjający
układ nurtu rzeki względem piaszczystej łachy i zerwanej części ostrogi, oraz
z powodu działania silnych prądów strumieniowych, istnieje zagrożenie zepchnięcia jednostki na niezniszczoną
część ostrogi, znajdującą się ok. 70 m od brzegu.
886, 6 km – PB – Śluza Biała Góra
Rozwidlenie Wisły – tu rozpoczyna swój bieg Nogat,
którym dopłyniemy do Malborka i na Zalew Wiślany.
W pobliżu śluzy pracują pogłębiarki oraz zakotwiczane są
barki, które Nogatem wywożą stąd piasek. Wskazana jest
szczególna ostrożność podczas mijania tych jednostek,
które jako żegluga komercyjna zawsze mają pierwszeństwo. Ustawione na wodzie boje wskazują właściwy kierunek przejścia obok nich. Zacumować można tuż przed
śluzą, w zatoczce za kamienną ostrogą lub też po drugiej
stronie śluzy. W ramach projektu – „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” przy śluzie powstała nowoczesna przystań żeglarska.
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Rezerwat “Las Mątawski”. Fot. M. Opitz
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888 km – LB – Wielkie Walichnowy
We wsi Wielkie Walichnowy można zwiedzić dobrze zachowany kościół gotycki, który odbudowano w XVII w.,
po tym jak spalili go Szwedzi. Miejscowość była również największą w dolinie Wisły osadą mennonitów –
Holendrów zamieszkujących te tereny przed wiekami. Do
dziś zachowały się po nich cmentarze oraz kilka drewnianych i murowanych budynków.
888,5-889,4 km – Piekło – rafa kamienna
Uwaga! Zalegające głazy narzutowe stanowią zagrożenie
dla jednostki – zwłaszcza przy niskim poziomie wody.

605

J. Pa

888,95 km – PB – Piekło
Piekło zasłynęło jako symbol walki o polskość w czasach
zaborów i okupacji niemieckiej. W XIX w. aż 85% jego
mieszkańców deklarowało polską narodowość, podczas gdy w Gdańsku było to zaledwie 9%. Aby uniknąć
germanizacji „Polacy z Piekła rodem” otworzyli w 1937
r. Dom Polski, który mieścił prywatną szkołę, przedszkole oraz mieszkania nauczycielskie i kaplicę. Pracownicy
i uczęszczający do placówki, byli regularnie prześladowani przez niemieckie bojówki. Po wybuchu wojny szkołę
zamknięto, a jej założyciela i kierownika Jana Hinza rozstrzelano w Lesie Piaśnickim pod Wejherowem, w ramach
akcji „Inteligencja”. Obecnie w dawnym budynku Domu
Benowo
Polskiego znajduje się szkoła podstawowa
nazwana imieniem jej założyciela.

602

890-892 km – PB – rezerwat przyrody „Las Mątawski”
Ściana lasu widoczna na prawym brzegu.

Polskie
Gronowo

603

891,7 km – LB – Międzyłęż
We wsi znajduje się dawny cmentarz ewangelicki z zaBarcicsąe charakterystycznychowanymi stelami, które pokryte
mi płaskorzeźbami.

602

Rudniki
880

525

Mątows

56

kie

607

Śluza Biała Góra. Fot. M. Opitz
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896,5 km – LB – Rybaki
We wsi znajduje się stacja pomp odwadniających oraz
Śluza Międzyłęska z 1896 r., służące odwadnianiu Niziny
Walichnowskiej. Wrota śluzy zamykają się same, pod naporem wielkiej wody z Wisły.

22

9,78

Na–r uciążliwy przemiał
897 km – Rybaki
k
owy

897 km – LB – Wielka Słońca
Ta wieś o nietypowej nazwie jest jedną z najstarszych na
Pomorzu. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się w dokumentach z czasów Świętopełka II Wielkiego, czyli w XIII w.
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897,2 km – PB – Mątowy Małe
Jest to wieś oddzielona od Wisły podwójnymi wałami,
jednakże funkcję ochronną spełnia tylko pierwszy od
strony rzeki, a drugi pozostał od przebudowy w czasach
pruskich. Pas pomiędzy wałami wykorzystywany jest do
uprawy wikliny.
898 km – PB – Mątowy Wielkie
Jest to wieś, w której w XIV w. urodziła się polska stygmatyczka – błogosławiona Dorota z Mątowów. Otrzymała
dar stygmatów już jako mała dziewczynka. Po pełnym
tragicznych wydarzeń życiu, zmarła jako pustelnica, zamurowana w małej celi w kościele w Kwidzynie.

Brzu
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Gorzędziej

902 km – Gorzędziej – uciążliwy przemiał

900

902 km – LB – Gorzędziej
We wsi znajduje się Sanktuarium św. Wojciecha, który
zgodnie z legendą odprawił tu mszę polową podczas
Subw 997 r. W kościele z XIV w. (widoczna z damisji pruskiej
kow
leka wysoka wieża)
y znajdują się relikwie świętego, sprowadzone z Gniezna w 1995 r.

Tczew. Fot. H. Gonera
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903,9 km – Most Knybawski
Szerokość przęsła żeglownego 60 m, prześwit przy wysokiej wodzie 9,78 m, a przy średniej wodzie 15,52 m.
Pierwszy most w tym miejscu został wybudowany przez
Wie
Niemców w 1939
lka r., w celu usprawnienia połączenia
S oń
drogowego Berlina z łKrólewcem.
Most był mocno uforca
tyfikowany – na przyczółkach znajdowały się schrony
i stanowiska ogniowe. W 1945 r. wycofujące się wojska
niemieckie, wysadziły most w powietrze. Odbudowano
go po wojnie przy wykorzystaniu oryginalnych oraz
nowo wybudowanych elementów przęseł.

Mała Słońca
Mątowy Wielkie

Mątowy Małe

906 km – LB – Ujście rzeczki Drybok (Struga Subkowska)
908 km – LB – Tczew
Mał
To sześćdziesięciotysięczne
miasto od końca XIX w. stanoy Ga
rc zarówno w ruchu pasażerskim,
wi ważny węzeł kolejowy,
jak i towarowym. Dlatego też, podczas ataku Niemiec
na Polskę w 1939 r., nieprzyjaciel chciał przejąć ten strategiczny punkt możliwie najszybciej. Bombardowanie
Tczewa rozpoczęło się 11 minut przed atakiem na
Westerplatte. Będąc w Tczewie warto zwiedzić kościół
farny z XIII w. oraz pierwsze w Polsce Muzeum Wisły,
które po modernizacji prowadzonej w latach 2004-2007
stanowi wspólny kompleks z Centrum WystawienniczoRegionalnym Dolnej Wisły. Można tam m.in. poznać
ciekawą historię budowy portu rzeczno-morskiego
w Tczewie oraz zobaczyć jedną z wielu wystaw organizowanych przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.
W mieście działa punkt informacji turystycznej, prowadzony przez Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie.
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Most knybawski. Fot. H. Gonera

902,1 km – PB – Bystrze
We wsi znajdują się dwa zabytkowe domy podcieniowe
o konstrukcji szachulcowej oraz pochodząca z XIV w. gotycka kostnica.
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908 km – LB – Pomosty cumownicze
Wybudowano w ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I.”
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908 km – LB – Rzeczna przystań upasażersko-żeglarska
ł
Pierwsza, poza Gdańskiem, nowoczesna
przystań połooŻ
w
o
żona na szlaku Pętli Żuławskiej
i całej Wiśle. Wygodny
g
ę
Pr
pomost dla jachtów, wykonany
z pływających pontonów

Nowa Cerkiew

A

betonowych, od strony brzegu prowadzonych na palach. Zapewnia bezpieczny postój jednostkom o małej,
wolnej burcie, niezależnie od zmiennych stanów wody.
Dostępna jest woda i prąd. Na lądzie znajdują się: budynek z toaletami i prysznicami, restauracja i kawiarnia.
Stąd tylko dwa kroki na stare miasto. Tuż obok przystani
mieści się Zarząd ZlewnioRZGW w Gdańsku.
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Mosty Lisewskie w Tczewie. Fot. M. Opitz
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908,57-908,6 km r– Mosty Tczewskie
Po żeglownego 60 m, prześwit przy wysoSzerokość przęsła

A

908,8 km – LB – Obetonowany basen
Miejsce postoju lodołamaczy.
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Pomosty cumownicze w Tczewie.
Fot. P. Brozdowski
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909 km – LB – Wejście do portu i stoczni
Betonowy basen oraz pochylnie dawnej stoczni rzecznej
i zakładu remontowego. Można tam skorzystać z dźwigu
o dużej nośności.

915,3 km – LB – Koźliny, około 1,5 km od rzeki
We wsi znajduje się zabytkowy kościółek Matki Boskiej
Różańcowej z XV w., z charakterystyczną szachulcową
wieżą dobudowaną pod koniec XVII w.
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Przystań w Tczewie. Fot. H. Gonera

910 km – Tczew – Uciążliwy przemiał
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908 km – PB – Lisewo
Wart zobaczenia jest XV-wieczny kościółek i znajdujące
się przy nim ossuarium ( jedno z dwóch zachowanych na
Żuławach, gotyckie krematorium). Na południowej wieży
kościoła dostrzeżemy wyrytą literę „K”, co historycy
ki tłunów
Lichpręt
maczą w
jako
skrót od Kumische Rute czyli
chełmiński.
a
o
r
ąbXIII do XVIII w. była to popularna miara długości, mieD
Od
rząca 4,30 m.

Tczewskie Łąki
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Boręty
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kiej wodzie 7,16 m, przy średniej wodzie 11,58 m.
o – to most drogowy
Pierwszy – zwany Mostem Lisewskim
ew
z
s
wybudowany w latach 1851-57.
r Jego charakterystycznym
Pa wieżyczki, którymi ozdobioelementem są neogotyckie
no filary mostu. Drugi to kratownicowy most kolejowy,
wzniesiony w bezpośrednim sąsiedztwie mostu drogowego pod koniec XIX w. Ze względu na strategiczne położenie mostów – łączyły w 1939 r. III Rzeszą z Prusami
Wschodnimi – Niemcy zakładali ich szybkie przejęcie.
Polscy obrońcy, przy pomocy kolejarzy, zdołali odeprzeć
atak nieprzyjaciela i wykonali swoje zadanie wysadzając
oba mosty. Do obecnego kształtu doprowadziła je przebudowa przeprowadzona 1958 r.
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918 km – PB S–tPalczewo
Obowiązkowy punkt postojowy na szlaku. We wsi można
podziwiać przepiękny wiatrak typu holenderskiego, wybudowany w 1 połowie XIX w. Obracana kopuła pozwala
mu na ustawianie się
kierunku do wiatru.
zewice
Końwcodpowiednim
Dolna kondygnacja jest murowana, a górna drewniana
o konstrukcji szkieletowej. Wiatrak ma wysokość pięciu
pięter, więc jest widoczny z dużej odległości. Wewnątrz
wo
zachowała się część urządzeń młynarskich.
Gnoje
Ponadto w Palczewie koniecznie trzeba zwiedzić trzystuletni drewniany kościół – jedyny takiej budowy na
Żuławach. Jego drzwi i ściany pokryte są barwnymi polichromiami, a biblijne sceny przedstawione są również na
drewnianych ławach. Pięknej całości dopełniają oryginalne elementy wyposażenia: m.in. barokowe organy i ołtarz
ica “holender” w Palczewie.
cielnWiatrak
główny z 1754 r.
ra Koś
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By 58

Sta

Fot. M. Opitz

2
wo

to
Kapus

MAL

e
Kraśni

0,2 Gdańska Głowa
61/12,5/3,0/2,75 0

WISŁA

ik

tn

o
Bł

y
dr
Ce ałe
M

918 km – LB – Steblewo,
Steblewo uznawane jest za żuławską stolicę wikliniarstwa.
We wsi podziwiać można imponujące ruiny gotyckiego
kościoła – jednego z największych na Żuławach. XIVwieczna świątynia została spalona przez Armię Czerwoną
w 1945 r. Ponadto w Steblewie znajdują się zabytkowe
domy podcieniowe o konstrukcji szkieletowej, wzniesione przez mieszkających tu przed wiekami mennonitów

H

921-923 km – PB – Nowa Cerkiew
We wsi podziwiać możemy neogotycki kościół oraz, kolejny już na naszym szlaku, zabytkowy XIX-wieczny dom
podcieniowy. Następny taki dom znajduje się około 2 kilometry dalej na północ we wsi Gniazdowo.
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926,2 km – PB – Ostaszewo
We wsi możemy zobaczyć zabytkowe polichromie w kościele poewangelickim z końca XIX w. W Ostaszewie znajdują się również ruiny gotyckiego kościoła z 1330 r., który został spalony przez Niemców podczas ewakuacji wsi
w 1945 r. Pod murami świątyni jest grób zastrzelonego
żołnierza, który odmówił wykonania rozkazu. Atrakcją dla
dzieci będzie bardzo stary wóz strażacki.

Groblica

ok. 927,5 km – LB – Betonowe nabrzeże obłożone
oponami
Istnieje możliwość cumowania.

wo

Dom podcieniowy w Stablewie.
Fot. H. Gonera

928,2 km – LB – Leszkowy
Warto się tu zatrzymać, żeby zobaczyć XIV-wieczny ceglany kościółek pw. św. Brata Alberta. Co roku pod koniec
lata, we wsi organizowane jest „Święto Wałów” – wydarzenie, które nawiązuje do przyrody oraz historii regionu
i każe pamiętać o strategicznej dla Żuław roli wałów wiślanych. Lokalne Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje
z tej okazji tradycyjne specjały, np. chleby i nalewki.

Leszkowy

ok. 929 km – Betonowe przyczółki na obu brzegach
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Most w Kiezmarku. Fot. H. Gonera

929,6 km – Most drogowy w Kiezmarku
Szerokość przęsła żeglownego 75 m, prześwit przy średniej wodzie 10,55 m, a przy wysokiej 6,79 m.
Od oddania do użytku w 1973 r. jest to najdalej wysunięty na północ most na Wiśle – zastąpił działającą w tym
miejscu przeprawę promową. Betonowe nabrzeże na LB
przy moście nie nadaje się do cumowania ze względu na
wystające zbrojenie. Tuż za mostem na PB jest żwirownia, a działające na rzece pogłębiarki zajmują sporą część
szlaku żeglownego – należy zwracać uwagę na boje.
ok. 930,2-930,8 km – Dwie linie wysokiego napięcia na
wysokości 16 m
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Os

Kościół w Kiezmarku.
Fot. M. Opitz

925

Długie Pole

930,25 km – LB – Kiezmark
We wsi stoi zabytkowy poewangelicki kościółek z 1727 r.,
lecz znajdują się w nim elementy starszej budowli z XVI
i XVII w. W szachulcowej świątyni podziwiać możemy pochodzące z tamtego okresu kamienne herby Gdańska,
e
płyty nagrobne i bogate wyposażenie.
lic Od okresu reformacji był to kościół luterański, a idopiero
w 1945 r. został
em
G
ponownie poświęcony jako katolicki.
Obecnie mieści się
tu siedziba parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
W Kiezmarku znajduje się również drewniany budynek
wiślanej Strażnicy Wałowej z XIX w. Granitowy słup w jej
pobliżu wskazuje stan wysokiej wody z 27 czerwca 1884 r.
931 km – PB – Śluza Gdańska Głowa
Śluza z charakterystycznym mostkiem obrotowym to początek wschodniej odnogi Wisły – Szkarpawy (szlak na
Zalew Wiślany i do Elbląga). Przy wysokim stanie wody
wrota przeciwpowodziowe mogą być zamknięte przez
dłuższy okres. Awanport nie chroni przed silnym prądem
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Komarówka

Nowa Cerkiew

REZERWAT
MEWIA ŁACHA

WISŁA
Wisły, który utrudnia wejście do śluzy. Cumowanie możliwe na prawym brzegu.

Zatoka Gdańska

933 km – Początek Przekopu Wisły
ok. 933,5 km – LB – Charakterystyczna blaszana wiata

J. Mikoszewskie
940

Świbno
Mikoszewo
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Śluza Przegalina. Fot. D. Paciorek

A

9,2

Przeprawa promowa ŚwibnoMikoszewo. Fot. M. Opitz

938,9 km – LB – Basen portowy w Świbnie
Jest tu baza miejscowych kutrów rybackich i lodołamaczy
oraz stacja ratownictwa morskiego. Możliwy jest postój,
jednak brakuje jakiejkolwiek infrastruktury.
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939,5 km – PB – Były posterunek Wojsk Ochrony
Pogranicza
Aktualnie budynek wykorzystują rybacy.

935
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kop W
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Błotnik
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938,5 km – Przeprawa promowa Świbno-Mikoszewo
Odkąd wykonano Przekop Wisły w 1895 r., zaistniała
konieczność otwarcia przeprawy promowej pomiędzy
powstałą Wyspą Sobieszewska i pobliskim Mikoszewem.
Obecnie kursujący prom może zabrać na pokład 21 aut
i 100 pasażerów. Przeprawa z jednego brzegu na drugi trwa niespełna 5 minut. Prom „Świbno” jest promem
linowym, dlatego, tak jak w poprzednich tego typu sytuacjach, należy zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować rozpiętą w poprzek rzeki linę (instrukcja
postępowania – zobacz: km 866,9 – Korzeniewo). Do lat
50-tych ubiegłego wieku istniała tu również przeprawa
promowa kolejki wąskotorowej, która łączyła Gdańsk
z Żuławami. W Mikoszewie ustawiono tablicę pamiątkową poświęconą zamordowanym więźniom pobliskiego Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Z kolei na brzegu
w Świbnie znajduje się kamień upamiętniający 100-lecie
Przekopu Wisły.

Przegalina

H
H

936 km – LB – Śluza Przegalina
Wejście na Martwą Wisłę – szlak do Gdańska i Górek
Zachodnich. Za wejściem do śluzy znajduje się basen
portowy należący do RZGW. Śluza administracyjnie leży
już na terenie Gdańska, w dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
Wspólnie z portem rzecznym w Przegalinie stanowi węzeł
wodny Przegalina. Śluza zabezpiecza przed powodziami
części Gdańska położone nad Martwą Wisłą. Przed śluzą
linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m. Zwodzony
most nad śluzą to jedna z kluczowych inwestycji projektu
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Dzięki
temu przedsięwzięciu zlikwidowano kolejną barierą dla
jachtów z masztami na szlaku wodnym Gdańsk-Zalew
Wiślany.

3,1
Przekop Wisły. Fot. M. Opitz
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Kamień poświęcony 100-leciu Przekopu
Wisły. Fot. M. Opitz
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WISŁA
941,3 km – Ujście Wisły do Morza Bałtyckiego
Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem Wisły
wiąże się z niebezpieczeństwem, powodowanym przez
duże fale, zmienne głębokości na ujściu i nieoznakowane
sieci rybackie.
Po obu stronach ujścia Wisły wytyczono rezerwat przyrody „Mewia Łacha”. Jest to ostoja i miejsce lęgowe wielu
gatunków ptaków oraz teren ochrony roślin, np. mikołajka nadmorskiego. Na piaszczystych łachach od strony Zatoki Gdańskiej regularnie obserwowane są też foki
szare i pospolite. Na Wyspie Sobieszewskiej, w rezerwacie, wytyczono ścieżkę edukacyjną z tablicami poglądowymi i platformami widokowymi, skąd można podglądać
ptactwo.

Most zwodzony w Przegalinie.
Fot. P. Brozdowski

CZY WIECIE, ŻE ...
Wisła stanowi sporą barierę dla komunikacji
kołowej i kolejowej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w dolnym jej biegu, czyli na północ od
Warszawy, znajduje się tylko 17 mostów. Są to 2
mosty kolejowe (w Toruniu i w Tczewie), 3 mosty
kolejowo-drogowe (w Płocku, Fordonie i w Grudziądzu) oraz 12 mostów drogowych. Najstarszą
przeprawę przez Wisłę stanowił most w Toruniu.
Jego drewniana konstrukcja należała do najdłuższych w Europie i była najdłuższą w Polsce. Funkcjonował on od 1500 r., co przysparzało Toruniowi znacznych wpływów. W 1877 r. po pożarze nie
został już odbudowany.

Ujście Wisły do Bałtyku. Fot. D. Paciorek
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CHARAKTERYSTYKA RZEKI
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NOGAT to wschodnia odnoga ujściowa Wisły,
liczy 62 km długości. Swój bieg rozpoczyna na km
0 i uchodzi do Zalewu
886,6 królowej polskich rzek
92
Wiślanego tworząc niewielką deltę. Szerokość rzeki oscyluje w przedziale od 80 do 200 m, jednakże
szlak żeglowny liczy około 30 m. Powolny nurt i dzika żuławska przyroda, zachęcają do spływu coraz
liczniejsze grupy kajakarzy. Niewielki prąd znacząco
odróżnia Nogat od Wisły, a tafla wody, od sierpnia,
miejscami pokrywa się szczelnym dywanem roślinności wodnej. Gęste nadbrzeżne zadrzewienie oraz
ładne plaże, zapewniają wiele malowniczych miejsc
do postoju i biwakowania. Wody Nogatu nawadniają żyzne tereny Żuław Wiślanych i są na długim
odcinku otoczone wałami przeciwpowodziowymi.
Dopływając do Malborka, z oddali ujrzymy czerwone
mury średniowiecznego Zamku Krzyżackiego – unikatowego na skalę europejską zabytku architektury
gotyckiej. Od 1309 r., przez prawie 150 lat Malbork
był stolicą Państwa Krzyżackiego, a zamek stanowił
jego główną twierdzę. Koniecznie trzeba zatrzymać
się tu na postój, żeby odwiedzić wiekowe mury
i poczuć klimat panujący w średniowieczu. Warto
też wziąć udział w jednym z licznie organizowanych
latem wydarzeń plenerowych np. inscenizacji bitwy
rycerskiej. W XV w. Nogat został połączony z rzeką
Elbląg dzięki budowie Kanału Jagiellońskiego, który
jest najstarszą tego typu budowlą na terenie Polski.
Szlak ten do dziś znacznie skraca śródlądową drogę
wodną z Gdańska do Elbląga – nie ma konieczności
wychodzenia na wody Zalewu Wiślanego.

INFORMACJE ŻEGLUGOWE
GŁĘBOKOŚĆ
Nogat zaliczany jest do żeglownych dróg wodnych II klasy i możemy go podzielić na
dwa odcinki. Na pierwszym, skanalizowanym – od śluzy w Białej Górze (km 0,4) do
stopnia wodnego w Michałowie (km 38) – głębokość wynosi do 1,6 m. Na drugim
odcinku – z Michałowa do ujścia Nogatu do Zalewu Wiślanego (km 62) – zanurzenie
maksymalnie to 1,4 m.
LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Najniższa linia energetyczna zawieszona jest na wysokości ok. 12 m, a najniższy most
znajduje się w Kępkach (km 50,8) – prześwit przy wysokiej wodzie wynosi około 3,3 m.
ROŚLINNOŚĆ
Leniwy nurt Nogatu sprzyja zarastaniu lustra wody przez roślinność. Gęsto rosnąca
salwinia pływająca (paproć wodna), od sierpnia do września może tworzyć na rzece
zielone, zbite dywany. Należy płynąć środkiem szlaku żeglownego, aby uniknąć wkręcenia się roślinności w śrubę silnika.
ŚLUZY
Na Nogacie przepływamy przez 4 śluzy, kolejno są to: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec
i Michałowo. Wszystkie posiadają podobne wymiary – ok. 57 m długości i 9,5 m szerokości. Przy zazwyczaj otwartych, tylko jednych wrotach, realna szerokość wejścia
to niecałe 5 m. Można zaoszczędzić czas, uprzedzając telefonicznie obsługę śluzy
o naszym nadejściu – wrota będą czekały otwarte.
CUMOWANIE
Oprócz kilku drewnianych pomostów, na porośniętych szuwarami brzegach Nogatu,
znaleźć możemy piaszczyste plaże nadające się do postoju.
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Fot. M. Opitz
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ŚLUZA W BIAŁEJ GÓRZE
Kompleks budowli hydrotechnicznych rozdzielających wody Wisły i Nogatu. Historia śluz sięga XVI
w., kiedy to mieszkańcy Gdańska oraz Elbląga, za
pomocą przekopów, dążyli do regulacji nurtu obu
rzek. Powodowało to częste zmiany poziomów
wody, a nawet problemy z żeglownością. System
śluz składa się z tzw. śluzy Wielki Upust (regulującej
poziom wody w Nogacie), śluzy komorowej (regulującej przepływ wód z Wisły do Nogatu), małej
śluzy w ujściu Liwy do Nogatu (obecnie nieużytkowana) oraz jazów. Śluzy stanowią nie lada atrakcję
ze względu na kunszt i precyzję wykonania.
Za Białą Górą, płynąc w kierunku Zalewu Wiślanego, żeglarze napotkają jeszcze trzy śluzy: Rakowiec,
Szonowo (na przedmieściach Malborka) oraz śluzę w Michałowie. Powstały one na początku XX w.
w ramach programu „kanalizacja Nogatu”, który
miał na celu zwiększenie udogodnień dla działalności żeglugowej. Wszystkie śluzy to typowe śluzy
kaskady Nogatu, składające się z zapory ziemnej,
śluzy komorowej oraz jazu z przepławką dla ryb,
a ich wrota obsługiwane są ręcznie. W ostatnich
latach przy wszystkich śluzach wybudowano ekologiczne elektrownie wodne
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Lasowice Wielkie 30
Janówka

CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE

Szawałd
Kamienica
23,9 Rakowiec
56,6/9,6/2,52/2,45

20

MALBORK

Kraśniewo

Wielbark
14,5 Szonowo
57,3/9,5/2,52/2,5

Fot. P. Brzeska-Gonera

Gościszewo

SZTUM
10
Pogorzała
Wieś

Parpary
Uśnice

Fot. M. Opitz

Wisła
Piekło Biała Góra
0,4 Biała Góra
57/9,5/2,52/2,53
0

Fot. M. Opitz

63

ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU
Gratka nie tylko dla miłośników historii, którzy
zjeżdżają się tutaj w lipcu na coroczne Oblężenie
Malborka, upamiętniające wydarzenia z 1410 r., ale
również dla pasjonatów średniowiecznej architektury. Historia zamku sięga XIII w., kiedy Malbork stał
się nową siedzibą mistrza zakonu krzyżackiego. W
latach 1457-1772 był on jedną z siedzib królów Polski. Zwiedzanie zamku warto rozpocząć od skrzydła
północnego, gdzie znajdowały się prywatne kwatery mistrzów zakonu, dormitoria oraz kaplica. Warto
również udać się do wieży obronnej, która pełniła
rolę wieży sanitarnej. Zamek dostępny dla zwiedzających przez cały rok.
REZERWAT PRZYRODY „LAS MĄTAWSKI”
Obejmuje ochroną kompleksy leśne rozwidlenia
Wisły i Nogatu. Jest to największe zbiorowisko
leśne w tym rejonie. W jego obrębie występuje
las jesionowo-dębowy, gdzie znajdują się ponad
180-letnie topole białe, zwane „Dwunastoma Apostołami”.
POLSKIE PIEKŁO
Szkoła w Piekle została otwarta w 1937 r., a na jej
czele stanął Jan Hinz, przeciwnik germanizacji Powiśla. Fakt ten został potraktowany przez niemieckie władze jako akt prowokacji, co doprowadziło
do prześladowań uczniów, zamordowania Hinza
i zamknięcia szkoły dwa lata później.

NOGAT
0,4 km – Most drogowy
Znajduje się tuż przed śluzą i łączy wsie Biała Góra oraz
Piekło.

5

Szerokość przęsła– 9,6 m, prześwit przy średniej wodzie
żeglownej 9,52 m, przy wysokiej wodzie 6,5 m.
ok. 0,4 km – LB – Wieś Piekło – ok. 2 km, sklep spożywczy.
Polskie Piekło

REZERWAT
LAS MĄTAWSKI

Szkołę, która zapisała się w historii narodu, jako symbol
walki o polskość, można wciąż w Piekle zwiedzać. Otwarto ją wraz z przedszkolem, mieszkaniami dla nauczycieli
i kaplicą w 1937 roku we wsi, wciśniętej między między
Nogat a Wisłę, w której na początku XX wieku aż 85 procent ludności (na 800 mieszkańców) deklarowało narodowość polską. Na jej czele stanął Jan Hinz, zaciekły bojownik z germanizacją. Niemcy potraktowali ten ruch jak
prowokację i zaczęli walczyć z organizatorami szkoły, nie
przebierając w środkach. Prześladowania i zastraszania
doprowadziły do zamknięcia szkoły, a w 1939 r. Jan Hinz
został zamordowany. Dziś mieszkańcy mówią z dumą:
Nie zniszczyli tej szkoły ani Hitler, ani Goebbels, ani Stalin. Na zawsze zostanie w historii Polski symbolem walki
o polskość na Powiślu.

Nog
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Piekło

Piekło. Fot. H. Gonera

Las Mątawski. Fot. M. Opitz

Odwiedzając Piekło warto poszukać domu Barbary Wichrowskiej, która wypieka serduszka z piekła rodem. Robi
je przy użyciu maszynki, którą przekazuje się w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Marcepanowe serca są malutkie, biało-kremowe, zwieńczone czekoladą lub galaretką. Receptura jest chroniona. Marszałek wpisał przepis
na listę produktów tradycyjnych. Kto się zakocha w tym
łakociu, może spróbować chleba pani Barbary na zakwasie lub piekieleckiej kiełbasy z czarną, diabelską gorczycą.
ok. 0,4 km – PB – Wieś Biała Góra – ok. 500 m
Z urokliwą wiejską zabudową, położony najbliżej śluzy
sklep spożywczy.
0,41 km – Śluza Biała Góra
Długość – 57 m, szerokość – 9,53.

603

Biała Góra

W 0,4 Biała Góra
isł 57/9,5/4,51/2,51
a

6,5

0

Godziny otwarcia: w sezonie, tzn. od 1 czerwca do ostatniego dnia września – od 7.00 do 18.00, w sobotę i niedzielę – od 8.00 do 16.00 (w miesiącach lipcu i sierpniu
w weekendy czynne do 18.00); poza sezonem od poniedziałku do piątku – od 7.00 do 15.00, w sobotę i niedzielę
– nieczynne. Śluzowanie najlepiej uzgodnić telefonicznie
ok. pół godziny wcześniej z obsługą obiektu. W okresie
wysokich stanów wody na Wiśle, śluza w Białej Górze
(podobnie jak Gdańska Głowa i Przegalina) jest zamykana na stałe, do czasu ustabilizowania Wisły na bezpiecznym poziomie. Dlatego przed rejsem warto sprawdzić
komunikaty o stanach wód i zapytać obsługę lub kierownika NW o aktualną sytuację hydrologiczną.

Przystań żeglarska w Białej Górze.
Fot. P. Brozdowski
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Węzeł wodny Biała Góra nie powstałyby, gdyby nie zaciekłe kłótnie gdańszczan i elblążan, którzy kradli sobie
nawzajem wodę. Zdradzieckie przekopy, które wysuszały źródła a to Wisły, a to Nogatu, blokowały żeglugę
i wstrzymywały rozwój raz jednej, raz drugiej społeczności. Śluza położyła kres sporom i na zawsze oddzieliła
senne i ślamazarne wody Nogatu od szybkiego nurtu
Wisły. Rozbudowywano ją konsekwentnie od XVI w. aż
do początków XX w., tworząc atrakcyjny system. Również nie wykorzystywaną już dziś do celów żeglugowych
drogą wodną rzeki Liwy (której kres stanowi druga śluza
w Białej Górze), przewożono towary z Kwidzyna, głównie
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Śluza Biała Góra. Fot. M. Opitz

drewno. W okresie międzywojennym śluzy były granicą
trzech państw: Polski, Prus Wschodnich i Wolnego Miasta
Gdańska. Dziś imponują architekturą i rozwiązaniami
technicznymi. Rozbudowane w XX w. tworzą ciekawy
kompleks kunsztownych konstrukcji jazów i wrót przeciwpowodziowych oraz dogodny punkt widokowy na
panoramę doliny Wisły. Kompleks widziany z perspektywy zawieszonego nad nim mostu przypomina ogromną twierdzę – warto więc tam wejść. Istnieje możliwość
dogodnego zacumowania jednostki przed wejściem do
śluzy (po uzgodnieniu z obsługą obiektu), od strony Nogatu, wychodzimy na zewnątrz przez dolne wrota.

10

ok. 0,45 km – PB – Przystań żeglarska
Zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej. Etap I”.
ok. 0,45 km – PB – Rezerwat przyrody Biała Góra
Odnajdziemy tam między innymi ciepłolubne zarośla
charakterystyczne dla krajobrazu stepowego. W rezerwacie występuje szereg rzadkich i zagrożonych roślin jak np.
kosaciec bezlistny, obuwik pospolity, storczyk purpurowy
czy zawilec wielkokwiatowy.

Pogorzała
Wieś

ok. 4 - 6 km – LB – Rezerwat Przyrody „Las Mątawski”
W tym leśnym rezerwacie znajdziecie czartawę pospolitą o jajowatych liściach, czy śmiałka darniowego zbitego
w kępki. Rzadkie i unikatowe rośliny, a także ptaki (bielik,
kania czarna i ruda). Rezerwat obejmuje obszar przyłączonych rezerwatów Las Łęgowy nad Nogatem i Mątowy,
a także nowe tereny, m.in. Cypel Mątowski. Ma on chronić las wiązowo-jesionowy i łęg wierzbowo-topolowy,
które rosną na podmokłych terenach, w dolinach wielkich rzek. Znajdują się tu cenne drzewa, między innymi
stare topole białe (wiek ok. 180 lat, obwód średnio 580
cm) zwane przez okolicznych mieszkańców „Dwunastoma Apostołami”.

Parpary
at

Nog

4 km – LB – Ujście nieczynnego już kanału Stary Nogat
ok. 9 km – LB – Pogorzała Wieś
Przy brzegu charakterystyczny budynek z turbiną wiatrową. We wsi można zwiedzić kościół, zabytkowy cmentarz.
Jest też sklep spożywczy.
ok. 9 km – PB – Parpary

Śluza Biała Góra. Fot. M. Opitz

Uśnice

Kasseler prosto z Parpar. Trzeba do niego ponad kilogram schabu, trzy, a nawet cztery cebule i sos z dwóch
łyżek masła i mąki, dwóch szklanek mleka. Dodać trzeba
do niego posiekaną cebulę, starty, ostry żółty ser i białą
gorczycę. Przepis na Kasseler Konfratrów zdradza nam
twórca – Witold Cyranowicz, kanclerz Wielkiej Konfraternii zacnego jadła, napitku i rękodzieła, która ma za zadanie ożywiać dorobek, tożsamość i dziedzictwo tych ziem.
Można go zrobić samemu lub popróbować w gospodarstwie agroturystycznym p. Witolda w Parparach pod
numerem 28a. I przepić wspaniałymi miodami pitnymi,
z których produkcji słynie gospodarz.

REZERWAT
LAS MĄTAWSKI
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ok. 10,5 km – PB – Rezerwat Przyrody Parów Węgry
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Położony ok. 750 m od Nogatu. Rosną w nim stare, ponad 150-letnie dęby i sosny.
14,5 km – Śluza Szonowo
Długość 57,33 m, szerokość 9,58 m.
Godziny otwarcia: w sezonie, tzn. od 1 czerwca do ostatniego dnia września – od 7.00 do 18.00, w sobotę i niedzielę – od 8.00 do 16.00 (w miesiącach lipcu i sierpniu
w weekendy czynne do 18.00); poza sezonem od poniedziałku do piątku – od 7.00 do 15.00, w sobotę i niedzielę
– nieczynne. Śluzowanie najlepiej uzgodnić telefonicznie,
ok. pół godziny wcześniej, z obsługą obiektu – tel. 55
2722049.
Śluza Szonowo, wraz z nowo zbudowaną elektrownią
o mocy 0,5 MW, leży na przedmieściach Malborka i jest
typową śluzą kaskady Nogatu. Otwierana jest ręcznie,
a jej konstrukcja przypomina konstrukcje pozostałych
śluz na Nogacie – w Rakowcu i Michałowie. Elektrownia,
która powstała na stopniu wodnym, umożliwia wykorzystanie wód rzeki do produkcji czystej, “zielonej energii”.
Podczas budowy stopnia wodnego w latach 30., nie zapomniano o migracji ryb. Przy każdym jazie wybudowano tzw. przepławkę.
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18,05 km – PB – Przystań OSIR w Malborku

15

Czynna tylko w okresie wakacyjnym. Uwaga! Niezbyt dogodny punkt do cumowania, gdyż jest to bardziej basen
kąpielowy na rzece, niż keja. Dostęp do wody, prądu, toalet, pryszniców (czyste, choć dawno nie remontowane).
Stanica WOPR i policji wodnej.
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18,21 km – Most drogowy na Drodze Krajowej nr 22

W

14,5 Szonowo
57,3/9,5/4,51/2,5

Szerokość przęsła żeglownego 27 m, prześwit przy średnim stanie wód 6,1 m, przy wysokim stanie wód 5,7 m.
19 km – Kładka dla pieszych

Kraśniewo
14

Przystań OSIR. Fot. H. Gonera

Szerokość przęsła żeglownego 20 m, prześwit przy średnim stanie wód 5,2 m, przy wysokim stanie wód 4,6 m.
Przepływając pod kładką widzimy średniowieczny, czerwony malborski zamek jak na dłoni. Tuż przed mostkiem,
na prawym brzegu, pod samym zamkiem, znajduje się
betonowa keja z oznaczeniem P. Można się tam zatrzymać, lecz postój jest niestrzeżony.
19.30 km – LB – Restauracja na barce „U Flisaka”.
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Przy restauracji na barce, na lewym brzegu, można zacumować „longside” (po uzgodnieniu z gospodarzem),
a w samej barce dobrze zjeść, zamawiając tradycyjne
dania kuchni polskiej i nie tylko, bo także makarony, pizze i inne dania z pieca. To najbliższe strzeżone miejsce
postojowe, położone w pobliżu zamku. Widok bajeczny,
duże wrażenie robi nocna iluminacja warowni. Zabezpieczenie, dostęp do toalety, wody i prądu.
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ok. 19 km – Malbork
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Zamek w Malborku. Fot. P. Brzeska-Gonera

Oparł się wojskom – bo nie zdobył go Jagiełło podczas
trzymiesięcznego oblężenia i nie poddał się podczas
wojny trzynastoletniej. Nie oparł się pieniądzom: Kazimierz Jagiellończyk w 1457 r. wykupił go z rąk broniących
go wojsk zaciężnych. Te stare mury zachowały w sobie
pamięć o wielu tragicznych i chwalebnych wydarzeniach.
O wielkich ucztach, balach i porażkach. Budowę zamku
rozpoczęto w XIII w., kiedy to zadecydowano o przeniesieniu do Malborka komturstwa, czyli okręgu admi-
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nistracyjnego. Zaczęło się od dwóch członów – zamku
wysokiego i gospodarczego podzamcza, skończyło na
wielkim zespole zamkowym. Dziś najbardziej zachwyca
zachodnie skrzydło zamku średniego – z refektarzem
i prywatnymi apartamentami. Warto zajrzeć do Malborka
od kuchni: w zamku wysokim do kuchni klasztornej, bądź
do skarbca, w którym pełno skrzyń z pieniędzmi. Ciekawskim polecamy gdanisko z wyrzeźbionym diabełkiem,
o wielce skwaszonej minie. Przed wejściem do zamku
w Malborku na ścianie kościoła św. Wawrzyńca (obecnie
kawiarnia „Zamkowa”) zachował się znak upamiętniający
stan wody w dniu 25 marca 1888 r. – 13,27 m n.p.m.
Zamek można zwiedzać przez cały rok. Często są w nim
organizowane ciekawe wystawy. Jest też możliwość
nocnego spaceru i wzięcia udziału w spektaklu Światło
i Dźwięk. Każdego roku w lipcu odbywa się Oblężenie
Malborka, nawiązujące do wydarzeń z 1410 r.
ok. 19 km – LB – Wieś Stogi – ok. 5 km od Malborka

Śluza Szonowo. Fot. M. Opitz

W wiosce jeden z największych i najpiękniejszych zabytkowych cmentarzy mennonickich w Europie, który założono w XVII w. Wśród lip, świerków i dębów, znajduje się
ponad 70 nagrobków w większości typu stela (wysokie
na ponad 2 m). Znajdziemy tam stele charakterystyczne dla osiemnastowiecznej sztuki sepulkralnej, z bogatą
symboliką. Na nich typowe mennonickie nazwiska, np.
Klasen. Rośnie tu 300-letni dąb, wysoki na 20 m.

Kamienica

H

19,6 km – Most kolejowy na głównej linii z Warszawy do
Gdańska

MALBORK

Szerokość przęsła żeglownego 20 m, prześwit przy średniej wodzie 9 m, przy wysokiej wodzie 8,2 m.

H

ok. 21 km – PB – Przystań żeglarska „Park Północny
w Malborku”

Przystań żeglarska „Park Północny w Malborku”.
Fot. P. Brozdowski

Kościeleczki

Wybudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska” – rozwój turystyki wodnej. Etap I” w 2011 r.

A

22.18 km – PB – Port żeglugi
Znajdziemy tu starą keję Żeglugi Bydgoskiej, za którą
widzimy charakterystyczny, wysoki budynek elewatora.
Raczej nie polecamy cumowania.
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15
23,95 – Śluza Rakowiec

38,6 Michałowo
57/9,5/2,49/2,5
województwo warmińsko-mazurskie

województwo pomorskie

Długość 56,64 m, szerokość 9,57 m.
Godziny otwarcia: w sezonie, tzn. od 1 czerwca do ostatniego dnia września – w dni powszednie od 7.00 do
18.00, w sobotę i niedzielę – od 8.00 do 16.00 (w miesiącach lipcu i sierpniu w weekendy czynne do 18.00);
poza sezonem od poniedziałku do piątku – od 7.00 do
15.00, w sobotę i niedzielę – nieczynne. Śluzowanie najlepiej uzgodnić telefonicznie, ok. pół godziny wcześniej,
z obsługą obiektu.
Kolejna na Nogacie śluza, a także elektrownia wodna.
Stopień został wybudowany w latach 1914-1916 w ramach programu przystosowania rzeki dla potrzeb żeglugi. Jeszcze przed wojną doposażono go w elektrownię
wodną, która do dziś sprawnie wytwarza „zieloną energię”. W obrębie śluzy możliwy postój (trzeba uzgodnić
z operatorem). Do najbliższej stacji benzynowej (sklep,
dostęp do WC i prysznica) kilkaset metrów ścieżką przez
pola.

35

Śluza Rakowiec. Fot. H. Gonera

Most w Jazowej. Fot. H. Gonera

Letniki

ok. 31 km – LB – Wieś Szawałd
Stosunkowo blisko brzegu znajduje się urocza wieś. Można zwiedzić w niej zabytkowy kościół z XIX w. o konstrukcji szachulcowej, wokół kilka ukrytych w trawie nagrobków. Jest też sklep spożywczy.

15

ok. 32 km – PB – Wieś Stare Pole – ok. 4 km od rzeki

Kaczynos
30

Nog

Nowoczesne traktory rolnicze, kombajny zbożowe i piękne krasule – wszystkie to można podziwiać każdego roku
podczas czerwcowych Żuławskich Targów Rolnych oraz
Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Starym
Polu. To jedne z największych targów tego typu w Polsce,
które organizuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W Starym Polu8,0
organizowane są także wiosenne i jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne. W 2011 r. towarzyszyło im po
raz pierwszy Święto Mleka, podczas którego prezentowano mleczarskie wyroby.
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ok. 33 km – LB – Wysoka wieża obserwacyjna
Pozostałości po poligonie wojskowym. Obecnie teren zalesiony. To ciekawy, pozostawiony naturze obszar – przez
kilkanaście kilometrów nie ma śladów cywilizacji, choć
widać od dawna nie używane wały przeciwpowodziowe, porośnięte krzakami i niewielkimi drzewami, niestety
miejscami już rozebrane.
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ok. 34 km – PB – Wieś Letniki

25
23,9 Rakowiec
56,6/9,6/2,5/2,45
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To nietypowa wieś, bo górują nad nią urządzenia Centralnego Wodociągu Żuławskiego – dobrze widoczne
z wody, przypominają raczej opuszczoną bazę wojsk
Układu Warszawskiego. To właśnie tutaj, w Letnikach,
znajduje się ujęcie wody dla Żuław Wielkich i Elbląskich.
Pochodzi ona z czwartorzędowego zbiornika, czyli najważniejszego piętra wody na Żuławach i podlega szczególnej ochronie. Wydobywana jest z głębokich studni,
rozmieszczonych wzdłuż Nogatu. CWŻ jest największym
w Europie wodociągiem (ilość kilometrów rurociągu
z ujęcia wodnego).
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38,59 km – Śluza Michałowo

Długość 57,01 m, szerokość 9,54 m.
Godziny otwarcia: w sezonie, tzn. od 1 czerwca do ostatniego dnia września – od 7.00 do 18.00, w sobotę i niedzielę – od 8.00 do 16.00 (w miesiącach lipcu i sierpniu
w weekendy czynne do 18.00); poza sezonem od poniedziałku do piątku – od 7.00 do 15.00, w sobotę i niedzielę – nieczynne. Czwarta, ostatnia śluza na Nogacie.
Znajdziecie tu ciszę i spokój. Stopień budowany w latach
1912-1915 zachował oryginalną konstrukcję i zasady
działania. Od niedawna, na Michałowie, funkcjonuje mała
elektrownia wodna z trzema turbinami, o łącznej mocy
pół MW. Kończąc budowę tego obiektu zamknięto inwestycję wyposażenia systemu trzech stopni wodnych na
Nogacie w turbiny do produkcji „zielonej energii”.
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województwo pomorskie

województwo warmińsko-mazurskie

in Ró
że
wo

ok. 44 km – LB – Wieś Wierciny
Śluza Michałowo. Fot. M. Opitz

Szerokość przęsła żeglownego 23 m, prześwit przy średnim stanie wód 6 m, przy wysokim stanie wód 5,2 m.
Wieś Jazowa. Cumowanie przy lewym brzegu „na dziko”,
tuż przed mostem (widoczna mała plaża) lub zaraz za
nim, przy niewielkim pomoście. Można się tu zaopatrzyć
w artykuły spożywcze, jest także stacja paliw. Wzdłuż lewego brzegu, za mostem w dół rzeki, wiele pozostałości
charakterystycznych gospodarstw.

Jazowa

Jazowa
5,2

45
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ok. 49 km – LB – Charakterystyczna bryła nowoczesnego
kościoła w Kępkach
Przy kościele pomost, jednak niedostępny ze szlaku wodnego ze wzglądu na bujną roślinność.

Wierciny

Szerokość przęsła żeglownego 35 m, prześwit przy średniej wodzie 3,7 m, prześwit przy wysokiej wodzie 3,3 m.
Najniższy most na Nogacie (zbudowany stosunkowo
niedawno w miejscu przeprawy promowej) stanowi
duże utrudnienie dla żeglugi! Wyższymi jachtami trzeba powoli podpłynąć i każdorazowo sprawdzić prześwit,
w przypadku gdy jest zbyt mały – natychmiast się wycofać. Miejsce możliwe na postój: przed mostem, po lewej
stronie, metalowy ponton (uwaga na ostre krawędzie!).
Utrudnione zejście – trzeba skakać. A jak już skoczymy
jesteśmy w samych Kępkach. Możemy pospacerować po
wsi, zaopatrzyć się w artykuły spożywcze i wejść na schody dawnej karczmy. Dziś jest odnawiana przez prywatnego właściciela i będzie przeznaczona na dom mieszkalny.

ys
zk
ow
o

ow
o

yn

50,8 km – Most drogowy w Kępkach
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Po kilku kilometrach można dopłynąć do centrum Elbląga, a płynąc dalej dotrzemy na Kanał Elbląski.
Z wody widać nieczynne wrota przeciwpowodziowe.
Trzeba zachować ostrożność przy wejściu na kanał – wąsko i słaba widoczność – należy dać sygnał dźwiękowy.
Tuż za wrotami na Kanale Jagiellońskim dogodne miejsce
do cumowania.
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51,6 km – PB – Wejście na Kanał Jagielloński
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Most w Kępkach. Fot. H. Gonera
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Osada powstała w poł. XIV w. Tu mieszkali rolnicy i przewoźnicy przez Nogat. W XVI w. okolice zaczęto zasiedlać
osadnikami z Niderlandów i Północnych Niemiec.
45,85 km – Most drogowy w Jazowej na Drodze Krajowej
nr 7
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54 km – PB – Wejście do Cieplicówki (stare koryto Nogatu)
Uwaga! Trudne warunki do żeglugi, zarośnięte brzegi,
porzucone sieci, niskie mosty – niebezpiecznie. Zdecydowanie odradzamy wpływanie, chyba, że kajakiem i to
raczej wiosną lub jesienią.
51,6-62 km – PB – Wyspa Nowakowska
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Ta płaska wyspa poprzecinana rowami i kanałami, kryje
wiele tajemnic. Pełno tu wysokich traw i krzewów, mostów, zastawek. Są też dwie przepompownie. Prawie
wszystkie domy budowane są na tak zwanych terpach,
czyli wzniesieniach, które mają chronić przed dużą wodą.
Niedaleko przeprawy promowej można obejrzeć pomnik
więźniów obozu Stutthof, który miał w tej okolicy swoją
filię. Został postawiony, by uczcić tych, których wysyłano
do morderczych robót przy wałach przeciwpowodziowych, podczas II Wojny Światowej.
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Kępiny Wlk.

Wrota przeciwpowodziowe w wejściu
do Kanału Jagiellońskiego.
Fot. M. Opitz
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58,7 km – PB – Początek tzw. Kanału Łososiowego

Noga

Dziś już nieczynny kanał, budowany był przez powstańców listopadowych. Kanał ma dziś znaczenie melioracyjne.
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Batorowo

Kępiny
Małe

Widoczne pławy morskie. Kierując się nimi (w prawo),
dotrzemy na Zalew Wiślany i dalej do Elbląga, Krynicy
Morskiej, bądź Kaliningradu, natomiast obrawszy przeciwny kierunek (w lewo), wpłyniemy na wody rzeki Szkarpawy, równie leniwe co Nogat. W małej zatoczce Zalewu,
do której wpada zarówno Nogat, jak i Szkarpawa, sporo
roślinności – możliwe częste czyszczenie śruby i układu
chłodzenia silnika. W ujściu znajduje się sześciometrowa
głębia, doceniana przez wędkarzy – można tam złowić
ciekawe okazy okonia.

ica
ien a
m sk
Ka lblą
E

62 km – Ujście Nogatu
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Na lewym brzegu, vis-a-vis wejścia na kanał, piaszczysta zatoczka – bardzo dogodna do cumowania i dobre
miejsce na ognisko. Pieszo można stąd dojść do Kępek
i zaopatrzyć się w artykuły spożywcze (ok. 1 km).

Cały ten obszar zajmuje Rezerwat Ujście Nogatu – to rezerwat ornitologiczny, w którym chronione jest wodno-błotne ptactwo oraz ich siedliska.
Wyspa Nowakowska. Fot. R. Wasil
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Janowo
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CZY WIECIE, ŻE ...
Zakon krzyżacki, którego siedziba była
kiedyś w Malborku, nadal istnieje. Po
klęsce na polach Grunwaldu, nigdy już
nie odzyskał swojej świetności i został
przeniesiony do Austrii, gdzie przekształcił się w zakon duchowny. Kieruje
parafiami, zajmuje się pracą charytatywną i duszpasterską, prowadzi domy dziecka i starców m.in. w Austrii, Niemczech,
Włoszech i Czechach. Wielki mistrz
zakonu ma swoją siedzibę w Wiedniu
i czasem odwiedza Malbork, przy okazji
różnych uroczystości.

Wyspa Nowakowska. Fot. R. Wasil

Fot. M. Szelest
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SZKARPAWA

SZKARPAWA

CHARAKTERYSTYKA RZEKI

GŁĘBOKOŚĆ
Szkarpawa jest drogą wodną II klasy, z gwarantowaną głębokością 1,6 m. Jednak
w wyznaczonym szlaku żeglownym głębokość zazwyczaj jest większa i rzadko spada
poniżej 2 m.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Na Szkarpawie napotkamy stosunkowo dużo linii energetycznych, z czego najniższa
zawieszona jest na wysokości około 13 m nad lustrem wody.
MOSTY
Wszystkie mosty na szlaku są zwodzone lub obrotowe. Obsługa otwiera je w wyznaczonych godzinach, a czasem także na prośbę żeglujących. Przy próbie przejścia pod
zamkniętym mostem, należy mieć na uwadze stosunkowo duże wahania poziomu
wody (do 1 m w krótkim czasie), powodowane cofką wód z Zalewu Wiślanego.
ŚLUZA
Jedyna na szlaku śluza – Gdańska Głowa, ma wymiary użytkowe: 12,5 m szerokości
i 61 m długości.
ROŚLINNOŚĆ
Prawie niewyczuwalny prąd Szkarpawy sprzyja rozwojowi roślinności wodnej.
Podobnie jak na Nogacie, od sierpnia, intensywnie rozwija się tu salwinia pływająca,
czyli paproć wodna. Dlatego też, należy starać się pływać środkiem szlaku, aby uniknąć zapchania systemu chłodzenia, czy wkręcenia się roślin w śrubę silnika.
CUMOWANIE
Na rzece znajdziemy kilka miejsc, przeznaczonych do cumowania, np. w Drewnicy
i Rybinie. Dzikie zatoczki między szuwarami również nadają się do postoju. 1 0,5 0
STATKI
W sezonie letnim na Szkarpawie pływa duży statek wycieczkowy, który jako żegluga komercyjna zawsze ma pierwszeństwo przed innymi jednostkami. Ze względu na
swoje gabaryty oraz dużą wyporność statek wywołuje przy burtach silny prąd i może
powodować duże różnice poziomu lustra wody, między dziobem, a rufą. Mijanie z nim
warto więc przeczekać w przybrzeżnej zatoczce.
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1 Kilometers

Fot. M. Opitz

Fot. M. Opitz

Zatoka Gdańska

INFORMACJE ŻEGLUGOWE

Szkarpawa to wypływające na wschód, jedno z ramion ujściowych Wisły (km 931), które pozwala dopłynąć drogą śródlądową z Gdańska do Elbląga.
Obecnie oddzielona od głównego nurtu śluzą
Gdańska Głowa jest praktycznie pozbawiona prądu.
Liczy sobie 25,4 km i uchodzi do Zalewu Wiślanego
dwoma odnogami. W km 15,3 rozpoczyna się Wisła
Królewiecka, która płynie nieco bardziej na północ
od głównego nurtu Szkarpawy. Szlak żeglowny ma
szerokość 30 m, lecz miejscami rzeka rozlewa się
do 100 m, więc płynąc jednostką żaglową – przy
sprzyjającym wietrze – można spróbować halsowania. Należy przy tym uważać na przybrzeżne sieci
rybackie i roślinność wodną. Szkarpawa jest atrakcyjnym akwenem zarówno pod względem krajobrazowym, jak i turystycznym. Liczne meandry po
żuławskich równinach, urozmaicają żeglugę i dostarczają przeżyć estetycznych, w związku z malowniczymi pejzażami. Płaskie, porośnięte szuwarami
brzegi, zmieniają się z czasem w niewysokie wały
przeciwpowodziowe, chroniące żyzne tereny depresyjne. Szkarpawę przecinają liczne mosty zwodzone
i obrotowe – po jednym z nich jeździ wąskotorowa
Żuławska Kolej Dojazdowa.
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Zalew Wiślany
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Fot. M. Opitz

MOST OBROTOWY KOLEI WĄSKOTOROWEJ W RYBINIE
Przed Rybiną zlokalizowany jest most Żuławskiej
Kolei Dojazdowej, który powstał w 1905 r. Latem
kursuje
nim
g kolejka wąskotorowa. Mechanizm
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owi O
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ni, a do jego uruchomieniaJpotrzebna
jest siła ludzkich mięśni.

Fot. M. Opitz

SYSTEM ODWADNIANIA ŻUŁAW
Należą do niego między innymi stacja Osłonka
i Chłodniewo. Ta druga jest największym obiektem
tego typu w Polsce i osusza ok. 22 tys. ha bezodpływowych terenów Żuław. W ciągu sekundy potrafi przepompować 7 tys. litrów! Razem ze stacją
w Osłonce zastąpiły łącznie 69 polderów. Po wcześniejszym kontakcie z dyrekcją Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego,
można na własne oczy przyjrzeć się funkcjonowaniu urządzeń obu zespołów.
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ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA
Dzięki budowie śluzy Gdańska Głowa, w 1895 r., ponownie umożliwiono żeglugę na Szkarpawie. Nadano jej nazwę dawnej twierdzy, istniejącej do końca
XVII w. w rozwidleniu Wisły na Martwą Wisłę i Szkarpawę. Śluza, poza pełnieniem głównej funkcji, zabezpiecza również mieszkańców Żuław przed powodzią. Jej budynki można podziwiać tylko z zewnątrz.
W ramach projektu „ Pętli Żuławskiej” wykonano sterowanie elektryczne w miejsce napędów ręcznych.

e
Kmi

Kr

Szk

Wi
sła

arp

Sztutowo

ÓR
DW
Y
NOW SKI
Ń
GDA

aw

a

wo
Róże

Orli

niec

Kąty
Rybackie

Stegna
15

CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE
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DOMY PODCIENIOWE
Domy podcieniowe, o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z ceglanym wypełnieniem, stanowią jeden
z największych zabytków Żuław. Wyróżnia je ów
podcień, czyli wysunięte piętro wsparte na kilku
filarach. Początkowo pełniły jedynie funkcję magazynową, a z biegiem lat coraz częściej także mieszkalną. Budowle tego typu można podziwiać m. in.
w: Żuławkach, Żuławkach Książęcych i Izbiskach.
WIATRAKI ODWADNIAJĄCE
Wiatraki stanowiły niegdyś typowy element krajobrazu Żuław. Większość z kilkuset tu zlokalizowanych, odwadniała poldery. Pozostałe mieliły mąkę.
Różniły się również pod względem konstrukcyjnym
– spotykano tu najprostsze budowle: „koźlaki” oraz
bardziej rozbudowane „holendry”. Stopniowo jednak wiatraki popadły w zapomnienie, ponieważ
wyparły je pompy parowe. Jedne z ostatnich zachowanych wiatraków znajdują się m.in. w Drewnicy i Palczewie.
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DEPRESJA ŻUŁAWSKA
Żuławy przyciągają turystów nie tylko ciekawymi
zabytkami architektonicznymi, czy hydrotechnicznymi, ale również samym krajobrazem, tak unikatowym w skali kraju. To jedna z najmłodszych i najniżej położonych polskich krain geograficznych.
28% powierzchni Żuław zajmują depresje, łącznie
z największą w Polsce, wynoszącą 1,8 m p.p.m.
Znajduje się ona w Raczkach Elbląskich, gdzie dla
udokumentowania tego faktu postawiono pomnik.
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To ciekawy zabytek hydrotechniki. Śluza powstała w 1895
r., dziedzicząc nazwę po twierdzy „Gdańska Głowa”, która
była ważnym posterunkiem obrony Gdańska i odegrała
niemałą rolę podczas wojen polsko-szwedzkich (została zlikwidowana w 1660 r. po pokoju oliwskim). Budowla
ta otworzyła z powrotem Szkarpawę dla żeglugi. Oprócz
wrót zamykających, Gdańska Głowa ma wrota przeciwpowodziowe.
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W okresie wysokich stanów wody na Wiśle śluza Gdańska Głowa (podobnie jak Przegalina i Biała Góra) jest
zamykana na stałe, do czasu ustabilizowania Wisły na
bezpiecznym poziomie. Dlatego przed rejsem warto
sprawdzić komunikaty o stanach wód i zapytać obsługę
lub kierownika Nadzoru Wodnego RZGW o aktualną sytuację hydrologiczną.

Nowoczesny, wybudowany kilka lat temu w miejscu przeprawy pontonowej, z którą wielu żeglarzy miało nie lada
problemy. Nazywano to miejsce nawet słupami Heraklesa, przez które ciężko było się przedrzeć.
Wysokość prześwitu przy zamkniętym moście wynosi
ok. 2,9 m i zależy od poziomu wody, który jest zmienny
(trzeba więc za każdym razem sprawdzać). Przed mostem
możemy się zatrzymać na prawym brzegu, przy wygodnym pomoście lub zacumować do nowego pomostu po
stronie lewej, wybudowanego w ramach projektu „Pętla
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Taki sam bliźniaczy pomost ustawiono zaraz za mostem. Z pomostu
na lewym brzegu bliżej nam będzie do budki obsługi
mostu oraz do kultowej restauracji Szkarpawianka, która
słynie ze znakomitych, tradycyjnych, ręcznie lepionych
pierogów (genialne borówkowe), zupy z czerniny i różowej oranżady, które to dania serwują gościnni właściciele
lokalu. Czynne od godzin rannych do ostatnich gości.
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Przystań w Rybinie. Fot. M. Opitz
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Ta wieś to unikatowy skansen osadników niemieckich,
olędrów, mennonitów i prusaków. Jak żyli można się
przekonać obserwując ich gospodarstwa przypominające wielkie dwory tzw. domy podcieniowe, czyli budynki
z okazałymi podcieniami o drewnianej konstrukcji szkieletowej – z pięknie zdobionymi szczytami, które układają
się w szachownicę rygli, słupów i zastrzałów – wypełnionej drobną cegłą tzw. „holenderką”. Przy okazji można się
tu zaopatrzyć w artykuły spożywcze.
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1,5-4 km – PB – Żuławki
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Pomosty cumownicze w Drewnicy. Fot. P. Brozdowski
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Wieś powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. Już
w 1400 r. miała dwa młyny i dwa wiatraki, co świadczyło
o jej bogactwie. Pełniła ważną rolę na szlaku do Gdańska.
Dziś największą atrakcją wsi jest wiatrak typu „koźlak”
z 1718 r. Choć już nie pracuje, można podziwiać jego ciekawe zwieńczenie, przypominające odwróconą łódź. Ma
uroczą drewnianą galeryjkę, do której prowadzą drabinowe schody. Po drodze do wiatraka sklep spożywczy.
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Most w Drewnicy. Fot. M. Opitz

Nied

1,5-4 km – LB – Drewnica

7,1

Śluza Gdańska Głowa. Fot. H. Gonera

2,85 km – Most zwodzony w Drewnicy

14
Drewnica

930

o
niew

0,25 km – Śluza Gdańska Głowa
Długość śluzy: 61 m, szerokość 12,50 m, most obrotowy
otwierany na żądanie – wysokość zamkniętego mostu
przy średniej wodzie 9,58 m, przy wysokiej wodzie 7,08
m.
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0 km – Początek Szkarpawy

SZKARPAWA

SZKARPAWA

o
how

Chełmek

Groc

16

ok. 3 km – PB – Prywatna przystań

15

Postój po uzgodnieniu z właścicielem. Jest tu dostęp do
prądu, wody, toalety i jedyny na Żuławach profesjonalny
slip.
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ok. 3,5 km – LB – Wieś Przemysław

Most obrotowy kolei wąskotorowej.
Fot. P. Brzeska-Gonera

Wieś z historią, której może pozazdrościć niejedno miasto. Jej początki sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy
istniała w tym miejscu osada, a następnie gród graniczny
między terenami Krzyżaków, a ziemiami księcia Świętopełka. W II poł. XIV w. lokowano wieś, która ostatecznie
o
została
ukształtowana
przez osadników niderlandzkich.
opow
Z Phistorycznej
zabudowy drewnianej zachowało się kilka
domów, w tym niektóre podcieniowe.

Rybina
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6,7 km – LB – Stanica Zabi Brzeg w Izbiskach
Stanica odbudowana na wzór strażnicy rzecznej z połowy
XVIII w. Wyposażona w pomosty dla żeglarzy i motorowodniaków, miejsca noclegowe i regionalną restaurację.
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14,98 km – Most obrotowy kolei wąskotorowej w Rybinie

Stanica Zabi Brzeg w Izbiskach.
Fot. R. Wasil

o
szyn
Juno

Chorążówka

Obrotowy most to niesamowita konstrukcja. Ma trzy
przęsła. Pierwsze to konstrukcja stalowa, drugie jest
właściwym mostem, zbudowanym z nitowanych dźwigarów, opartych na pionowym filarze, stanowiącym oś obrotu. Most uruchamiany jest ręcznie, za pomocą systemu
kół zębatych i przekładni. Przejeżdża po nim fantastyczna ciuchcia z wagonikami, która już 10 lat jest atrakcją
na Żuławach. Żuławska Kolej Dojazdowa została reaktywowana dzięki staraniom Pomorskiego Towarzystwa
Miłośników Kolei Żelaznych. Kursuje z Nowego Dworu
Gdańskiego do Stegny, następnie wahadłowo po Mierzei
między Sztutowem, a Mikoszewem, w końcu wraca do
bazy w Nowym Dworze. Jej tabor to kryte wagony i tzw.
letniaki. Można nimi jeździć zgodnie z rozkładem, albo
wynająć na indywidualne zamówienie. Gdy most jest zamknięty wysokość prześwitu wynosi ok. 2,7 m i zależy od
poziomu wody na Szkarpawie!
15-15,45 km – LB – Rybina
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Rybina. Fot. M. Opitz

Zaraz za mostem spore rozlewisko i odnoga Wisły Królewieckiej. Rybina to prawdziwy węzeł szlaków wodnych
i jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie w zasięgu wzroku
mamy trzy czynne, zabytkowe mosty: dwa zwodzone, na
drodze z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny oraz obrotowy, zbudowany w 1905 r. dla potrzeb kolei wąskotorowej. Niestety w sezonie kwitnienia sporo tu roślinności
pływającej, również salwinii, co znacznie wpływa na możliwości nawigacyjne.
Na Szkarpawie można cumować do drewnianego, wolnostojącego pomostu na cyplu, tuż przed żółtym mostem zwodzonym, a na Wiśle Królewieckiej – na samym
początku rzeki, przy prawym brzegu, tuż przed niebieskim mostem zwodzonym, na prywatnym terenie,
należącym do operatora mostów – po wcześniejszym
uzgodnieniu z właścicielem. Możliwość podłączenia do
prądu, nabrania wody. Z obu miejsc postojowych blisko
do dwóch sklepów spożywczych. Jeden z nich czynny
również w niedzielę, do późnych godzin wieczornych.
We wsi znajduje się także ośrodek zdrowia, dom kultury
i sezonowa restauracja. Do roku 2014 powstanie nowa
przystań w ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I”.
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15,3 km – PB – Stacja pomp Chłodniewo w Rybinie
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Kanał Panieńsk

25

Dublewo

7 tysięcy litrów w ciągu sekundy – tyle potrafią przepompować maszyny stacji pomp Chłodniewo, która została
zbudowana w 1929 r. Połączyła małe poldery, które miały w sztuczny sposób osuszać z wody tereny depresyjne
Wielkich Żuław Malborskich. Zamyka ujście Linawy do
Szkarpawy, koło Rybiny. Są tutaj dwa zestawy napędzaino a w rezerwie czeka zestaw napędzany
ne elektrycznie,
arzęc
M
silnikami spalinowymi. Można obejrzeć pracę urządzeń
(zorganizowane grupy) po wcześniejszym uzgodnieniu
z dyrekcją Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego.
15.45 km – Most zwodzony w Rybinie
Na drodze wojewódzkiej nr 502 relacji Nowy Dwór Gdański-Stegna.
Most jest osadzony na drewnianych palach, które zostały wbite w dno rzeki. Na nich są wsparte cztery przęsła
betonowe. Ostatnie z nich – ruchome – mają konstrukcję stalową, kratownicową, nitowaną. Pierwotnie przęsła
podnoszone były ręcznie, dziś można je otwierać za pomocą silników elektrycznych. Most ma widoczny z daleka, żółty kolor.

14

Groszkowo
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arp

Wysokość prześwitu zamkniętego mostu wynosi ok. 2,58
m (uzależnione od poziomu wody w Szkarpawie).
Stąd
awa
najbliżej do Żelichowa/Cyganka, gdzie
Gozdznajduje się przeniesiony spod Elbląga i pieczołowicie odbudowany przez
właściciela – pana Marka Opitza, typowy żuławski dom
podcieniowy – można tu obejrzeć również jego wnętrze,
co w przypadku innych domów podcieniowych może być
trudne.

aw

a

Stacja pomp Chłodniewo. Fot. M. Opitz

Most w Rybinie. Fot. M. Opitz
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16,79 km – Ujście rzeki Tugi

13

Stanica Nadzoru Wodnego RZGW i policji wodnej. Widoczny most przed ujściem rzeki do Szkarpawy.

Chełmek Osada
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Dobre miejsce na postój, biwak i połów ryb (vis-a-vis tablicy z oznaczeniem 22 km).

23,5 km – PB – Przystań jachtowa Osłonka

502

Ujście Tugi do Szkarpawy. Fot. M. Opitz

Powstała w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.
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ok. 23,5 km – LB – Depresja Marzęcińska
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Przystań jachtowa Osłonka.
Fot. P. Brozdowski

25,3 km – Pompownia Osłonka

2,9

Rybina

Najmłodszy skrawek Polski. Utworzona przez Niemców
w 1942 r. na skutek osuszenia małej zatoki Zalewu Wiślanego, zwanej Zakątkiem Stobieńskim, a następnie po
wysadzeniu wałów przeciwpowodziowych przez broniące się wojska Wehrmachtu, znów stała się częścią Zalewu.
Taki stan trwał do 1949 r., do czasu ponownego osuszena
nia gruntu, który po wojnie
się w granicach Polski.
otznalazł
Now
Polder zajmuje obszar
ok. 22 tys. ha, a jego terytorium
dochodzi do 2 m poniżej poziomu morza.

15
18

Zakaz postoju!
Osłonka, zwana również stają pomp 3W, została wybudowana w latach 1939-42, razem z wałami w przesmyku
Stobieckim Zakątka Zalewu Wiślanego. Wyposażono ją
w trzy pompy – dwie elektryczne i jedną spalinową o wydajności 7 m3 na sekundę każdy. Pompownia Osłonka
po wybudowaniu zastąpiła ponad 30 mniejszych stacji
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Stacja pomp w Osłonce. Fot. M. Opitz

SZKARPAWA
pomp. Zniszczona przez broniące się wojska niemieckie
w marcu 1945 r., została odbudowana przez władze polskie i służy Żuławom do dziś. Przed stacją pomp awaryjnie można stanąć w zatoczce – porcie wędkarskim.
Uwaga płytko!
25,4 km – ujście do Zalewu Wiślanego.
Sporych rozmiarów rozlewisko. Głębokość wody w niektórych miejscach dochodzi do 6 m – świetna lokalizacja
do łowienia ryb, szczególnie obfituje w dorodne okazy okonia. W tym miejscu rozpoczyna się oznakowanie
morskie – pławy, którym wyznakowany jest cały Zalew
Wiślany. Uwaga na bujną roślinność! Wejście na Nogat
trochę niepozorne – skręcamy w prawo między drugą,
a trzecią pławą torową.

CZY WIECIE, ŻE ...
Żuławska Kolej Dojazdowa (ŻKD) jeszcze w roku 1955 dojeżdżała aż
do Gdańska. Umożliwiał to specjalny prom kolejowy, łączący stację
„Lewy brzeg Wisły” w Świbnie ze stacją „Prawy brzeg Wisły” w okolicach Mikoszewa. Rejon Żuław był w pierwszej połowie XX w. bardzo
dobrze skomunikowany z Gdańskiem, za pomocą popularnych w tamtych czasach kolei wąskotorowych – można było nimi dojechać m.in. aż
do Malborka. Cięższe czasy dla ŻKD nastały po II wojnie światowej, gdy
wycofujące się wojska niemieckie zatopiły prom na Wiśle, wysadziły 25
z 28 mostów kolejowych, a wskutek zniszczenia wałów przeciwpowodziowych zalana została większość linii, stacji i parowozowni. Po wojnie prom
wydobyto i wyremontowano, jednak ze względu na zły stan techniczny,
w połowie lat 50., prom został ostatecznie wyłączony z eksploatacji, zamykając tym samym drogę ŻKD do Gdańska. Obecnie kolej wąskotorowa przechodzi swój kolejny renesans i dzięki staraniom Pomorskiego
Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych oraz lokalnych władz, można
odbyć wyjątkową podróż tym powszechnym niegdyś środkiem transportu, dojeżdżając z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, Sztutowa czy
ujścia Wisły w Mikoszewie.
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Szkarpawa w okolicach ujścia. Fot. H. Gonera
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Zalew Wiślany to nazwa polskiej części zbiornika, którego cześć rosyjska nazywa się Zalew Kaliningradzki (Kaliningradskij Zaliv). Jest to
Kępiny Wlk. Batorowo
drugi największy zbiornik wodny na południowym brzegu Bałtyku.
Większy od niego jestRóżewo
tylko Zalew Kuroński położony w zachodRyki
Nowe Batorowo
Kępiny
niej części Kmiecin
Litwy. Ogólna powierzchnia wód, po stronie polskiej
Orliniec
Małe
Nowinki
55
i rosyjskiej, wynosi 838 km2. Powierzchnia polskiej części wynosi
328 km2, czyli około 40% ogólnej powierzchni zbiornika. Długość
y
Zalewu Wiślanego to: 35,1 km (razem z Zalewem Kaliningradzkim
90,7 km).Rakowe
Szerokość
Zalewu waha się od 6,8 km do 13
km, przyStobna
Pole
Oreling
średniej głębokości 2,7 m. Polskie wody Zalewu to obszar prawie
trzykrotnie większy, niż największe w kraju jezioro Śniardwy! Akwen
Nowakowo
Morza Bałtyckiego Mierzeja Wiślana, która w częKępa
Rybacka
nowo oddziela od
Rakowiska
Kępki
ści polskiej i rosyjskiej mierzy 90 km (rosyjska nazwa Bałtijskaja
Kosa). Polski Zalew Wiślany posiada jedynie pośrednie
Jazowa połączenie
7,0
50
z wodami Bałtyku, poprzez Szkarpawę i Wisłę. Po stronie rosyj3,3
dowo skiej Zalew Kaliningradzki łączy się z Morzem
Bałtyckim
poprzez 33
5,2
Bielnik II 15
Jazowa45
Cieśninę Piławską, zwaną również Rynną Bałtyjską (Rinna Bałtiskaja)
Janowo
13 To właśnie owa cieśnina jest
i Kanałem Morskim (Morskoj Kanał).
najgłębszym akwenem na Zalewie.
RakowoWładze rosyjskie utrzymują jej
głębokość na poziomie 10,5 do 11 m, co powodowane jest celami
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i zachodnioeuropejskich
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Wikrowo

To wysunięta na południe część Zalewu Wiślanego, bardziej przypominająca jeziora mazurskie czy Jeziorak. Osłona Wyspy Nowakowskiej spra15
wia, że wiatr i fala są tu mniejsze, niż na otwartych wodach Zalewu. Zatoka jest akwenem bardzo płytkim. Średnia głębokość to 1–1,5 m, a im
dalej na południe, tym płyciej. Wyjątkiem jest tor wodny Zalew–Elbląg. Na odcinku Zatoki Elbląskiej gwarantowana głębokość toru to 2,2 m,
dalej na rzece Elbląg 3,5-4 m. Porty na Zatoce są małe, ze słabo rozwiniętą infrastrukturą wodniacką. Największym portem regionu jest Suchacz,
dostępny dla jachtów o zanurzeniu do 1,5 m. Pozostałe porty są dostępne dla jachtów o mniejszym zanurzeniu – Nadbrzeże (1,2 m), Kamienica
35
Elbląska (1,2 m.), Jagodna (0,8 m). Od 1991 roku utworzono tu Rezerwat Przyrody Zatoka Elbląska.
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WODY MORSKIE CZY ŚRÓDLĄDOWE?
Krzywiec
Zalew to akwen morskich wód wewnętrznych. Występuje tu morskie oznakowanie nawigacyjne i zarządza
nim administracja Urzędu Morskiego.
Drewnowo
Pagórki
Jednak morskie Przybyłowo
wody nie oznaczają morskich głębokości i zasolenia. Głębokość Zalewu nie przekracza 5,5 m (tylko na Zalewie Kaliningradzkim).

PARK
Średnia dla całego Zalewu wynosi jedynie 3,5 m, podczas gdy na wodach polskich to około 2 m. Z powodu stosunkowo niewielkich, jak na swoją
KRAJOBRAZOWY
Brzezina
powierzchnię, głębokości, Zalew może być
bezpiecznie użytkowany przez jednostki o zanurzeniu do około 1,5 m. Do przyjęcia takich jachtów jest
Jędrychowo
WYSOCZYZNY
przygotowana większość portów położonych na Zalewie Wiślanym. Chcąc
skierować się z głównego toru wodnego Zalewu do portów, należy trzymać
Huta
Żuławska
się torów podejściowych i kierować się na nabieżniki. Jest to praktyka znana żeglarzom morskim, ale może stanowić novum dla wodniaków i żeglarzy
ELBĄSKIEJ
śródlądowych. Zasolenie zbiornika w polskiej części wynosi około 2 promile, czyli połowę tegoWierzno
co w Bałtyku. Im bliżej cieśniny łączącej Zalew i Morze
Bałtyckie tym zasolenie jest wyższe.

Włóczyska

Wielkie

Ogrodniki
Zajączkowo
GENEZA ZALEWU
WIŚLANEGO.
Zalew
Wiślany
jest bardzo młodą formą geologiczną. Dlatego też poprzednia jego nazwa brzmiała Zatoka Świeża lub Zatoka Fryska (od niemieckiego
Piastowo
Rucianka
Karszewo
frische – świeży). Dopiero w 1950 r. przyjęto
obowiązującą do dzisiaj nazwę akwenu. Zalew jest zbiornikiem lagunowym, Chruściel
który utworzył się poprzez

usypywanie materiału piaszczystego przez prądy morskie, napływające z zachodu. Z czasem mierzeja osiągnęła przeciwległy brzeg wcześniejszej

J. Pierzchalskie

Majewo płycizny od morza. Dziś Mierzeja Wiślana rozciąga się na odcinku 90 km, a jej średnia szerokość waha się między 1 a 2
zatoki i odcięła przybrzeżne
Milejewo
Dąbrowoa
km. Proces zamykania się Zalewu miał miejsce zaledwie kilka tysięcy lat temu. Dziś analogiczne zjawiska są motorem powstawania Mierzei Helskiej.
Błudowo
Stare
Kurowo
Monasterzysko
506
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE
Braniewskie
2
Kamiennik Przez akwen przechodzi
2
granica
województwa
pomorskiego
i
warmińsko-mazurskiego.
Jej bieg wypada mniej więcej po środku Zalewu. Co ciekawe:
S
Nowe
Wielki
całość wodnej granicy Monasterzysko
państwowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej znajduje się w woj. warmińsko-mazurskim a granica lądowa na
Kwietnik
Mierzei Wiślanej
leży w woj. pomorskim. Po tej stronie zlokalizowane są następujące miejscowości portowe, patrząc z zachodu na wschód: Kamienica
Elbląska, Nabrzeże, Suchacz, Kadyny, Tolkmicko, Frombork, Nowa Pasłęka. Po stronie północnej Zalewu, administrowanej przez woj. pomorskie leżą
kolejno: Kąty Rybackie, Krynica Morska, Piaski. Od północy Zalew sąsiaduje z Mierzeją Wiślaną, od południa z Wysoczyzną Elbląską i Wybrzeżem
Staropruskim, a od zachodu z Żuławami Wiślanymi. Są to obszary o odmiennym charakterze rzeźby. Mierzeja posiada znaczne przewyższenia o charakterze wydmowym, Żuławy to płaska kraina powstała z namułu rzecznego i wysiłku meliorantów; wybrzeże staropruskie to obszar równinny, podczas
gdy Wysoczyzna Elbląska składa się z wysokich zboczy, które porastają lasy bukowe. Zbocza te oferują niezapomniane panoramy Zalewu Wiślanego.
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NAJWAŻNIEJSZE OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE NA ZALEWIE WIŚLANYM

Fot. H. Gonera

Fot. P. Salecki

LATARNIA MORSKA w Krynicy Morskiej.
Najdalej na wschód wysunięta latarnia
morska w kraju. Położenie geograficzne: 54°23’07,2” N 19°27’03,6” E. Wysokość
wieży: 26,5 m. Wysokość światła: 53, m
n.p.m. Zasięg światła: 18 Mm (33,336 km),
Charakterystyka światła: Blaskowe grupowe:
Blask: 2 s, Przerwa: 2 s, Blask: 2 s, Przerwa: 6
s, Okres: 12 s. Administrowana przez Urząd
Morski w Gdyni. Światło i sylweta latarni widoczne są z otwartego morza, jak i Zalewu
Wiślanego.
STAWY: stałe budowle – światła nawigacyjne na kratowych wieżach, umieszczone na
trwałej podstawie, na kamiennych wyspach.
Znacznie zwiększa to zasięg ich świecenia,
w stosunku do zwykłych pław. Część z nich
wyznacza tor wodny Zalewu Wiślanego.
PŁAWY KARDYNALNE: z kombinacją koloru
żółtego i czarnego oraz czarnymi stożkami
ustawionymi odpowiednio do regionu, w którym ograniczają żeglugę. Wyznaczają skrajne
punkty płycizn i mielizn oraz innych miejsc
niebezpiecznych. Pława oznaczająca zachodni skraj niebezpieczeństwa to „Francuzka”,
z dwoma stożkami skierowanymi ostrzami
ku sobie. Pława usytuowana na wschodnim
skraju niebezpiecznej wody to „Rosjanka”,
ze stożkami skierowanymi ostrzami do góry
i do dołu. Pława oznaczająca północny skraj
niebezpieczeństwa to „Eskimoska”, z dwoma stożkami skierowanymi ostrzami w górę
i wreszcie pława oznaczająca południowy
skraj niebezpiecznej wody to „Murzynka”,
z oboma stożkami w dół. Czasami pława nie
ma stożków, a tylko samą żerdź, pomalowaną
na żółto i czarno. Świecenie takich pław pasuje do układu godzin na tarczy zegara.

Fot. H. Gonera

Fot. H. Gonera

PŁAWY OZNAKOWANIA BOCZNEGO: są
zielone i czerwone. Wyznaczają skraje toru
wodnego, torów podejściowych. Często są
ustawiane parami i wtedy mówimy o nich
„bramka”. Kierunek toru podejściowego skierowany jest ku portowi, a więc pławy czerwone (żerdziowe lub cylindryczne) stoją po
lewej stronie toru wodnego, a pławy zielone
(żerdziowe lub stożkowe) po prawej. Białoczerwone i zielono-czerwone pławy wyznaczają granicę państwową.
NABIEŻNIKI: wyznaczają podejście do portu.
W dzień są to trójkąty, prostokąty lub romby,
w kolorze białym lub czerwonym, umieszczone na specjalnych, kratownicowych wieżach,
na głowicach falochronów, pirsach pasażerskich lub w innych widocznych z daleka
miejscach. W nocy nabieżniki świecą. Często
nabieżniki są dwa – przedni i tylny. Należy
płynąć tak, aby oba sygnały doprowadzić do
koincydencji. Sygnał przedni jest zamocowany niżej.

80

NA ZALEWIE WIŚLANYM
PŁYWAMY PO TORZE WODNYM
Tor wodny prowadzi od ujścia Wisły Królewieckiej, Szkarpawy i Zatoki Elbląskiej, do
granicy państwowej. Kształt jego ramiona
od zachodu można przyrównać do trójzębu. Mając wyobraźnie równą tym, którzy
nazywali gwiazdozbiory na nieboskłonie, tor
wodny Zalewu można by nazwać „Krokodylem”. Jego rozchyloną paszczę tworzyłoby
Światło Elbląg i Stawa Gdańsk. Linię grzbietu
kreśliłyby Stawa Elbląg oraz pławy Tol, Fro
i Pas. Zaś nogami byłyby podejścia do portów w Krynicy Morskiej, Piaskach, Tolkmicku
i Fromborku. Podwinięty ogon krokodyla
kończyłby się w porcie Nowa Pasłeka.

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
ZALEWU WIŚLANEGO
Zalew Wiślany to morze w pigułce. Znajdują
się tutaj zarówno latarnia morska, światła nawigacyjne czyli stawy, pławy czyli inaczej boje
będące znakami pływającymi wyznaczającymi tor wodny, nabieżniki, które wyznaczają
bezpieczne podejście do portu, jak również
nieoznakowane, czyhające na żeglarzy sieci.
Zalew Wiślany jest dobrą szkołą nawyków
morskich, także z uwagi na fakt, że znakują
go znaki wodne, zgodne z międzynarodowym morskim systemem oznakowania nawigacyjnego, Systemem IALA – A. Oznacza to,
że na wodach morskich całej Europy, a także
Afryki i Australii oraz większości wód Azji
znajdziemy dokładnie te same oznaczenia.

ZALEW WISLANY

CIEKAWOSTKI HYDROTECHNICZNE
KANAŁ ŻEGLUGOWY NA MIERZEI WIŚLANEJ
Projekt budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej
ma na celu połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską,
skrócenie szlaku wodnego i uczynienie z portu w Elblągu
portu morskiego. Planowane miejsce przekopu mierzei, znajduje się we wsi Skowronki, w gminie Sztutowo. Długość kanału to 1,1 km, a szerokość 80 m. Projekt budzi kontrowersje,
gdyż kanał ma przebiegać przez obszary objęte programem
Natura 2000.

Ujście rzeki Elbląg do Zatoki Elbląskiej. Fot. M. Opitz

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
ZATOKI ELBLĄSKIEJ
Zachodnią częścią Zatoki Elbląskiej przebiega tor wodny, z Zalewu Wiślanego rzeką
Elbląg, do Elbląga. Od strony Zalewu Wiślanego najpierw mijamy Prawą Główkę Wejściową (PGW) na kratowej, zielonej wieży
o granitowej podstawie. Światło błyskowe
grupowe (2 błyski w grupie), zielone, o okresie 6 sekund. Na mapie będzie to Fl (2) G 6
s –skróty na mapie w języku angielskim.
PGW tworzy z pławą 10/ELB bramkę toru
wodnego. 10/ELB to czerwona pława drążkowa świetlna, z czerwonym walcem, oznaczającym lewą stronę toru wodnego. Świeci
analogicznie jak PBW, tyle że światłem czerwonym, czyli Fl (2) R 6 s. Następnie, skraj
lewej strony toru wodnego wyznaczają czerwone pławy drążkowe oznakowania bocznego, w kształcie walców – 12/ELB, 14/ELB,
16 ELB. Uwaga – zamiast pław drążkowych
mogą być także wystawione zamiennie zwykłe boje, o kształcie czerwonych walców, podobne do typowych śródlądowych. Następnie mijamy Lewą Główkę Wejściową (LGW)
– kratową, czerwoną wieżę na granitowej
podstawie, z odbojnicą i urządzeniami cumowniczymi, umożliwiającą awaryjne przycumowanie. Świeci światłem błyskowym,
czerwonym, o okresie dwóch sekund (Fl R
2 s). Płynąc dalej wpłyniemy na rzekę Elbląg
(Elblążkę), którą dopłyniemy do Elbląga.

REJSY „BIAŁĄ FLOTĄ” NA ZALEWIE WIŚLANYM
Na Zalewie Wiślanym, na odcinku pomiędzy Krynicą Morską
i Fromborkiem, w sezonie wakacyjnym, odbywają liczne rejsy,
które są obsługiwane przez kilku armatorów. W czasie podróży można podziwiać przyrodę akewnu, zwłaszcza liczne
ptactwo błotne i wodne, a we Fromborku górujący nad miastem zespół katedralny. Rejs trwa półtorej godziny.
Rejsy odbywają się również na trasie Nowa Pasłęka – Frombork – Piaski, z Tolkmicka i Elbląga do Krynicy Morskiej oraz
po samym Zalewie Wiślanym z portów w Krynicy Morskiej i
Kątów Rybackich
W pobliżu Nowej Karczmy i Nowej Pasłęki, Zalew Wiślany
przecina granica polsko-rosyjska. Jeszcze w latach 90. XX
w. jej przebieg wyznaczały stalowe siatki, rozciągnięte nad
granicznymi wodami. Sytuacja na granicy nie była stabilna aż
do 2009 r., kiedy została zawarta umowa regulująca przepływ
statków. Wcześniej dochodziło do blokowania żeglugi i zamykania granic dla polskich statków.

Fot. M. Opitz

Fot. M. Opitz

Fot. J. Wcisła

CIEKAWOSTKI TURYSTYCZNE
FROMBORK. Miasto o sięgających średniowiecza korzeniach,
zapisało się złotymi zgłoskami w historii, dzięki ponad 30-letniej pracy i pobytowi Mikołaja Kopernika. Znany astronom,
w latach 1510–1543, mieszkał na wzgórzu katedralnym jako
kanonik warmiński. Zwiedzając miasto nie można zapomnieć
o: Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja (w sezonie letnim, co tydzień, przez wirtuozów z kraju
i zagranicy wykonywane są tam koncerty, na znanych fromborskich organach), Wieży Radziejowskiego, w której znajduje się wahadło Foucaulta, prywatnej wieży Kopernika, Muzeum Mikołaja Kopernika, planetarium znajdującym się w tak
zwanym oktagonie – ośmiobocznej wieży na wzgórzu katedralnym. Warte odwiedzenia jest także, mało znane, Muzeum
Medycyny w Szpitalu Św. Ducha.
KRYNICA MORSKA. Szerokie plaże Krynicy Morskiej skuszą
każdego miłośnika błogiego lenistwa. W tej dawnej osadzie
rybackiej rzadko można narzekać na brak słońca, a z tamtejszej latarni morskiej roztaczają się piękne widoki na Bałtyk
i Zalew Wiślany. Latarnia mierzy 26,5 m i ma zasięg 18 mil
morskich. W Krynicy mieści się też port z wydzieloną częścią
jachtowo-turystyczną oraz przystanią rybacką. Z kolei w okolicach miejscowości znajduje się stała wydma Wielbłądzi
Garb, która uznawana jest za najwyższą w Europie.
TOLKMICKO to miejsce znakomicie nadające się do wypoczynku, ze względu na piękną plażę i okoliczną przyrodę. Nie
brak tu również ciekawych zabytków. Zaliczyć do nich można
m.in. układ miasta, gotycką basztę oraz kościół św. Jakuba.
Ponadto pod Tolkimickiem znajdują się tzw. Wały Tolkmita,
będące pozostałościami po staropruskim grodzisku.
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Fot. M. Opitz

Fot. H. Gonera

Fot. M. Opitz

ZALEW WIŚLANY
KĄTY RYBACKIE
TURYSTYCZNIE:

Port w Kątach Rybackich znajduje się na samym początku Mierzei Wiślanej, w pobliżu ujścia rzeki Szkarpawy. Tuż przy porcie znajduje się Muzeum Zalewu Wiślanego filia
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Prezentowane w nim są ciekawe ekspozycje
dawnego szkutnictwa i rybołówstwa. Atrakcją Kątów jest niewątpliwie przejście przez mierzeję – w 20 minut można dotrzeć do plaży nad morzem.

CHARAKTERYSTYKA PORTÓW:

Fot. M. Opitz

W Kątach Rybackich są trzy miejsca do cumowania jachtów: Port Kąty Rybackie, Przystań
Neptun oraz Stary Port Rybacki, znajdujący się w cichej zatoczce. Port Kąty Rybackie dostępny jest zarówno dla żeglarzy, jak i dla statków rybackich i pasażerskich. Wejście do
przystani możliwe dla jachtów o zanurzeniu do 1,5 m. W porcie znajdują się dwa baseny: wschodni i zachodni. Dla jachtów przeznaczone jest zachodnie nabrzeże w basenie wschodnim. W nabrzeżu północnym w basenie zachodnim cumuje statek pasażerki
Krystyna, w nabrzeżu wschodnim z kolei znajduje się wyciąg łodziowy. Bosmanat ma siedzibę przy budynku radiostacji i jest czynny 7:00-15:00 (tel. 55 247 87 19). Do roku 2014 w
ramach projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I” zostanie rozbudowany
port żeglarski. Przystań Neptun dostępna jest tylko dla żeglarzy i znajduje się na zachód
od portu Kąty Rybackie. Przy wejściu do przystani należy uważać na nisko zawieszoną linię
wysokiego napięcia, która przeznaczona jest do demontażu. Przystań oferuje zaciszne
miejsca postoju. Znajdziemy w niej również przyłącza elektryczne, prysznice i sanitariaty.

KRYNICA MORSKA
TURYSTYCZNIE:

Krynica Morska to najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa nad Zalewem Wiślanym,
uważana również za żeglarską stolicę Zalewu. Do największych atrakcji Krynicy Morskiej
należą czyste nadmorskie plaże, a także bory sosnowe. Będąc w Krynicy warto wybrać się
na latarnię morską, skąd rozpościera się piękny widok na Zalew Wiślany. Z portu położonego po stronie Zalewu można wyruszyć w rejs statkiem do Fromborka, Elbląga oraz
Kaliningradu.
CHARAKTERYSTYKA PORTÓW:

W Krynicy Morskiej znajdują się dwa baseny jachtowe i port rybacki. Baseny przeznaczone
dla jachtów są rozdzielone są pirsem pasażerskim. Pierwszy nazywany jest Starym Portem
Jachtowym, drugi to Basen Jachtowy im. Leonida Teligi o imponujących wymiarach 250 na
160 m. Został on zmodernizowany w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I” i obecnie składa się z trzech basenów. Wodniacy mają do dyspozycji największy na Zalewie Wiślanym basen jachtowy z pływającymi pomostami. Stanowiska postojowe dla jachtów są wyposażone w sieć wodno-kanalizacyjną, przyłącza energetyczne
i oświetlenie. W porcie jachtowym głębokość gwarantowana wynosi 1,5 m. Na zachodnim
nabrzeżu portu cumują statki białej floty, które potrafią zaskoczyć podczas wykonywania
manewrów portowych. Od strony północnej znajduje się plac apelowy z masztem, a zaraz
za nim wesołe miasteczko.
DROGA DO PORTU:

Fot. P. Brozdowski

Do portu prowadzi głęboki na 2,5 m tor podejściowy. Drogę do portu, niezależnie od
pory dnia czy nocy, najlepiej wskazuje Latarnia Morska w Krynicy Morskiej, zlokalizowana
na wschód od portu. Z głównego toru wodnego Zalewu podejście do Krynicy Morskiej
rozpoczyna pława TOL (biało-czerwona pława świetlna z kulą, światło białe o okresie 10
s). Następnie prowadzą nas pławy torowe nieświecące (czerwone, zwieńczone czerwonym
walcem – wyznaczają granicę lewej strony toru wodnego, mijamy je lewą burtą) 2/E i 4/E.
Potem pława KM-E świecąca, kardynalna czarno-żółto-czarna, zwieńczona czarnymi stożkami, skierowanymi w górę i w dół. Jej charakterystyka świetlna – światło białe o okresie
10 s. Wyznacza wschodni skraj Mielizny Krynickiej i lewą stronę toru wodnego. Następna
pława torowa nieświecąca 6/E – czerwona z czerwonym walcem na szczycie – wyznacza
lewą stronę toru wodnego. Nieco bliżej portu, od strony wschodniej wystawiona jest pława kardynalna, czarno-żółto-czarna, ze stożkami zwróconymi ostrzami ku sobie. Płynąc
do Krynicy zostawiamy ją po prawej burcie. Jachty o zanurzeniu powyżej 1 m, powinny
bezwzględnie podchodzić w osi toru wodnego, pozostali muszą jedynie uważać na miecz.
Mielizna Krynicka, leżąca na zachód od portu, stanowi przeszkodę dla jachtów o zanurzeniu powyżej 1 m. Oznakowana jest dwiema pławami kardynalnymi KM-S i KM-E. W celu
precyzyjnego podejścia do portu należy skorzystać z nabieżników: Światło/znak przedni:
czerwony słup z białym trójkątem, zwróconym ostrzem ku górze. Światło czerwone izofazowe, okres 2 s. Światło/znak tylny: czerwona kratownicowa wieża z białym trójkątem,
zwróconym ostrzem ku dołowi. Światło czerwone stałe.

Fot. P. Brozdowski
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ZALEW WISLANY
PIASKI
TURYSTYCZNIE:

Na samym końcu polskiej części Mierzei Wiślanej, 4 km od granicy z Rosją, znajduje się
spokojna i urokliwa miejscowość – Piaski. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą
wypocząć w ciszy na najpiękniejszych polskich plażach i w otoczeniu dziewiczej przyrody.
W okolicy znajdują się wędrujące wydmy, a także plaża naturystów. To ostatni port na
Mierzei Wiślanej. Jak przystało na rubieże kraju, trudno tu o rozrywki i gwar, za to z łatwością znajdziemy odludne i piękne plaże. Nazwa Piaski wzięła się prawdopodobnie od
wędrujących piasków, które pochłonęły wioskę i karczmę, zbudowane niegdyś na miejscu
dzisiejszych Piasków. Charakter miejsca może zmienić się diametralnie, kiedy powstanie
tu przejście graniczne. Jest na to szansa, gdyż coraz lepiej układają się stosunki z Enklawą
Kaliningradzką. Jeśli projekt zostanie zrealizowany będzie można dojechać do Bałtijska
i do Kaliningradu.
CHARAKTERYSTYKA PORTU:

Tutejszy basen portowy nie jest osłonięty przed falowaniem, co daje się odczuć w szczególnie silnie przy południowych wiatrach. To miejsce zdominowane przez rybaków, dlatego też zewsząd otaczać żeglarzy będę kutry i suszące się sieci (uciążliwy zapach). Port
jest niewielki i często trzeba cumować do burt stojących już jachtów. Niegdyś jachty cumowały przy środkowym pomoście, który dzieli dwa baseny portowe. Pozostałe miejsca
zarezerwowane były dla rybaków. Dziś proporcje obu flot zmieniają się i w sezonie jachty
rywalizują ze sobą o miejsca w całym porcie. Jeśli mamy szczęście i możemy wybrać miejsce do cumowania, godny polecenia jest basen zachodni, gdzie otaczające drzewa ukryją
jacht przed słońcem. Port sąsiaduje z polami namiotowymi, gdzie możemy skorzystać
z sanitariatów i innych udogodnień.
DROGA DO PORTU:

Jachtem o zanurzeniu powyżej 50 cm w zasadzie należy trzymać się toru podejściowego. Głębokości są zmienne, spłycenia po każdym większym sztormie. Należy szczególnie
uważać na silniki, aby nie zapchały się otwory wylotowe układu chłodzenia. Dodatkowym
elementem ryzyka przy podejściu są powszechnie występujące tu sieci. Z głównego
toru wodnego Zalewu tor podejściowy do portu rozpoczyna pława PIA (nieświecąca).
Następnie 2 pławy torowe, P/1, P/2 i P/3. Przed samym portem bramki torowe, z czerwonych i zielonych boi. Tutejsze nabieżniki to światło/znak przedni: czerwona kolumna
na środkowym, drewnianym pomoście basenu portowego, zwieńczona białym trójkątem
z czerwoną obwódką zwróconym ku górze. Światło błyskowe czerwone, o okresie 5 s.
światło/znak tylny: na wzgórzu za portem czerwona kolumna z białym trójkątem z czerwoną obwódką, zwróconym ku dole. Światło błyskowe czerwone, o okresie 5 s. Uwaga!
Kilkakrotnie zdarzało się w ostatnich latach, że światło znaku tylnego, albo w ogóle światła
nabieżnikowe nie świeciły!

Fot. M. Opitz

KAMIENICA ELBLĄSKA

TURYSTYCZNIE:

Przystań żeglarska Kamienica Elbląska leży na trasie nadzalewowej linii kolejowej ElblągFrombork-Braniewo, przy stacji o nazwie Kamionek Wielki.
CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

Jest to w zasadzie mały rybacki port w Zatoce Elbląskiej. Brak w nim udogodnień dla
żeglarzy, czy infrastruktury sanitarnej. Za to tuż przy porcie znajduje się sklep spożywczy,
gdzie można uzupełnić zapasy.
Basen portowy jest prostokątem wgryzającym się w płaski brzeg, tuż u podnóża wzniesień Wysoczyzny Elbląskiej. Od Zatoki nabrzeża są nieumocnione, porośnięte trzcinami
utrudniającymi dostęp do nich. Gdzieniegdzie znaleźć można wystające z brzegów resztki
po pomostach cumowniczych. Możemy wykorzystać je do cumowania. Najdogodniejsze
miejsca postojowe są na południowym, zamykającym basen portowy nabrzeżu. Tam znajdują się solidne, betonowe keje z polerami. Gospodarzami tego miejsca są rybacy. Warto
uszanować to i zapytać ich o pozwolenie przy planach dłuższego postoju.
DROGA DO PORTU:

Podejście do portu znajduje się od strony Nadbrzeża i Suchacza, płynąc wzdłuż
Wysoczyzny Elbląskiej. Wejście do portu zaczyna się za widocznymi tyczkami.

Fot. M. Opitz
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ZALEW WIŚLANY
NADBRZEŻE

TURYSTYCZNIE:

Położone około 15 km od Elbląga, w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elbląskiej. W Parku, ściana nieczynnego wyrobiska Iłów Elbląskich prezentuje budowę
geologiczną Wysoczyzny. Warto także zobaczyć zdrojowy zespół dworski (XVIII/XIX w.)
oraz zespół cegielni (XIX/XX w.). W czasie II wojny światowej w Nadbrzeżu zlokalizowany był podobóz obozu koncentracyjnego Stutthof-Hopeehill. Pomordowanych więźniów
upamiętnia obelisk.
CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

Przystań jachtowa Jacht Klubu Elbląg znajduje się po zachodniej stronie basenu portowego. Cumowanie odbywa się do Nabrzeża Zachodniego – ziemistego, skarpowego ze
stałymi pomostami lub do Nabrzeża Południowego z drewnianym pomostem na całej
długości.
Po wschodniej stronie basenu znajdują się domki letniskowe, budynek administracyjny,
bar oraz pawilon sanitarny. Można nabrać wodę i podłączyć się do prądu. Przygotowano
miejsce na ognisko.
DROGA DO PRZYSTANI:

Fot. M. Opitz

SUCHACZ

Przystań znajduje się na trawersie boi torowej 12/ELB. Podchodzenie kursem na środek
basenu portowego. Punktami orientacyjnymi są komin cegielni, żółty budynek oraz maszt
ceremonialny z banderami.
W okolicy niebezpieczeństwo stwarzają liczne sieci i żaki. Przystań odpowiednia dla jachtów do 1,5 m zanurzenia. Poza torem podejściowym należy uważać na silne spłycenia.

TURYSTYCZNIE:

Suchacz to największy port w Zatoce Elbląskiej, zlokalizowany 12 km od Elbląga. Położony
jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska, objętego programem Natura
2000. W Suchaczu znajdują się ruiny zamku. W 1463 r. niedaleko Suchacza, na Zalewie
Wiślanym, miała miejsce bitwa morska pomiędzy flotami Zakonu Krzyżackiego oraz
Elbląga i Gdańska.
CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

Największy port Zatoki Elbląskiej zlokalizowany jest na zachód od miejscowości Suchacz,
około 10 minut spacerem. Tutaj warto rozpocząć lub zakończyć pływanie po Zalewie
Wiślanym. Na przystań składają się dwa porty: jachtowy i rybacki.
Port jachtowy zlokalizowany przy zachodnim nabrzeżu portu. Dobrze osłonięty od fali
i wiatru pozwala zostawić jacht także na dłuższy postój. Dogodny dla jednostek do 1,2 m
zanurzenia. Gospodarzem jest Klub Entuzjastów Żeglarstwa na Zalewie Wiślanym. Tutaj
wyczarterujemy jachty różnej wielkości. Do dyspozycji żeglarzy są sanitariaty, sala klubowa, miejsce na ognisko. Można także pobrać wodę i podłączyć się do prądu.
Port rybacki znajduje się w głębi basenu portowego. Do kilku krótkich pomostów cumują
łodzie rybackie. W przypadku chwilowego postoju i braku miejsca w porcie jachtowym,
życzliwi rybacy pozwalają na cumowanie jachtów turystycznych.
DROGA DO PORTU:

Wejście do portu położone jest niemal prostopadle do Światła Elbląg („Andzia”, światło
zielone, błyskowe o okresie 6 s, PGW). Znakiem rozpoznawczym jest falochron portu,
z czerwoną kolumną nabieżnika z białym pasem, światłem czerwonym, migającym (QR).
Warto wiedzieć, że po obu jego stronach zalegają kamienie, sporo tu sieci i żaków. Zaleca
się podejście od strony zachodniej, co pozwala na zachowanie orientacji w kanale portowym. Wchodzenie do portu na żaglach jest niebezpieczne i trudne. Kanał portowy skręca
pod kątem 90 stopni, stąd dwa jachty mogą mieć problemy z minięciem się. Port dogodny
dla jednostek o zanurzeniu do 1,2 m.

Fot. M. Opitz
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TURYSTYCZNIE:

Kadyny to mała wieś znajdująca się w miejscu, gdzie w średniowieczu znajdował się gród
staropruskiego plemienia Pomezanów. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia pruskiej
księżniczki Kadyny, założycielki wsi. Jedną z ważniejszych atrakcji Kadyny jest była rezydencja Cesarza Wilhelma II. Wieś na jego rozkaz została zaprojektowana i wybudowana tak, aby wygodnie mieścić cały dwór Cesarza ze strażami, medykami i służbami
zaopatrzenia włącznie. Stąd w Kadynach ulice są szerokie niczym w Paryżu. Uznaniem
cieszy się także stadnina koni, gdzie co roku organizowane są Mistrzostwa Warmii i Mazur
w skokach przez przeszkody. Kadyny leżą na trasie Kolejki Nadzalewowej, łączącej Elbląg
z Braniewem.

KADYNY

CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

Port zrewitalizowany dzięki inicjatywie prywatnej. Przeznaczony na krótki, dzienny postój
dla jednostek do 0,8 m zanurzenia, przy dobrej pogodzie i braku fal. Wypożyczymy tu
sprzęt wodny i skorzystamy z gastronomii. W sumie lokalizacja przystani należy do niezwykle atrakcyjnych, gdyż właściwie znajdujemy się przy samej plaży. Do tego jest to jedna
z najbardziej atrakcyjnych plaż Zalewu Wiślanego.
DROGA DO PORTU:

Brak znaków i świateł nawigacyjnych. Port rozpoznamy po widocznym falochronie, piaszczystej plaży i pokrytym strzechą budynku gastronomicznym. Należy uważać na płycizny i bezwzględnie trzymać się toru wodnego. Manewr wejścia należy wykonać kursem
prostopadłym do brzegu. Cumowanie możliwe tylko przy wyjściu z basenu. Wewnątrz
znajdują się liczne przeszkody.

TURYSTYCZNIE:

Port w Tolkmicku to jeden z większych portów żeglarskich na Zalewie Wiślanym. Historia
Tolkmicka związana jest z legendą o Tolko i Micie, założycielach miasta. Z tą legendą wiążą
się również Wały Tolkmita, czyli ruiny staropruskiego grodziska, znajdujące się na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej – 3 km na południe od miasta.

Fot. M. Opitz

TOLKMICKO

CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

Port żeglarski w Tolkmicku jest imponujący. Powstał w ramach projektu „Pętla Żuławska –
rozwój turystyki wodnej. Etap I.” realizowanym przez Urzędy Marszałkowskie Województwa
Pomorskiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zlokalizowany w zachodniej części portu oferuje pełną infrastrukturę niezbędną żeglarzom: pomosty cumownicze, sanitariaty, możliwość podłączenia do prądu, a także pobrania wody. W odległości 200 m
znajduje się stacja benzynowa.
Port rybacki to długi, prostokątny basen z kanałem wejściowym z falochronami. Nabrzeże
Wschodnie przeznaczone jest w początkowym odcinku dla jednostek ratowniczych SAR,
a dalej dla kutrów i łodzi rybackich. Tutaj znajduje się slip i wyciąg dla łodzi, a także budynek bosmanatu, ratowników SAR i bazy rybackiej. Bosmanat (tel. 55 231 66 14) czynny jest
od godz. 07.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
SAR – SEARCH & RESCUE

To jedyna tego rodzaju placówka na Zalewie Wiślanym. Bezwzględnie należy pamiętać, że
SAR zajmuje się ratowaniem ludzi. Wezwanie do ratowania jachtu podlega dużej opłacie.
Jeżeli życie ludzi nie jest zagrożone należy skontaktować się z bosmanatem i rybakami.
DROGA DO PORTU:

Port rozpoznamy po charakterystycznym biało-niebieskim budynku przetwórni ryb zlokalizowanym na wschód od wejścia do portu. Na dachu obiektu znajduje się trójkąt zwrócony wierzchołkiem ku górze.

Fot. P. Brozdowski

Z toru wodnego Zalewu Wiślanego podejście rozpoczyna pława TOL (biało-czerwona pława świetlna z kulą, światło białe o okresie 10 s). Przed samym portem znajdują się dwie
bramki torowe, z czerwonych i zielonych boi. Jednostki o zanurzeniu poniżej 0,8 m nie
muszą trzymać się toru. Wchodząc do portu od wschodu należy pamiętać o Mieliźnie
Tolkmickiej oznakowanej czarno-żółto-czarną pławą kardynalną TOL–N. Od strony zachodniej nie ma problemów z głębokością.
Na wschodniej głowicy falochronu do portu prowadzi światło stałe zielone, na zielonej
kolumnie z galerią.
Fot. P. Brozdowski
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FROMBORK
TURYSTYCZNIE:

Frombork to największe miasto portowe nad Zalewem Wiślanym. Jest słynne dzięki
Mikołajowi Kopernikowi, który spędził tam ponad 30 lat swojego życia, pełniąc funkcje kanonika kapituły warmińskiej. Do najważniejszych atrakcji turystycznych Fromborka należą: górujący nad miastem kompleks wzgórza katedralnego, muzeum Mikołaja Kopernika,
a także planetarium i obserwatorium astronomiczne.
CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

We Fromborku na wodniaków czeka czeka przystań żeglugi pasażerskiej, port rybacki
z przystanią dla żeglarzy. Długi kanał portowy zakończony jest basenem z miejscami dla
jachtów, których jednak nie ma zbyt wiele. Tutaj znajdują się także miejsca rezydenckie
Jacht Klubu Dal, lecz chcąc z nich skorzystać, należy skontaktować się z jego przedstawicielem. W podbramkowych sytuacjach można wystąpić do bosmana o pozwolenie na
cumowanie w kanale portowym, gdzie znajduje się przystań żeglugi pasażerskiej. Biuro
bosmanatu czynne jest od 07:00 do 15:00.
Do dyspozycji żeglarzy jest prąd. Wodę można pobrać u rybaków. Toalety znajdują się
niedaleko kei, ale brakuje pryszniców. Te dostępne są na kempingach przy ul. Braniewskiej
i ul. Elbląskiej, oddalonych o ok. 30 minut spaceru w jedną stronę. Nieopodal przystani
znajduje się kilka barów, a w mieście restauracje.
NIECZYNNA PRZYSTAŃ PASAŻERSKA I JACHTOWA
We Fromborku znajduje się także nieczynna przystań jachtowa – kilkusetmetrowe molo,
które nie ma gospodarza. Możliwe jest cumowanie long-side dla jachtów o zanurzeniu
do 0,8 m. Warto jednak uważać i trzymać się równolegle do mola, gdyż z kei wystają
metalowe elementy.
Fot. R. Wasil

DROGA DO PORTU:

Z głównego toru wodnego Zalewu Wiślanego tor wodny do Fromborka rozpoczyna pława świecąca FRO. Przy niej znajdują się kotwicowiska o głębokości technicznej 2,2 m. Od
pławy do portu dopłyniemy torem podejściowym o głębokości 2,4 m i szerokości w dnie
30 m. Tor liczy 500 m długości i znakują go trzy pławy torowe: 1/F, 2/F, 3/F. Przed samym
basenem portowym zlokalizowano bramki z czerwonych i zielonych boi.
Światło/znak przedni to kratowa wieża z trójkątem, umiejscowiona na końcu basenu portowego. Światło czerwone stałe.

Fot. R. Wasil

Światło/znak tylny: w oknie wieży kościelnej. Światło czerwone stałe.
Na głowicy wschodniej falochronu czerwona kolumna z galerią. Głowica falochronu pomalowana w skośne żółto-czarne pasy. Światło czerwone o okresie 2 s.
Na głowicy zachodniej zielona kolumna z galerią. Głowica falochronu pomalowana
w skośne żółto-czarne pasy. Światło zielone o okresie 2 s.

Fot. M. Opitz
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NOWA PASŁĘKA, STARA PASŁĘKA, BRANIEWO
TURYSTYCZNIE:

Nowa i Stara Pasłęka to najbardziej na wschód wysunięte polskie miejscowości nad
Zalewem Wiślanym. Zabudowa Pasłęki przypomina portowe miasteczka niemieckie
i holenderskie. W tym miejscu ma swoje ujście rzeka Pasłęka, którą można dopłynąć do
Braniewa, gdzie znajduje się przystań dla jachtów, zbudowana w ramach projektu „Pętla
Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Do atrakcji Braniewa należą: barokowy Kościół
Świętego Krzyża, Spichlerz Mariacki z 1831 r. oraz pozostałości obwarowań z XIV w.
CHARAKTERYSTYKA PRZYSTANI:

Mamy do wyboru trzy przystanie przy Zalewie Wiślanym: Dom Rybaka, z tawerną w Starej
Pasłęce, spokojniejszy Port Nowa Pasłęka i przystań żeglarska, zbudowaną w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, zlokalizowaną w Starej Pasłęce.
Po przepłynięciu 7 km rzeką Pasłęką dopływamy do Braniewa, gdzie przy kładce dla pieszych znajduje się nowo wybudowana przystań jachtowa, zbudowana w ramach projektu
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Port Nowa Pasłęka należy do Urzędu
Morskiego w Gdyni. Jest on położony malowniczo w Kanale Pasłęki, w odległości 300 m
od ujścia rzeki do Zalewu. W porcie brak infrastruktury. Przystań Dom Rybaka (wejście
przez ujście rzeki Pasłęki lub kanał portowy nad którym zbudowano nowy most zwodzony w ramach w/w projektu). Znajdziemy tutaj sanitariaty, prąd jak i dostęp do bezprzewodowego Internetu. Do dyspozycji żeglarzy wygodne pomosty. Do przystani jachtowej
w Starej Pasłęce wpłynąć można przez ujście rzeki Pasłęki lub przez Kanał Pasłęki. Na
wodniaków czekają 22 miejsca postojowe, toalety i prysznice, przyłącza prądu oraz możliwość zatankowania wody.

Fot. P. Brozdowski

DROGA DO PORTU:

Od głównego toru wodnego Zalewu. Początek toru podejściowego wyznacza pława PAS
(nieświecąca). Od niej płyniemy w stronę brzegu. Wejście do Nowej Pasłęki znajduje się
w miejscu, gdzie linia brzegowa tworzy wychodzącą w Zalew wypukłość. Jachty o większym niż 1,2 m zanurzeniu mogą mieć problem z wejściem. Przed portem ustawione są
bramki z pław. Jeżeli płyniemy od strony Fromborka, pamiętajmy o kamieniach na wysokości wsi Różaniec. Podchodząc w osi toru podejściowego uważajmy na kamienną groblę,
będącą przedłużeniem wschodniego falochronu. Tutejsze nabieżniki: Światło/znak przedni: na zachodnim falochronie zielona kratownicowa wieża z nautofonem. Z tyłu, za wieżą
maszt wiatrowskazu. Tylnego światła ani nabieżnika nie ma.
Fot. P. Brozdowski

PASŁĘKĄ DO BRANIEWA

Siedem kilometrów pod prąd. Rejs możemy rozpocząć wpływając w ujście rzeki, a przy
niskim stanie wody w kanał portowy. Po minięciu mostu skręcamy 90 stopni w prawo,
wpływając na rzekę Pasłękę. Rzeka od strony zachodniej jest obwałowana. Na wschodnim
brzegu kilkudziesięciometrowe rozlewisko – to „przetoka” Pasłęki. Tędy uchodzą wody
rzeki w razie powodzi. Następnie przystań i hotel Dom Rybaka. 200 m dalej most zwodzony. Tuż za mostem, na zachodnim brzegu, baza rybacka. Od mostu należy żeglować
z położonym masztem. W połowie drogi, przy wschodnim brzegu, odchodzi w lewo krótka, ślepa odnoga. Zbliżanie się Braniewa oznajmia widoczny z daleka budynek klasztoru.
Następnie mijamy, na zachodnim brzegu, browar. Przystań żeglarska zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.” znajduje się tuż przed
kładką dla pieszych.
Fot. P. Brozdowski

Fot. H. Gonera

Fot. R. Wasil
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Żegluga po kanale nie sprawia specjalnych kłopotów. Jachty muszą mieć położony
maszt, ze względu na most przy połączeniu Kanału Jagiellońskiego z Nogatem. Większość brzegów jest porośnięta trzciną, na długich odcinkach kanał jest umocniony
drewnianymi palikami. Krajobraz wokół, to przeważnie pola uprawne. Na całym szlaku
sporo wędkarzy.

Dre

INFORMACJE ŻEGLUGOWE - Kanał Jagielloński

ki

GŁĘBOKOŚĆ
Przy średniej wodzie wynosi około 3 m. Umożliwia to pływanie w zasadzie wszystkim
jednostkom rekreacyjnym i sportowym, a także rozwój żeglugi komercyjnej. Dlatego też
odcinek od Elbląga do Zalewu Wiślanego cechuje spory ruch jednostek wodnych. Przepływają tędy jachty i motorówki, łodzie z wędkarzami, statki kapitanatu portu, straży
granicznej, pchacze z barkami, nieco rzadziej „elbląg-maxy”, czyli statki morskie płynące
do Elbląga przez Cieśninę Bałtijską i Zalew Wiślany. Spotkamy także statki białej floty,
których „bezcłowe” rejsy na wody Enklawy Kaliningradzkiej będą coraz częstsze.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA I MOSTY
Najniższa linia wysokiego napięcia znajduje się na początku szlaku, gdzie Druzno przechodzi w Elblążkę. Kolejne dwie o wysokości 21 i 19 m znajdują się między 3 a 4 km
szlaku. Dzięki staraniom środowiska wodniackiego, linię energetyczną o prześwicie 10
m, położoną przy ujściu Kanału Jagiellońskiego do Nogatu, poprowadzono pod dnem
cieku. Najniższy most o prześwicie 3,5 m, znajduje się między 4 i 5 km szlaku.
CUMOWANIE
Elbląg obfituje w dogodne miejsca postojowe dla żeglarzy. W samym centrum, tuż przy
starym mieście, znajduje się Bulwar Zygmunta Augusta, gdzie można zacumować na
krótki postój. Dalej, płynąc w kierunku Zalewu Wiślanego (5,3 km szlaku) możemy zatrzymać się w przystani Fala (LB), która jest dogodnym miejscem na dłuższy postój.
To profesjonalne mariny. Można zostawić jacht na długi postój lub zimowanie. Na 6,5
km szlaku znajdują się dwie profesjonalne przystanie – Jachtklubu Elbląg i Bryza. Obie
stwarzają dogodne możliwości dłuższego postoju, wraz ze slipowaniem.
NURT
Elblążka ma minimalny prąd, a czasem, przy wiatrach od Zalewu Wiślanego, występuje
tzw. „cofka”, gdy rzeka zmienia kierunek i płynie w stronę jeziora Druzno, podtapiając
Elbląg i okoliczne wioski. Ostatnia katastrofalna powódź miała miejsce w październiku
2009 r.

Fot. M. Opitz
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RZEKA ELBLĄG, znana także jako Elblążka, wypływa
z jeziora Druzno i przepływa przez Żuławy Elbląskie,
aby znaleźć ujście w Zalewie Wiślanym. Jej długość
wynosi około 15 km, choć w literaturze można znaleźć inne dane (od 14,5 km do 17,7 km). Rozbieżności wynikają z tego, że za ujście rzeki do Zalewu
niektórzy uznają główkę czerwoną, a inni – zieloną
toru wodnego Zalewu Wiślanego. Początkowy bieg
rzeki rozpoczyna się od jeziora Druzno. Samo jezioro przypomina porośnięty trzcinami kanał. Z tego
powodu trudno się zorientować, że jesteśmy już na
rzece, gdyż w sposób naturalnym stanowi ona kontynuację Druzna.
Opisywany ciek jest ważną arterią, łączy Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie z Elblągiem i Zalewem
Wiślanym. Wpadają do niej Tina i Fiszewka. Do No50
gatu (i dalej także do Zalewu) prowadzi od Elblążki
Kanał Jagielloński, mający swój początek na granicy
Elbląga. Jest to najstarszy kanał w kraju, który jak
nazwa wskazuje, pamięta panowanie Jagiellonów.
Jego powstanie pozwoliło na połączenie Elbląga
z Nogatem i Gdańskiem, co przyczyniło się do gospodarczego rozwoju miasta i regionu. Warto zaznaczyć, ze od Elbląga rzeka traktowana jest, jako
morskie wody śródlądowe, co wymaga od żeglarzy
posiadania specjalnego ekwipunku.
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RZEKA ELBLĄG

KANAŁ JAGIELLOŃSKI (droga wodna II klasy) mierzy 5,8 kilometra i łączy Nogat z Elblążką, w pobliżu
miejscowości Kępki. Umożliwia żeglugę na trasie
Gdańsk-Elbląg, z pominięciem Zalewu Wiślanego.
Jest również alternatywną trasą z Elbląga na Zalew
Wiślany. Ma to znaczenie wtedy, kiedy most pontonowy na Elblążce w Nowakowie nie jest otwierany
(za wysokie lub za niskie stany wody).
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Wizualizacja

MOSTY ZWODZONE W ELBLĄGU
Dotychczasowe dwie kładki zostaną zastąpione
mostami zwodzonymi. Projekty obydwu obiektów
przewidują budowę trzech przęseł, z czego środkowe będzie się podnosić. Szerokość przejścia żeglugowego każdego z nich wyniesie 16 m, ale tzw.
most górny będzie mniejszy i zostanie udostępniony tylko pieszym oraz rowerzystom. Most dolny posiadać będzie również cześć dla ruchu drogowego.

Fot. M. Opitz

KANAŁ JAGIELLOŃSKI
Kanał Jagielloński wybudowany w 1483 r. jest najstarszym kanałem w Polsce. Stanowi najkrótsze połączenie Gdańska z Elblągiem i mierzy 5,7 km. Sam
kanał miał się przyczynić do wzmocnienia pozycji
portu w Elblągu, w stosunku do jego gdańskiego konkurenta. Żeglując po Kanale, przepływa się
przez nieczynne wrota przeciwpowodziowe w Bielniku, na miejscu których znajdowały się wcześniej
2 śluzy.

Fot. M. Opitz

MOST PONTONOWY W NOWAKOWIE
Podczas żeglugi wszystkie statki czeka najprawdopodobniej postój przy moście pontonowym w Nowakowie, ponieważ prześwit jest zbyt mały nawet
dla niewielkich jednostek. Jego konstrukcja opiera
się na czterech pontonach. W kierunku północnym
mechanicznie i bardzo sprawnie otwierane jest jedno z przęseł. W latach 70. XX w., na miejscu mostu
istniała przeprawa promowa.
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Fot. M. Opitz

ELBLĄG warto odwiedzić dla zabytkowego Starego Miasta. Podczas wizyty koniecznie trzeba
też przejść się Ścieżką Kościelną. Jeszcze większe
skarby kryją się pod starówką – jest ona jednym
z największych europejskich terenów, na których
prowadzone są kompleksowe prace archeologiczne. Dotychczasowe znaleziska można podziwiać
w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Inne
miejsca warte odwiedzenia to Katedra św. Mikołaja,
Brama Targowa oraz Centrum Sztuki – Galeria El.

Fot. M. Opitz

KANAŁ ELBLĄSKI łączy Elbląg z Ostródą. To jedna
z dwóch dróg wodnych na świecie, w których zastosowano pochylnie. Było to konieczne ze względu na dużą różnicę wysokości terenu, wynoszącą
ok. 10 m, na długości prawie 10 km. Tylko tutaj pochylnie mają tzw. suchy grzbiet, co oznacza, że statki pokonują pewne odległości po suchym lądzie.
W 2011 r. Kanał został wpisany na listę pomników
historii, a od 140 lat jest nieprzerwanie wykorzystywany w niezmienionym stanie.
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Raczki Elbląskie

J. Druzno

Fot. M. Opitz
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JEZIORO DRUZNO. Płynąc Kanałem Elbląskim nie
można ominąć Jeziora Druzno. Zbiornik powstał
z części zatoki morskiej, a jego brzegi obfitują
w ponad 200 gatunków ptactwa wodnego oraz
błotnego. Mimo niewielkiej głębokości, wynoszącej maksymalnie 3 m, jezioro jest również rajem dla
wędkarzy – nietrudno tu o piękny okaz szczupaka.
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RZEKA ELBLĄG

KANAŁ JAGIELLONSKI

0 km – Jezioro Druzno

Kanał
Jagielloński

Znak w postaci białego rombu (LB) sygnalizuje, że jezioro
Druzno zmienia się w rzekę Elbląg. Tutaj także znajdują
się dogodne miejsce do postoju.

0

2,5 km – LB – Ujście rzeki Tiny
Dobrym pomysłem jest odbycie krótkiej wycieczki rzeką Tiną. Warto dopłynąć do Jeziorna, gdzie znajduje się
piękny, dwuprzęsłowy most.
3,1 km – LB – Ujście Fiszewki

ELBLĄG

Elbląg

18

Fiszewką dotrzemy do stacji pomp, która jest najdalszym
punktem na rzece, gdzie bezpiecznie dopłyniemy jachtem. Za pierwszym mostem dogodne miejsca na postój.
3,1 km – Most drogowy trasy Gdańsk-Warszawa

5

4,1 km – Most drogowy Al. Tysiąclecia w Elblągu
4,6 km – Most zwodzony
4,7 km – PB – Bulwar Zygmunta Augusta. Most zwodzony

Bulwar Zygmunta Augusta

Możliwość postoju w samym centrum elbląskiej starówki,
przy nowoczesnym nabrzeżu jachtowym. Tutaj także cumują statki Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

19

4,9 km – Most zwodzony Orla-Studzienna

21

Tuż za mostem (PB) znajduje się terminal pasażerski Elbląg, skąd operują statki Żeglugi Gdańskiej.
5,3 km – LB – Przystań Fala

Fiszewka

Fala jest dobrze wyposażoną przystanią, sprzyjającą
dłuższym postojom. Można tutaj także wyslipować niewielkie jednostki pływające.

S7

5,5 km – PB – Port Elbląg – obrotnica

Elbląg

Tina

Nie lada atrakcja hydrotechniczna. Obrotnica, zgodnie ze
swoją nazwą, służy do obracania statków, o dużych gabarytach (tak zwane „elbląg-maxy”), których docelowym
portem jest Elbląg. Urządzenie znacznie ułatwia manewry portowe jednostkom o dużej długości i niewielkiej
sterowności. W północno-zachodnim narożniku obrotnicy przystań kajakowa MOSiR. Slip dla małych jednostek,
toalety i prysznice.
6,3 km – Most drogowy Unii Europejskiej i most kolejowy

0

Tuż obok, od południa, z mostami sąsiaduje port Urzędu
Morskiego (LB) i Stoczni Elbląg (PB). W kanale prowadzącym do stoczni można dostrzec ciekawostkę – zabytkowy
obrotowy most kolejowy, który nie jest już eksploatowany.
6,5 km – przystanie HOW Bryza (PB) i Jachtklub Elbląg
(LB)

Jezioro Druzno

Tropy Elbląskie

Most zwodzony Orla-Studzienna.
Wizualizacja.

Obie przystanie mają swoje plusy. Ta należąca do Jachtklubu Elbląg została zmodernizowana w 2012 r. w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I”. Z niej także nieco łatwiej dostać się do centrum.
W Bryzie panuje przyjazna harcerska atmosfera, działają
tu także warsztaty szkutnicze i serwis silników. Zarówno
jedną, jak i drugą przystań, można określić jako profesjonalną marinę, która sprzyja dłuższym postojom, łącznie
z zimowaniem.
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Jachklub Elbląg.
Fot. M. Opitz
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12

7 km – LB – Ujście Kanału Jagiellońskiego
11,7 km – Most pontonowy Nowakowo

14

Zalew Wiślany

10/ELB
12/ELB
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14 km – Nowe Batorowo

12

Po minięciu stacji pomp w Nowym Batorowie rzeka
znacznie się poszerza. Nad wałem wieś Nowe Batorowo
(LB). Można tu awaryjnie stanąć. Rzeka zakręca w lewo.
Prawy brzeg to Wyspa Krowia.

60

Kamienica
Elbląska

Bato

iny W
Kęp

Kanał Panieński

22
24

o
Now

20

25

Most pontonowy w Nowakowie składa się z czterech
pontonów, które stanowią jego przęsła. Jedno z nich
otwiera się w stronę północną. Ponton zapasowy zacumowny jest na LB mostu. Z obu stron mostu, w wodzie,
znajdują się ochronne żółte „kierownice mostu”, w postaci pali obłożonych metalowymi listwami. Godziny otwarcia mostu w sezonie 2011 (nie wiem, czy jest sens to
dodawać, że w 2011, bo od razu jest to przeterminowana
informacja) – cały rok: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 15.00, 17.00, 19.00; od 1 maja do 31 sierpnia dodatkowo: 20.00, 22.00. W przypadku wysokich stanów
wody na rzece Elbląg, most jest zamykany.
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14,5 km – PB – Przesmyk do Jagodnej

Nogat

15

c

W paśmie trzcin (PB) przesmyk na Zatokę Elbląską. Wpływając tu możemy dopłynąć do Jagodnej, która jest dobrym punktem wyjścia na Zalew Wiślany. Możemy też,
przebijając się przez zieloności i omijając sieci, popłynąć
Zatoką w kierunku Zalewu Wiślanego.

Jagodno

Ujście rzeki Elbląg do Zalewu WIślanego.
Fot. M. Opitz
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16,3 km – Lewa Główka Wejściowa na rzekę Elbląg (LGW,
światło czerwone)

Zatoka Elbląska

55

Stała budowla nawigacyjna. Uwaga! Kilkadziesiąt metrów
przed Światłem Elbląg (czerwonym) kończy się Wyspa
Nowakowska i wody Zatoki Elbląskiej łączą się z rzeką
Elbląg. Nie próbujmy jednak na tym odcinku przepływać
na Zatokę Elbląską, gdyż woda kryje zdradliwe resztki
kamiennej grobli i drewnianej palisady! Te podwodne
niespodzianki ciągną się jeszcze kilkadziesiąt metrów po
minięciu Światła Elbląg. Trzymajmy się tutaj osi toru wodnego. Swobodnie na Zatokę Elbląską możemy wpłynąć
dopiero w okolicy czerwonej boi 16/ELB.
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Tor wodny, prowadzący na Zalew Wiślany, biegnie wzdłuż
lewego brzegu rzeki, Złotej Wyspy, która zwęża i w końcu
przypomina groblę. Prawą stronę toru wyznaczają kolejne czerwone pławy (początkowo w kształcie zwykłych
boi), o kolejnych numerach: 16/ELB, 14/ELB, 12/ELB, 10/
ELB. Ostatnia boja jest już wysoka, drążkowa i tworzy
„bramkę” razem z zieloną. Dalej otwiera się Zalew Wiślany. Światło Elbląg często jest mylone ze Stawą Elbląg
(Piotrusiem).
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Z prawej strony rozlewają się szeroko wody Zatoki Elbląskiej. Wzdłuż brzegu rozlokowany jest ciąg uroczych,
niewielkich przystani i porcików – Kamienica Elbląska,
Nadbrzeże, Suchacz i czekająca na rewitalizację, opuszczona Kupta. Koniec szlaku to Prawa Główka Wejściowa
(Światło Elbląg), zwane także Andzią.
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Przystanie HOW Bryza (PB)i Jachklub Elbląg (LB).
Fot. M. Opitz

16,3-20,9 km – Prawa Główka Wejściowa (PGW, światło
zielone)
a
Kęp

Stob
Rzeka Elblag na wysokości Nowakowa.
Fot. R. Wasil

Nowakowo
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WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA
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MOTŁAWA to rzeka płynąca przez Żuławy Gdańskie
i uchodząca do Martwej Wisły przy Polskim Haku.
Żeglowna jedynie do Mariny na Starym Mieście
w Gdańsku
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Martwa Wisła
Fot. D. Paciorek
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Fot. D. Paciorek
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WISŁA ŚMIAŁA powstała zimą 1840 r., wskutek
przerwania pasa wydm nadmorskich przez spiętrzone lodem wody. Aż do wykopania Przekopu Wisły w 1895 r. miejsce to było głównym ujściem Wisły
do morza. Nazywane jest także Przełomem Wisły
Śmiałej lub Rozlewiskiem Wisły Śmiałej.

Koszwały

Ce

RUCH STATKÓW
Na całej trasie należy uważać na ruch statków – także morskich, holowników, pchaczy
z barkami i innych jednostek profesjonalnej żeglugi. Ze względu na styk wodnych dróg
śródlądowych z morskimi, oznakowanie nawigacyjne na większości szlaku jest kompatybilne z oznakowaniem morskim.
MOSTY
Szlak Martwej Wisły rozpoczynamy od śluzy Przegalina. Stały most przy śluzie od lata
2012 jest już zwodzony. Na trasie jest także most pontonowy w Sobieszewie (otwierany), a także, za Stogami, stałe mosty – wantowy, kolejowy obrotowy (nieotwierany)
i Siennicki. Końcowy odcinek Martwej Wisły to wody portowe i Polski Hak. Na obrotnicy,
przy Polskim Haku, do wyboru są cztery kierunki:
1. Na północ, Kanałem Kaszubskim – przez wody portowe do Wisłoujścia, Westerplatte
i na Zatokę Gdańską.
2. Na zachód, „właściwą” Martwą Wisłą – przez byłe tereny Stoczni Gdańskiej i portu gdańskiego (zakaz żeglugi), łącząc się ponownie z Kanałem Kaszubskim w pobliżu
Westerplatte.
3. Na południe wpłyniemy na Motławę, czyli na Stare Miasto w Gdańsku i do Mariny
Szafarnia.
4. Na wschód – wrócimy na Martwą Wisłę, w kierunku Górek Zachodnich, Sobieszewa
i Przegaliny.
Mielizny, poza torem wodnym, zdarzają się na odcinku od śluzy Przegalina do mostu
w Sobieszewie. Za Górkami Wschodnimi jest kilkusetmetrowe przewężenie, dawniej
była tu śluza Pleniewo. Przy niesprzyjającym wietrze halsowanie może być tu utrudnione. Dalej jest znów szeroko, aż do mostu wantowego. Na szlaku są liczne przystanie
i porty. W 2012 oddano do użytku przystań Błotnik, nieopodal Przegaliny. Pięć kilometrów od śluzy możemy cumować w Wiślince, w przystaniach w okolicach Sobieszewa,
w portach w Górkach Zachodnich, na Stogach, Rudnikach wokół Polskiego Haka czy
Twierdzy Wisłoujście. W przystaniach funkcjonują warsztaty szkutnicze, silnikowe, żaglomistrzowskie. Są slipy i dźwigi do wodowania jachtu.

MARTWA WISŁA to dawne główne ramię ujściowe Wisły o długości 28 km. Stało się „martwe”, po
powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie i odcięciu od
głównego ujścia śluzami w Przegalinie i Pleniewie.
Ta ostatnia została rozebrana po wojnie. Martwa
Wisła stanowi ważny szlak wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły, z ominięciem
wód morskich Zatoki Gdańskiej.

MARTWA WISŁA

WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA
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Fot. M. Opitz
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Fot. M. Opitz
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SIEĆ TRAMWAJÓW WODNYCH W GDAŃSKU
Założeniem projektu była aktywizacja dróg wodnych poprzez
stworzenie infrastruktury: pomostów, tramwaju wodnego
i przystani. Przystanki tramwaju wodnego powstały na Westerplatte, przy Narodowym Centrum Żeglarstwa, przy ul.
Wiosny Ludów, Zielonym Moście, Twierdzy Wisłoujście –
Nabrzeżu Barkowym, Targu Rybnym, Stogach, Sienna Grobla II i Tamka oraz przystań kajakowa i motorowodna przy
ul. Żabi Kruk.

Fot. M. Opitz
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STOPIEŃ KAMIENNA GRODZA
Fragment fortyfikacji Gdańska z XVI-XVII wieku. Stopień
położony jest na Motławie (w ciągu ulic Kamienna Grobla
i Na Szańcach). W miejscu dawnej śluzy funkcjonują wrota
przeciwpowodziowe. Zamykają się automatycznie w momencie, gdy poziom wody na Motławie wzrasta. Musimy
się liczyć z tym, że po przepłynięciu wrót i odbyciu wycieczki Motławą, w trakcie powrotu zastaniemy… zamknięte
wrota. RZGW uruchamia je na okres, kiedy zagrożenie powodziowe nie występuje.

PRZYSTAŃ MARINA GDAŃSK
Wybudowana w 1997 r. Gdańsk obchodził wówczas swoje tysiąclecie. Przystań długości 290 m usytuowana jest
wzdłuż Nabrzeża Szafarnia, na wprost Żurawia Gdańskiego. Wyposażona w energię, oświetlenie, wodę i sanitariaty.
Nowe zaplecze mariny zlokalizowano w Spichlerzu Nowa
Pakownia gdzie znajduje się Hotel Gdańsk i Browar Restauracyjny BROVARNIA. W wysokościowcu i w spichlerzu
znajdują się dwa sklepy żeglarskie. Marinę zamyka Most
Stągiewny i Baszta Stągiewna.
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JARMARK DOMINIKAŃSKI W GDAŃSKU
Jarmark posiada już 750-letnią tradycję. Początkowo miał
zachęcić wiernych do udziału w odpustowej mszy. Z roku
na rok impreza powiększała się i zyskiwała na istotności.
Tradycję przerwała II wojna światowa. Przywrócony w 1972
roku jarmark trwał dwa tygodnie, a od 2004 roku – trzy.
Dziś to impreza handlowa. Znajdziemy tutaj rękodzielników, kolekcjonerów, artystów.
SZLAK BURSZTYNOWY AMBER ROUTE
Gdańsk to ważne miejsce na szlaku bursztynowym województwa pomorskiego. Warto odwiedzić Muzeum Bursztynu – oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
zobaczyć Bursztynowy Ołtarz w kościele św. Brygidy, Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Gdyni, przy Uniwersytecie
Gdańskim, a także udać się na zakupy na pełną uroku ulicę
Mariacką, gdzie znajdują się galerie i sklepy z wyrobami
z bursztynu.
TWIERDZA WISŁOUJŚCIE
To niezwykła budowla fortyfikacyjna, usytuowana na wyspie. Jej historia sięga XV wieku. Do 1758 roku służyła jako
latarnia morska, w XIX wieku było tu więzienie, w okresie
międzywojennym klub żeglarski. Od 1947 r. twierdza mieści oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jedno
z największych zimowisk nietoperzy w województwie.

MARTWA WISŁA

WISŁA ŚMIAŁA, MOTŁAWA GDAŃSKA

Gdański Neptun
Fot. M. Opitz

GDAŃSK
Fot. M. Opitz

NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE GDAŃSKA
ULICA DŁUGA I DŁUGI TARG
Ulica Długa i Długi Targ tworzące Trakt Królewski należą do najpiękniejszych ulic
w Europie. Biegną prostopadle do Motławy od Złotej Bramy do Zielonej Bramy. Długi
Targ w XVI i XVII wieku pełnił rolę giełdy.
GDAŃSKI ŻURAW
W obecnym kształcie żuraw zbudowano w latach 1442-1444. Służył przede wszystkim
jako urządzenie portowe do załadunku towarów (głównie piwa) i balastu na statki, oraz
do stawiania ich masztów. Urządzenie było w stanie podnieść ciężar czterech ton, na
wysokość jedenastu metrów.
RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA
Najokazalsza i najcenniejsza budowla świecka dawnego Gdańska, siedziba władz miasta wraz z jego najpiękniejszym wnętrzem, jakie stanowi, zachowana do czasów obecnych, Wielka Sala Rady (Sala Czerwona). W tym wielkim zespole malarsko-rzeźbiarskim
twórcy przedstawili, ogólnie określając, wzorce moralne i normy postępowania dla rządzących miastem.
DWÓR ARTUSA
Przez wiele lat był jednym z najwspanialszych tego typu obiektów w Europie północnej.
Dwory Artusa powstawały licznie w całej Europie a szczególnie w miastach hanzeatyckich, jako miejsca spotkań zamożnego patrycjatu, kupców i rzemieślników na wzór
legendarnego Okrągłego Stołu rycerzy króla Artura.
FONTANNA NEPTUNA
Stojąca od 1633 r. przed Dworem Artusa. Fontanna Neptuna jest symbolem Gdańska.
BAZYLIKA MARIACKA
Zwana „koroną miasta Gdańska” to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
największa ceglana, gotycka świątynia na Świecie, powstawał 159 lat w kilku etapach
w latach 1343-1502.
POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW
Majestatyczne trzy krzyże z kotwicami - symbolami nadziei upamiętniają krwawe ofiary
strajków robotniczych Grudnia 1970 r.
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Gdańsk stanowi jeden z najcenniejszych zespołów
zabytkowych w Polsce, perła architektury gotyckiej
i renesansowej na skalę Europy. Pod koniec średniowiecza Gdańsk stał się najważniejszym ośrodkiem
artystycznym, naukowym i kulturalnym na Pomorzu.
W okresie renesansu i baroku działali tutaj wybitni
twórcy, tacy jak: Willem, Abraham i Izaak van den
Blocke, Antoni van Obberghen, Andreas Schlüter.
Wśród wielkich nazwisk związanych z Gdańskiem
nie może zabraknąć osoby Jana Heweliusza jako
najwybitniejszego gdańskiego uczonego oraz Gabriela Daniela Fahrenheita czy Artura Schopenhauera i oczywiście Lecha Wałęsy.
Istotne zabytki Gdańska znajdują się na Starym Mieście (Wielki Młyn, Ratusz Starego Miasta, kościół św.
Katarzyny) i Głównym Mieście (Ratusz Głównego
Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagenów) usytuowane są główne wzdłuż Drogi Królewskiej, jednego
z najpiękniejszych traktów w Europie: ul. Długiej
i Długiego Targu. Na Głównym Mieście znajduje
się również Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP
największa średniowieczna świątynia z cegły na
Świecie.
Do ciekawych miejsc w Gdańsku należy również
Westerplatte, Twierdza Wisłoujście oraz Oliwa,
gdzie znajduje się zespół katedralny. Zabytki Gdańska znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
Gdańsk to miejsce narodzin NSZZ Solidarność,
które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w bloku
państw Europy Wschodniej i upadku komunizmu.
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Przed śluzą linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m.
Zwodzony most nad śluzą – jedna z kluczowych inwestycji projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I”. Dzięki temu przedsięwzięciu zlikwidowano kolejną barierę dla jachtów z masztami na szlaku wodnym
Gdańsk - Zalew Wiślany.

W
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0,55 km – Śluza Przegalina

0,7 km – LB – Przystań w Błotniku
To początek Martwej Wisły, trzykilometrowa odnoga
od głównego szlaku. Jedna z większych przystani, która powstała w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej. Etap I”. Nowoczesna baza posiadająca
40 miejsc do cumowania z infrastrukturą dla żeglarzy i
motorowodniaków.
3 km – PB – Miejsce do cumowania
Śluza Przegalina
Fot. M. Opitz

REZERWAT
PTASI RAJ

10
Wiślinka

Dogodne miejsce do cumowania. Piasek, pojedyncze kamienie. 4,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości
15 m.

501

5,7 km – LB – Wiślinka

Sobieszewo

Dawna przystań przeładunku odpadów po produkcji
fosfogipsów. Dziś przystań techniczna Polskiego Klubu
Morskiego. Zwałowisko robi wrażenie swoim rozmiarem.
W najbliższym sąsiedztwie jest baza Stoczni Galeon.
Przystań w Błotniku
Fot. P. Brozdowski

Bogatka

8,50 km – LB – Przystanie Brama Sobieszewska i Tęcza

501

Dwie niewielkie przystanie na południowym brzegu.
Pierwsza z nich funkcjonuje przy hotelu, z którego infrastruktury można skorzystać. Druga przystań przeznaczona jest do postoju jachtów i motorówek. Można tu
wypożyczyć kajak i inny sprzęt wodny.
9 km – Most pontonowy w Sobieszewie

Most pontonowy i prom w Sobieszewie
Fot. M. Opitz

5

Budynek obsługi znajduje się na prawym brzegu. Należy dać znać obsłudze, iż oczekujemy na otwarcie mostu
kilka minut przed wyznaczoną godziną sygnałem dźwiękowym lub telefonicznie.

15
Świbno

Rozciąga się od mostu pontonowego do przesmyku Pleniewo, tworząc wraz z rozlewiskiem Wisły Śmiałej akwen
żeglarski. Po prawej stronie betonowe nabrzeże, w części z tablicami „zakaz cumowania”. Uwaga! Na prawym
brzegu, na sto metrów w wodę, wychodzą kamienne falochrony. To Nabrzeże Sobieszewo z miejscami postoju.
Warte polecenia jest to z falochronem w kształcie litery
„L”. Do zachodniego odcinka cumuje tramwaj wodny z
Gdańska. Na końcu południowego brzegu jest piaszczysta plaża.
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Sobieszewo, Tramwaj wodny
Fot. M. Opitz

tw
ar

Rozlewisko Wisły Śmiałej
Fot. R. Wasil

M

9,2 km – PB – Rozlewisko Martwej Wisły i Nabrzeże Sobieszewo

0,5 Przegalina
188/11,9/3,28/3,28
Błotnik

15
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10,3 km – PB – Górki Wschodnie
Miejsca cumowania kutrów rybackich, a nawet niewielkie
wyciągi.

1

Stara
Motława
Nowa
Motława

Opływ
Motławy
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11,5 km – PB – Górki Zachodnie i Przełom Wisły Śmiałej
Rozlewisko Wisły Śmiałej z wyjściem na Zatokę Gdańską. Przez wielu żeglarzy Górki Zachodnie nazywane są
morską żeglarską stolicą Polski. Możemy tu nasz jacht
slipować, zacumować, naprawić, zatankować paliwo. Do
dyspozycji żeglarzy kilka przystani, między innymi: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS, Jachtklub Stoczni
Gdańskiej, Neptun, Jachtklub Morski, Jacht Klub im Conrada, Akademicki Związek Sportowy i Akademicki Klub
Morski.

Ujście Wisły Śmiałej, Rezerwat Ptasi Raj
Fot. M. Czasnojć

12 km – PB – Przesmyk Pleniewo i Stocznia Wisła

4,3

7,4

Przewężenie za rozlewiskiem Wisły Śmiałej. Tu kiedyś
była śluza i wrota przeciwpowodziowe, chroniące Gdańsk
przed zalaniem. Straciły na znaczeniu po powstaniu Przekopu Wisły i wybudowaniu śluzy w Przegalinie w 1895 r.
Rozebrane w latach 70. XX wieku. Za przesmykiem, po
prawej, baseny portowe Stoczni Wisła.

Jacht Klub im Conrada
Fot. M. Opitz

14 km – LB – Rafineria LOTOS
Okazałe nabrzeże, do którego nie można cumować! Tylko awaryjnie. 16–17 km – przystanie na Stogach i Rudnikach. Na lewym brzegu, wprost nad Martwą Wisłą, Stewa
Gdańskiego Ośrodka Szkoleń Motorowodnych. Nieco
przed nią, w Kanale Rozwójki Bliza i Pałac Młodzieży. Na
prawym brzegu przystanie Gdańskiego Klubu Morskiego, dalej Yacht Klubu Północnego. Za nim przystań remontowa Żeglugi Gdańskiej, stocznia rybacka, a przed
mostem wantowym Stocznia Conrada. Brzeg południowy
przed mostem nie nadaje się do cumowania.

7

15
55

Yacht Klub Północny
Fot. R. Wasil

17,9–20 km – Od mostu wantowego do Polskiego Haka

ała

i
Wisła Śm
10

Za mostami, z lewej strony, zatoczka. Dalej, przy lewym
brzegu, podwodne przeszkody oznakowane pławą kardynalną. W oddali Most Siennicki. Przed mostem, na
brzegu południowym, zdewastowane Nabrzeże Retmanów. Brzeg północny to Nabrzeże Szyprów. Po lewej stronie, przed mostem ujście Opływu Motławy, a u jego wylotu przystanie: wioślarska AZS, żeglarska ZHP i WOPR-u.
Za mostem nabrzeża portowe: po prawej Nabrzeże
Krakowskie – teren Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych
i Podwodnych. Cumują tu jednostki o żółto-zielonych
barwach. Po drugiej stronie Nabrzeże Flisaków, zajęte
przez LOTOS Petrobaltic, jednostki jaskrawo pomarańczowe. Martwa Wisła wyraźnie się zwęża.

REZERWAT
PTASI RAJ

Zatoka
Gdańska
Sobieszewo
501
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Most wantowy
Fot. R. Wasil

Przystań żeglarska Tamka
Fot. R. Wasil
Motława
Fot. M. Opitz
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Motławą z Polskiego Haka do Mariny Gdańsk na Starym
Mieście.

Gdańsk, Motława
Fot. M. Czasnojć

Po minięciu Polskiego Haka skręcamy zdecydowanie
w lewo, na Motławę. Po kilkuset metrach rzeka ostro
zakręca w prawo. Przed nami panorama starego miasta. Po lewej ujście kanału Na Stępce, Wyspa Ołowianka i nowa przystań Sienna Grobla II. Po prawej pływająca stacja paliw i nabrzeże. Na jego odcinku mogą
cumować jachty i motorówki. Zakręt w lewo i po prawej stronie charakterystyczny Żuraw i Długie Pobrzeże. Po lewej Filharmonia i Muzeum Morskie. Tu kursuje
prom – bez liny. Przy obrotnicy rzeka dzieli się na Starą
i Nową Motławę. Pomiędzy nimi Wyspa Spichrzów. Skręcając w lewo wpływamy na Nową Motławę i do Mariny
Gdańsk. Starą Motławę zamyka Most Zielony (nie otwierany). Tu mieści się nabrzeże pasażerskie, skąd odpływają statki w rejs na Zatokę Gdańską czy na Westerplatte.
Dalej kolejne mosty. Następne kilkaset metrów szlaku
jest żeglowne. Na końcu powstał przystanek tramwaju
wodnego i przystań kajakowa i motorowodna Żabi Kruk.

Zatoka Gdańska
0

1

GDAŃSK

66

Kanałem Kaszubskim do Wisłoujścia, Westerplatte i na
Zatokę Gdańską.

25

zubsk

ł Kas

Kana

Płynąc na silniku pokonamy ten dystans w około godzinę. Uwaga na przepływające morskie statki, barki i holowniki. Tuż przed Twierdzą Wisłoujście szlak przecina
Prom Wisłoujście (bez lin). W północnej fosie Twierdzy
siedzibę ma Polski Klub Morski. Płynąc dalej ku ujściu po
lewej zobaczymy latarnię morską a z prawej Półwysep
Westerplatte, miejsce w kierunku którego padły pierwsze
wystrzały II Wojny Światowej.

i

Port wolnocłowy
Fot. M. Czasnojć

CZY WIECIE, ŻE ...

Twierdza Wisłoujście
Fot. M. Opitz

Wyspa Spichrzów w Gdańsku, jedyne na Świecie
miejsce gdzie znajdowało się ponad 300 spichrzów.
Były to duże i przestronne magazyny, z wieloma
piętrami, zbudowane z drewna, cegły, gliny, kamieni. Spichlerze położone nad brzegami rzek posiadały drewniane pomosty służące do załadunku lub
wyładowywania towarów. Nie posiadały numerów,
ale nazwy. Wyspa została utworzona w 1576 r. po
przekopaniu kanału Nowej Motławy.
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Westerplatte
Fot. M. Opitz

Opływ
Motławy
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TELEFONY ALARMOWE

WISŁA

Ratunkowe Centrum Koordynacyjne 				

112

Toruń: Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Rynek Staromiejski 25

Policja 						

997

pn 9:00-16:00, wt - pt 9:00-18:00, sob 9:00-16:00, nd (V-VIII) 9:00-13:00

56 621 09 31 | 56 651 08 12

Ratunkowe Służby Medyczne 				

998

Bydgoszcz: Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Grodzka 7

Straż Pożarna 					

999

(1 X-15 V): pn - pt 10:00-18:00, sob - nd 12:00-16:00,

52 585 87 02

(16 V-30 IX) pn - pt 10:00-21:00, sob - nd 12:00-18:00
Chełmno: Ratusz – Rynek 28
ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ I NADZORY WODNEJ

56 686 21 04 | 693 473 156 | 505 013 993

pn 08:00-15:00 (XI-IV pn zamknięte), wt - pt 08:00-16:00, sob 10:00-15:00, nd 11:00-14:00
Świecie: Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Wojska Polskiego 139

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu			

61 856 77 00

(Kanał Bydgoski, Noteć, Warta)

Grudziądz: Miejski Punkt Informacji Turystycznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy			

52 320 42 30

(X-IV): 08:00-17.00, V-IX: 08.00-17.00, sob 09:00-14:00,

Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy (Kanał Bydgoski, Noteć)		

52 376 84 50

(VII-VIII): pn - pt 08:00-17:00, sob 09:00-14:00, nd 10:00-14:00

Nadzór Wodny w Nakle (Kanał Bydgoski, Noteć)			

52 385 22 86

Gniew: Punkt Informacji Turystycznej w Gniewie, ul. Plac Zamkowy 2		

Nadzór Wodny w Ujściu (Noteć)				

67 284 00 11

pn - pt 9:00-17:00

Nadzór Wodny w Lipicy z siedzibą w Rosku (Noteć)			

67 256 37 27

Tczew: Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 28A

Nadzór Wodny w Wieleniu (Noteć)				

67 256 10 11

pn - pt 8:00-15:00		

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu (Noteć, Warta)

61 827 06 00

Nadzór Wodny w Drezdenku (Noteć)				

95 762 01 55

Nadzór Wodny w Gorzowie Wielkopolskimz siedzibą w Świerkowinie (Warta)

95 78 30 126

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Odra)		

91 441 12 00

Nadzór Wodny Gozdowice (Odra)				

91 414 53 84

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 			

58 326 18 88

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku 				

58 301 84 14

Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu (Brda, Wisła)

56 657 78 40

Nadzór Wodny w Bydgoszczy (Brda)			

52 365 21 90 | 508 268 299

Nadzór Wodny w Chełmnie (Wisła) 			

56 686 24 65 | 510 139 871

Nadzór Wodny w Korzeniowie (Wisła) 			

55 275 18 92 | 516 177 685

Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie

58 530 41 20

Nadzór Wodny w Malborku 			

55 272 34 25 | 516 060 249

Nadzór Wodny w Przegalinie z siedzibą w Gdańsku		

58 308 05 17 | 515 275 463

			

52 331 27 20

pn- pt 8:00-15:00
56 46 123 18

58 535 25 37
58 531 56 02

MOTŁAWA
Gdańsk: ul. Długi Targ 28/29, pn - so 09:00 – 17:00, nd 09:00 – 16:00

58 301 43 55 | 683 54 85

NOGAT
Malbork: ul. Kościuszki 54 		

58 647 47 47

WISŁA KRÓLEWIECKA
Sztutowo: ul. Gdańska 55, pn - nd 09:00-17:00 (czynna w sezonie)

55 247 80 88

całoroczna informacja telefoniczna		

55 247 80 88

ELBLĄG

Straż graniczna Górki Zachodnie				

58 524 23 02

Straż graniczna Elbląg					

55 237 64 00

Elbląg: ul. Stary Rynek 25, tel. 55 239 33 77, V-IX pn - nd 10:00 – 18:00, cały rok pn - pt 10:00 –

Stacja Ratownictwa Morskiego SAR Tolkmicko 			

55 231 61 55

17:00

Morskie Centrum Koordynacyjne SAR Gdynia		

58 620 55 51 | 505 050 971

Stacja Ratownictwa Morskiego SAR Górki Zachodnie 			
Brzegowa Stacja Ratownicza SAR Sztutowo 		

58 307 31 12

ZALEW WIŚLANY

55 247 80 54 | 505 050 976

					

kanały 11; 16 VHF

Brzegowa Stacja Ratownicza Gdańsk Świbno 		

58 308 05 23 | 505 050 982

Frombork: ul. Portowa 4 (czynna w sezonie)		

55 243 70 52

Kąty Rybackie: ul. Rybacka 64, pn - nd 09:00-17:00 (czynna w sezonie)

55 247 87 86

Kapitanaty portów Zalewu Wiślanego 				

kanał 71 UKF

Tolkmicko: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świętojańska 1,pn – pt 08:00 - 20:00

55 231 61 82

Kapitanat portu Gdańsk 					

kanał 14 UKF

Krynica Morska: ul. Gdańska 108		

55 247 63 76

Kanał wzywania pomocy 					

kanał 16 UKF

Braniewo: ul. Katedralna 7		

55 644 33 03

Prognoza pogody IMGW Gdynia (godz. 07:05, 13:05, 19:05)		

58 620 34 22

pn - wt, czw - pt 09:00 - 17:00, śr 09:00 - 15:00; sob 08:00-14:00.

					

kanał 71 UKF

Stegna: ul. Gdańska 36, pn - sobota 8:00-20:00, nd 10:00-18:00		

55 247 86 92

PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
NAJCIEKAWSZE MUZEA
BRDA
BRDA
Bydgoszcz: Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Grodzka 7		

52 585 87 02

(1 X-15 V): pn.-pt. 10:00-18:00, sob.-nd. 12:00-16:00;

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz, ul. Gdańska 4

(16 V-30 IX): pn.-pt. 10:00-21:00, sob.-nd. 12:00-18:00

1.IV – 30.IX: wt – pt 09:00 – 17:00, sob – nd 11:00 – 18:00,

52 585 99 66

1.X – 21.III: wt – pt 09:00 -16:00, sob – Nd 10:00 – 16:00
NOTEĆ
NOTEĆ
Czarnków: Starostwo Powiatowe ul. Rybaki 3, pn – pt 7.30 – 15:30		

67 255 20 88

Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakło nad Notecią, ul. Pocztowa 14

Drezdenko: plac Wolności 1 (w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia),

wt – nd 09:00 – 16:00

6.VI – 30.XI: pn – pt 08:00 – 18:00, sob 10:00 – 16:00

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Czarnków, ul. Wroniecka 32

95 762 09 48

52 386 08 64
67 255-59-81

wt – pt 10:00 – 16:00, sob 11:00 – 16:00
WARTA
Gorzów Wielkopolski: ul. Wełniany Rynek, pn – pt 10:00 – 18:00

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia, Drezdenko, plac Wolności 1

95 762 09 48

pn – pt 08:00 – 16:00 (od 1.VI do 30.IX wt i czw 08:00 – 17:00), sob 10:00 – 16:00

508 054 163

664 171 109
WARTA

ODRA
Gród Santocki, Santok, ul Wodna 4, wt – czw 09:00 – 16:00, sob – nd 12:00 – 17:00 95 731 61 08
Kostrzyn: ul. Piastowska 8 (w hotelu „Dom Turysty”), wt – sob 09:00 – 13:00

95 752 36 73

Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta, Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska 35

95 732 38 14

ul. Berlińska 1, wt – pt 09:00 - 16:00, sob – nd 10:00 - 16:00

607 770 603

wt – czw 09:00 – 16:00, pt 11:00 – 19:00, nd 10:00 – 17:00

95 732 28 43
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Telefon do obsługi:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Kostrzyn nad Odrą, biuro ul. Graniczna 1

95 752 23 60

CZYŻKÓWKO (15,97 km)

Brama Berlińska ul. Berlińska 1, wt – pt 09:00 - 16:00, sob – nd 10:00 - 16:00

607 770 603

Godziny otwarcia:

Bastion Filip, ul. Chyżańska 48, wt – nd 10:00 - 16:00 		

607 770 603 | 607 833 905

(po wcześniejszym ustaleniu terminu)

52 32 25 620

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 17:00
poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

WISŁA

68 454 oraz 52 37 68 455.
Telefon do obsługi:

Muzeum Wisły, Tczew, ul. 30 stycznia 4		
Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno, Ratusz – Rynek 28

52 37 97 572

58 530 22 52 wew. 21/22
56 686 16 41 | 531 094 069

PRĄDY (20,00 km)

wt – pt 10:00 – 16:00, sob 10:00 – 15:00, nd 11:00 – 15:00 (grudzień i styczeń: w nd nieczynne)

Godziny otwarcia:

Muzeum im. ks. dr W. Łęgi, Grudziądz, ul. Wodna 3/5		

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

56 465 90 63/64/65

1.V – 30.IX: wt – czw 10:00 – 16:00, pt 10:00 – 18:00, sob – nd 10:00 – 15:00,

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

1.X – 30.IV: wt – czw 10:00 – 15:00, pt 10:00 – 18:00, sob – nd 10:00 – 15:00
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37
56 622 80 91

68 454 oraz 52 37 68 455.
Telefon do obsługi:

696 721 036

MOTŁAWA
OSOWA GÓRA (20,97 km)
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, wt – nd 10:00 – 16:00

58 301 86 11

Godziny otwarcia:
1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

NOGAT

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1		

55 647 08 00

sale muzealne i tereny zamkowe: wt-nd: 10:00 – 15:00;

68 454 oraz 52 37 68 455.
Telefon do obsługi:

52 37 22 042

tereny zamkowe: pn 10:00 – 16:00, wt-nd 15:00 – 16:00.
JÓZEFINKI (37,20 km)
TUGA (dopływ Szkarpawy)

Godziny otwarcia:
55 247 57 33

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

Muzeum Żuławskie, Nowy Dwór Gdański, ul. Kopernika 17

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

wt-nd 11:00 – 16:00 (V-IX), poza sezonem 11:00 – 15:00.

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37
68 454 oraz 52 37 68 455.

ELBLĄG
Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Elbląg, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11

Telefon do obsługi:
55 232 72 73

wt – nd 09:00 – 17:00.

696 720 829

NAKŁO WSCHÓD (38,90 km)
Godziny otwarcia:
1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

ZALEW WIŚLANY

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork, ul. Katedralna 8, wt-nd 09:00 – 16:00

55 244 00 71

68 454 oraz 52 37 68 455.

Muzeum Zalewu Wiślanego, Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, pn-pt 08:00 – 16:00

55 247 87 77

Telefon do obsługi:

608 581 029

ŚLUZY NA NOTECI
ŚLUZY

NAKŁO ZACHÓD (42,70 km)
Godziny otwarcia:

Otwierane na żądanie w określonych godzinach. Należy dzwonić pół godziny przed planowanym

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

wpłynięciem do obsługi poszczególnych śluz – telefony poniżej.

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

UWAGA! Przed rejsem warto sprawdzić stan wysokości wód. W czasie wysokich stanów wody na

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

Wiśle śluzy: Gdańska Głowa, Przegalina i Biała Góra są zamykane.

68 454 oraz 52 37 68 455.
Telefon do obsługi:

606 774 127

ŚLUZY NA BRDZIE
GROMADNO (53,40 km)
CZERSKO POLSKIE (1,40 km)

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia: pn – pt 07:00 – 15:00 | sob, nd i święta 09:00 – 13:00 na zgłoszenie telefoniczne

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

Telefon do obsługi:

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

52 343 51 11

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37
MIEJSKA (12,40 km)

68 454 oraz 52 37 68 455.

Godziny otwarcia:

Telefon do obsługi:

606 774 136

do 30.IX: pn – pt 08:00 – 19:00 | sob, nd i święta 10:00 – 19:00
od 1.X: pn – pt 07:00 – 15:00
Telefon do obsługi:

KROSTKOWO (68,20 km)
52 322 37 01

Godziny otwarcia:
1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

ŚLUZA NA KANALE BYDGOSKIM

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

OKOLE (14,80 km)

68 454 oraz 52 37 68 455.

Godziny otwarcia:

Telefon do obsługi:

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 17:00
poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37
68 454 oraz 52 37 68 455.
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67 28 33 726

NOWE (111,86 km)

WIELEŃ (161,50 km)

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

68 454 oraz 52 37 68 455.

68 454 oraz 52 37 68 455.

Telefon do obsługi: 		

608 582 351

Telefon do obsługi:

67 2561 065

WALKOWICE (117,73 km)

DRAWSKO (170,97 km)

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

68 454 oraz 52 37 68 455.

68 454 oraz 52 37 68 455.

Telefon do obsługi:

606 774 142

Telefon do obsługi:

67 25 69 641

ROMANOWO (122,66 km)

KRZYŻ (176,20 km)

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

68 454 oraz 52 37 68 455.

68 454 oraz 52 37 68 455.

Telefon do obsługi:

606 774 143

Telefon do obsługi:

67 25 64 254

LIPICA (128,33 km)
Godziny otwarcia:

ŚLUZA NA SZKARPAWIE

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00
poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

GDAŃSKA GŁOWA (0,25 km) – SZKARPAWA – WISŁA

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

Godziny otwarcia:

68 454 oraz 52 37 68 455.

01.VI – 30.IX.: pn – pt 7:00 – 19:00 | so – nd 9:00 – 17:00 (weekendy VII, VIII 9:00-19:00)

Telefon do obsługi: 		

696 720 877

poza sezonem: pn – pt 7:00 – 15:00 | so – nd – nieczynne
Telefon do obsługi: 		

55 247 17 07

PIANÓWKA (136,21 km)
Godziny otwarcia:
1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

ŚLUZY NA NOGACIE

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

MICHAŁOWO (38,59 km)

68 454 oraz 52 37 68 455.

Godziny otwarcia:

Telefon do obsługi:

696 721 029

01.VI – 30.IX.: pn –pt 7:00 – 18:00 | so - nd 8:00 – 16:00 (weekendy VII, VIII 8:00-18:00)
poza sezonem: pn – pt 7:00 – 15:00 | so - nd – nieczynne

MIKOŁAJEWO (143,14 km)

Telefon do obsługi:

55 247 14 17

Godziny otwarcia:
1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

RAKOWIEC (23,95 km)

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

Godziny otwarcia:

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

01.VI – 30.IX.: pn –pt 7:00 – 18:00 | so - nd 8:00 – 16:00 (weekendy VII, VIII 8:00-18:00)

68 454 oraz 52 37 68 455.

poza sezonem: pn – pt 7:00 – 15:00 | so - nd – nieczynne

Telefon do obsługi:

696 721 092

Telefon do obsługi: 		

55 247 14 17

ROSKO (148,84 km)

SZONOWO (14,50 km)

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00

01.VI – 30.IX.: pn –pt 7:00 – 18:00 | so - nd 8:00 – 16:00 (weekendy VII, VIII 8:00-18:00)

poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości

poza sezonem: pn – pt 7:00 – 15:00 | so - nd – nieczynne

jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

Telefon do obsługi: 		

55 272 20 49

68 454 oraz 52 37 68 455.
Telefon do obsługi:

666 879 013

BIAŁA GÓRA (0,41 km) NOGAT - WISŁA

67 25 63 727

Godziny otwarcia:
01.VI – 30.IX.: pn –pt 7:00 – 18:00 | so - nd 8:00 – 16:00 (weekendy VII, VIII 8:00-18:00)

WRZESZCZYNA (155,53 km)

poza sezonem: pn – pt 7:00 – 15:00 | so - nd – nieczynne

Godziny otwarcia:

Telefon do obsługi: 		

55 277 16 91

1.VI – 30.IX: pn – pt 09:00 – 18:00 | sob, nd i święta 10:00 – 16:00
poza sezonem: pn – pt 07:00 – 16:00 | sob, nd i święta - wg potrzeb śluzowania większej ilości
jednostek i po wcześniejszym zgłoszeniu w Zarządzie Zlewni Noteci w Bydgoszczy tel. nr 52 37

ŚLUZA NA MARTWEJ WIŚLE

68 454 oraz 52 37 68 455.
Telefon do obsługi:

67 25 61 096

PRZEGALINA (0,55 km) MARTWA WISŁA - WISŁA
Godziny otwarcia: 01.VI – 30.IX.: pn –pt 07:00 – 19:00 | so - nd 09:00 – 17:00
poza sezonem: pn – pt 07:00 – 15:00 | so - nd – na zamówienie; dni świąteczne: 09:00 – 17:00
Telefon do obsługi: 			
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58 323 93 76

INFORMATOR
MOSTY

PORTY I PRZYSTANIE

Mosty, przeważnie zwodzone, otwierane są w określonych godzinach. Każdorazowo, warto po-

BRDA

rozmawiać z obsługą o dokładnej godzinie kolejnego otwarcia mostu. Telefony podajemy poniżej.

MARINA BYDGOSZCZ
KANAŁ BYDGOSKI

SZKARPAWA

PRZYSTAŃ „GWIAZDA”

DREWNICA (2,85 km) – most drogowy, zwodzony

NOTEĆ

Godziny otwarcia: 01.V. – 15.IX. : 8.00, 9.00, 11.00, 12.15, 13.15, 15.00, 17.30, 19.00

PRZYSTAŃ WODNA ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR B. ROMANOWSKIEGO

poza sezonem: 8.00 i 12.00
Telefon do obsługi: 		

tel. 601 930 965

W NAKLE			
788 403 023

MARINA CZARNKÓW
RYBINA (14,98 km) – most obrotowy kolei wąskotorowej

693 855 017 | 693 855 016

PRZYSTAŃ W UJŚCIU – obiekt w budowie w momencie pisania przewodnika
784 681 214 (bezpośredni) | 608 350 684 | 669 048 257

PRZYSTAŃ W DRAWSKU

535 953 490

Zamknięty na czas przejazdu kolejki – okres wakacyjny w godzinach: 8.55-9.25; 11.15-11.45; 13.4014.10; 15.25-15.55; 16.35-17.05; 18.25-18.50.

WARTA

RYBINA (15,45 km) – most drogowy, zwodzony

PRZYSTAŃ KLUBU SPORTOWEGO „ADMIRA” (GORZÓW WLKP.)

95 722 40 48

PRZYSTAŃ WODNA AWF (GORZÓW WLKP.)

95 7279 135

Godziny otwarcia: 01.V. – 15.X.: 9.40, 11.30, 13.55, 15.40, 16.50, 19.10; poza sezonem: 9.00, 14.00
Telefon do obsługi: 		

55 247 86 17

ODRA
OŚRODEK REKREACYJNY „DELFIN” – PRZYSTAŃ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ		

609 765 610

WISŁA KRÓLEWIECKA

MARINA CAFE KANAPE (KOSTRZYN ANAD ODRĄ)

95 752 24 62

SZTUTOWO (6,50 km) – most drogowy, zwodzony

WISŁA

Godziny otwarcia: 01.V. – 15. IX. – 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

PRZYSTAŃ PASAŻERSKO - ŻEGLARSKA W TCZEWIE

513 06 88 95

MOTŁAWA
MARTWA WISŁA

MARINA W GDAŃSKU

58 301 33 78

POLSKI KLUB MORSKI

58 301 82 73

SOBIESZEWO – most drogowy, pontonowy
Godziny otwarcia: 01.VI. – 15.IX.: 08.30, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00 lub gdy zbierze się 10 jednostek

WISŁA ŚMIAŁA

Poza sezonem: 8.30, 14.00, 17.00

NARODOWE CENTRUM ŻEGLARSTWA

58 322 26 01

JACHT KLUB IM. CONRADA

58 307 39 12

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA JACHTKLUBU MORSKIEGO „NEPTUN”

58 307 09 27

Telefon do obsługi: 		

58 308 07 61

Otwarcie mostu może nie nastąpić automatycznie w podanej godzinie a dopiero po sygnale
dźwiękowym z jednostki lub telefonie - ze względu na duży ruch jachtów które pływają w pobliżu
mostu, ale nie chcą przepływać. Uwaga! Kotwice w okolicy mostu nie trzymają!

MARTWA WISŁA
YACHT KLUB PÓŁNOCNY

58 305 05 07

JACHT KLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ

58 305 01 23

ELBLĄG

MARINA BŁOTNIK

602 249 490

NOWAKOWO - most drogowy, pontonowy

NOGAT

Godziny otwarcia: cały rok: 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W MALBORKU

01.V. – 31.VIII. dodatkowo: 20.00, 22.00

PRZYSTAŃ BIAŁA GÓRA

Telefon do obsługi:

55 272 24 96

55 231 27 27
SZKARPAWA
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA OSŁONKA
PRZYSTAŃ W RYBINIE
WISŁA KRÓLEWIECKA
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W SZTUTOWIE

502 11 11 88

RZEKA ELBLĄG
PORT JACHTOWY JACHTKLUBU ELBLĄG

55 642 77 64

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA BRYZA W ELBLĄGU

794 382 827

ZALEW WIŚLANY
PORT JACHTOWY W SUCHACZU
PORT RYBACKI W TOLKMICKU

55 231 66 14

PORT RYBACKI WE FROMBORKU

505 999 098

PORT URZĘDU MORSKIEGO W NOWEJ PASŁĘCE

55 243 24 00

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W NOWEJ PASŁĘCE

55 241 90 88 | 510 19 19 35

PORT RYBACKI W KĄTACH RYBACKICH

55 247 87 19

PORT JACHTOWY W KRYNICY MORSKIEJ

55 247 60 76

PASŁĘKA
MARINA BRANIEWO
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605 685 071 | 609 623 228

ZNAKI ŻEGLUGOWE
ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULACJI RUCHU NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

A. ZNAKI ZAKAZU
1. przejścia
2. wyprzedzania statków
3. wzajemnego wyprzedzania się pociągów holowniczych, zestawów pchanych i zespołów sprzężonych
4. mijania i wyprzedzania się wszystkich statków
5. postoju (zakaz kotwiczenia lub cumowania) po tej stronie szlaku żeglowego, po której stoi znak
6. kotwiczenia lub wleczania kotwic, łańcuchów lub lin po tej stronie szlaku żeglowego, po której stoi znak
7. cumowania po tej stronie szlaku żeglowego, po której stoi znak
8. zawracania
9. wytwarzania wysokiej fali lub zjawiska przyssawania
10. przejazdu poza skrajnię oznaczoną tablicami albo zielonymi światłami
11. przejścia poza skrajnią określoną tablicami
12. przejścia – przygotować się do wejścia lub przejścia
13. pływania statków o napędzie mechanicznym
14. pływania statków sportowych
15. pływania na nartach wodnych
16. pływania statkami żaglowymi
17. pływania łodziami wiosłowymi
18. pływania na desce z żaglem
19. koniec strefy rozwijania dużych prędkości dla małych statków sportowych lub rekreacyjnych
20. wodowania i wciągania statków na brzeg
21. ruchu skuterów wodnych
B. ZNAKI NAKAZU
22. ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę
23. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
24. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
25. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku
26. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku
27. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
28. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
29. zatrzymania się w warunkach określonych przepisami
30. nie przekraczania podanej prędkości (w km/h)
31. nadania sygnału dźwiękowego
32. zachowania szczególnej ostrożności
33. zachowania szczególnej ostrożności przy wypływaniu na główną drogę wodną
34. zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej
35. zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną, gdy z bocznej drogi wychodzą
statki
36. prowadzenia nasłuchu
37. prowadzenia nasłuchu na wskazanym kanale
C. ZNAKI OGRANICZENIA
38. głębokości szlaku żeglownego (w metrach)
39. prześwitu nad zwierciadłem wody (w metrach)
40. szerokości przejazdu lub szlaku żeglownego
41. inne ograniczenia ruchu żeglugowego
42. granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu (w metrach)
D. ZNAKI ZEZWOLEŃ I ZALECEŃ
43. przejścia w obydwu kierunkach
44. przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)
45. trzymania się we wskazanym obszarze
46. przejścia w kierunku określonym strzałką
E. ZNAKI INFORMACYJNE
47. zezwolenie przejścia
48. linia napowietrzna nad drogą wodną (wysokość linii nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
49. jaz w bliskiej odległości
50. prom na uwięzi
51. prom przemieszczający się swobodnie
52. zezwolenie na postój
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53. zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach podana jest na znaku, licząc od miejsca
ustawienia znaku
54. zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od
miejsca ustawienia znaku
55. zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku
56. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania nie załadowanych materiałów niebezpiecznych
57. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie
światło lub jeden niebieski stożek
58. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie
światła lub dwa niebieskie stożki
59. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie
światła lub trzy niebieskie stożki
60. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które nie są zobowiązane pokazywać znaków
61. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno
niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
62. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa
niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki
63. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy
niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
64. miejsce postoju dla wszystkich statków, które nie są zobowiązane pokazywać znaków
65. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub stożek
66. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub stożki
67. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub stożki
68. zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
69. zezwolenie na cumowanie do brzegu
70. miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
71. miejsce do zawracania
72. miejsce skrzyżowania głównej drogi wodnej z boczną
73. miejsce połączenia głównej drogi wodnej z boczną
74. miejsce skrzyżowania bocznej drogi wodnej z główną
75. miejsce połączenia bocznej drogi wodnej z główną
76. koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu
77. jedno lub dwa białe światła stałe przed przeszkodą– należy się zatrzymać jeżeli wymagają tego przepisy
78. jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą –przejście dozwolone
79. miejsce poboru wody pitnej
80. telefon
81. zezwolenie na ruch statków o napędzie machanicznym
82. zezwolenie na pływanie statkami sportowymi
83. zezwolenie na pływanie na nartach wodnych
84. zezwolenie na pływanie statkami żaglowymi
85. zezwolenie na pływanie łodziami wiosłowymi
86. zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
87. zezwolenie na ruch z dużą prędkością małych statków sportowych lub rekreacyjnych
88. zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg
89. wskazanie kanału radiotelegaficznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjny
90. zezwolenie na ruch skuterów wodnych
ZNAKI WYZNACZAJĄCE GRANICĘ SZLAKU ŻEGLOWNEGO NA WODACH MORSKICH
1. lewa strona szlaku żeglownego
2. prawa strona szlaku żeglownego
3. główny tor w prawo
4. główny tor w lewo
5. znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
6. znak bezpiecznej wody
7. znaki specjalne
8. przejście żeglowne pod mostami stałymi – lewa strona
9. przejście żeglowne pod mostami stałymi – prawa strona
10. przejście żeglowne pod mostami stałymi – najlepszy punkt przejścia
11. prześwit pod konstrukcją mostu dla średniego stanu wody
12. ograniczona wysokość prześwitu, głębokość, szerokość przejścia
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ZNAKI WYZNACZAJĄCE GRANICĘ SZLAKU ŻEGLOWNEGO NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
1. lewa strona szlaku żeglownego
2. rozgałęzienie szlaku żeglownego
3. prawa strona szlaku żeglownego
4. miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu szlaku żeglownego
5. miejsce niebezpieczne na środku szlaku żeglownego
6. miejsce niebezpieczne przy prawym brzegu szlaku żeglownego
7. znak odosobnionego bezpieczeństwa
8. znak bezpiecznej wody
9. przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu
10. przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu
11. przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu
12. przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu
13. znak ustawiony z lewej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
14. znak ustawiony z prawej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej
15. flaga „A” Uwaga! Nurek pod wodą.

UWAGA!
ŚRÓDLĄDZIE (PŁYNĄC Z PRĄDEM RZEKI)
KOLOR CZERWONY – PRAWA STRONA SZLAKU ŻEGLUGOWEGO
KOLOR ZIELONY – LEWA STRONA SZLAKU ŻEGLUGOWEGO
MORZE
KOLOR CZERWONY – LEWA STRONA TORU WODNEGO
KOLOR ZIELONY – PRAWA STRONA TORU WODNEGO

ZNAKI OZNAKOWANIA KARDYNALNEGO NA WODACH MORSKICH

ZNAKI OZNAKOWANIA KARDYNALNEGO NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
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LEGENDA
obszary zabudowane w najważniejszych miejscowościach/lasy

wody/tereny podmokłe
autostrady, drogi ekspresowe. węzły

A1 S11

drogi krajowe

1

drogi wojewódzkie

377

drogi pozostałe
linie kolejowe
linie kolejowe wąskotorowe
szlak rowerowy R1
rezerwaty
parki narodowe
parki krajobrazowe
granica państwa
granica województwa

Obiekty w miastach rekomendowanych do zwiedzania:
zabytek sakralny/zabytek świecki

H

hotel/inny obiekt noclegowy
możliwość rozbicia namiotu w obrębie przystani

Obiekty poza rekomendowanymi miastami:
zabytek hydrotechniki

A

gospodarstwa agroturystyczne wskazane przez partnerów projektu

miasta wojewódzkie

GRUDZIĄDZ

pozostałe miasta

Rynarzewo

wsie

50

BYDGOSZCZ

kilometraż cieku żeglownego

53
57 ,4
,4/
9,6
/

2,0

12
4,8

8/

2,8

3

śluzy;
kilometraż szlaku/
długość/szerokość/
spad/głębokość
na progu dolnym (m)
linie energetyczne z prześwitem
inne przeszkody z prześwitem
miejsce zagrożenia nawigacyjnego

4,6

most i wzniesienie ponad ciekiem (WWŻ)
most zwodzony
przeprawy promowe/ przeprawy planowane
port morski i śródlądowy
przystań żeglarska/przystań w budowie
tramwaj wodny
światła nawigacyjne/światła portowe
stawy/bramki podejściowe
pławy

VHF
10

VHF
10

nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
wskazanie kanału radiotelefonicznego,na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
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SCHEMATY

ŚLUZ I PRZYSTANI PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ W OBRĘBIE MDW E70

3

1

5

6

7

4

2

8

10

12
9

11

13
17

14

15

16

18 19

20

1. Przystań w Błotniku. 2. Przystań WOPR Gdańsk / Przystań wioślarska AZS-AWF. 3. Przystań Polskiego Klubu Morskiego (Wisłoujście). 4. Przystań Yacht Klub Północny.
5. JKM Neptun. 6. Śluza Przegalina 7. Przystań Jachtowa Gdański Klub Morski. 8. Przystań Jachtowa Stewa. 9. NCŻ AWFiS (Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu / AZS – Akademicki Związek Sportowy w Gdańsku / AKM – Akademicki Klub Morski w Gdańsku. 10. YK Stoczni Gdańskiej / Jacht Klub
im. Conrada. Gdański Klub Wioślarski Drakkar. 11. Przystań kajakowa i motorowodna na Żabim Kruku. 12. Gdański Klub Wioślarski Drakkar. 13. Przystań żeglarska
„Park Północny” w Malborku. 14. Śluza i przystań żeglarska w Białej Górze 15. Śluza Gdańska Głowa. 16. Przystań Marina Gdańsk. 17. Przystań OSiR w Malborku.
18. Most w Sztutowie i Marina Baltica. 19. Rozgałęzienie Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w Rybinie. 20. Pomosty cumownicze w Drewnicy.
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21

25

26

22

23

27
24

28

33

29
30 31

32

35

37

36

34

38

39
40

21. Bulwar Zygmunta augusta w elblągu – nabrzeże jachtowe. 22. Przystanie HOW Bryza (prawa) i Jachtklub elbląg (lewa). 23. Przystań dom rybaka 24. Pomosty cumownicze
w tczewie. 25. Przystań pasażersko-żeglarska w tczewie. 26. Port jachtowy w Krynicy Morskiej. 27. Port Nowa Pasłęka. 28. Przystań rybacka w Mikoszewie. 29. Przystań
w Kamienicy elbląskiej. 30. Przystań w Nadbrzeżu. 31. Port rybacki w Krynicy Morskiej. 32. Port we Fromborku. 33. Port Kąty rybackie. 34. Port rybacki wświbnie.
35. Przystań w tolkmicku. 36. Przystań żeglarska w Osłonce. 37. Przystań w suchaczu. 38. Przystań Neptun. 39. Przystań stara Pasłęka. 40. Port w Piaskach.
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