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Wstęp  

 
Spływy kajakowe na terenie Gminy i Miasta Jastrowie mają, szczególnie 

atrakcyjne warunki, prócz wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

które oferuje każda z rzek, spływy można podzielić tematycznie: 

• Gwda  – szlak zabytkowych elektrowni wodnych 
• Piława  – szlak  militariów, historia pobytu armii niemieckiej i rosyjskiej  
• Rurzyca  – szlak Jana Pawła II. 

Bogata oferta aktywnego spędzania wolnego czasu oferuje szlaki o różnej długości, 

różnym stopniu trudności, jedno lub kilkudniowe co zaspokoi gusta najbardziej 

wymagających kajakarzy zarówno tych którzy „robienie” wiosłem opanowali dawno 

jak i nowicjuszy w tym rzemiośle. 

 

 

 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  oś 4 ”LEADER”, 

działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów , za pośrednictwem Lokalnej Grupy  

Działania „Naszyjnik Północy”. 

 



SZLAK KAJAKOWY RURZYCY im. JANA PAWŁA II 

 

Rurzyca jest niewielką rzeką długości ok. 25 km. Swój początek bierze w 

rezerwacie „Diabli skok”, gdzie liczne źródliska tworzą jezioro Krępsko Małe, 

pierwsze z sześciu jezior na Rurzycy, która stanowi prawy dopływ Gwdy. Rezerwat 

ten utworzony w  1961 roku dla ochrony pierwotnej fauny z ponad 200 letnimi  

pomnikowymi drzewami, to  jar głęboki na 20 m z bardzo rzadką      i ciekawą 

roślinnością. 

Z nazwą rezerwatu związana jest 

legenda, która opowiada   o pięknej 

Zosi, zazdrosnym Stachu i przystojnym 

diable, który salwował się ucieczką 

właśnie w miejscu gdzie jest teraz 

rezerwat. Może mroczna historia tego 

miejsca spowodowała, że przyroda 

zachowała się w pierwotnej formie, 

gdyż nikt dawniej nie chciał się tu 

zapuszczać.  
Szlak kajakowy przebiega przez trzy rezerwaty: Dolinę Rurzycy, Wielkopolską 

Dolinę Rurzycy oraz rezerwat Smolary. 

Spływ jednodniowy rozpoczyna się  w miejscowości Trzebieszki w okolicy parkingu i 

restauracji, gdzie jest wyznaczone miejsce do wodowania. 

Tu rozpoczyna się większość spływów, które płyną z nurtem pokonując  jez. 

Trzebieszki, Krępsko Górne i Krępsko Średnie przy, którym znajduje się tzw. „placek” 

- pierwszy pomnik postawiony przez przyjaciół Kardynała Karola Wojtyły.  

Upamiętnia on pobyt grupy studentów i 

przyjaciół  „Wujka” na Rurzycy w lipcu 1978 

roku. Od 1993 roku szlak ten nosi nazwę 

„Szlaku kajakowego im Jana Pawła II”, 

prowadzi przez jezioro Dąb do ujścia Rurzycy 

do Gwdy w miejscowości Krępsko. W tej 

części spływu z poziomu kajaka można 



podziwiać zabytkowe mosty, wiadukt kolejowy oraz dziką przyrodę. Spływ kończymy 

w okolicach miejscowości  Krępsko.  
Długość spływu jednodniowego wynosi ok. 25 km. 

Szlak ten jest bardzo atrakcyjny zarówno dla początkujących jak i wytrawnych 

kajakarzy, nie ma tu wiele tzw. przenosek w związku z tym odbywa się tu dużo 

spływów kajakowych, jednym z nich jest organizowany od 2006 roku spływ kajakowy 

„ ŚLADAMI JP II” organizowany przez Urząd Gminy i Miasta Referat Sporu Promocji 

Rekreacji i Turystyki oraz Firmę „KAPITAN” z Wałcza. W tym roku po raz ósmy odbył 

się w dniu 18 maja, jest to impreza jednodniowa, w której uczestniczy ok. 70 osób, od 

szóstej edycji spływowi towarzyszy grupa rowerowa tak więc impreza stała się 

rajdem kajakowo-rowerowym. 

 

            Przemierzając Rurzycę kajakiem możemy to zrobić w formie dwudniowego 

spływu, który pozwala lepiej poznać rzekę i jej atrakcyjne okolice. 

Pierwszy dzień : Wodując w miejscowości Trzebieszki kierujemy się w górę rzeki 

przez jezioro Krępsko Długie i Krępsko Małe dopływamy do  rezerwatu „Diabli Skok” i 

źródeł Rurzycy. 

Po zwiedzeniu rezerwatu płyniemy z powrotem mijając miejsce wodowania, 

pokonujemy następnie jez. Trzebieszki, Krępsko Górne i Krępsko Średnie przy , 

którym zwiedzamy pomnik Papieża Jana Pawła II. Przy tym samym jeziorze znajduje 

się była stanica harcerska , która oferuje w sezonie pole namiotowe z zapleczem 

sanitarnym. Tu kończymy pierwszy dzień. 



Drugi dzień spływu rozpoczynamy wodowaniem przy stanicy i kierujemy się w wraz z 

nurtem rzeki do ostatniego jeziora (Dąb) na trasie spływu. Podobnie jak dla spływów 

jednodniowych lądowanie odbywa się w okolicy miejscowości  Krępsko. 

Szlak spływu 2 – dniowego liczy sobie nieco powyżej 30 km. 

Szlak kajakowy Rurzycy jest bardzo urokliwym i malowniczym szlakiem, który w 

sezonie letnim cieszy się dużym powodzeniem wodniaków. Niewątpliwą  atrakcją jest  

tzw. „Kamień Papieski” pamiątka po Janie Pawle II . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza turystyczna w okolicy szlaku kajakowego : 

 

1. Stanica Harcerska (pole biwakowe z zapleczem sanitarnym) 

Kontakt – Nadleśnictwo Płytnica ,Nowa Szwecja 6 Tel.67 250 02 00 

 

2. „ W Pięknej Dolinie”  

Wypożyczalnia kajaków - Trzebieszki i Gospodarstwo agroturystyczne - Szwecja  Tel. 

604 342 528 

 

3.Restauracja Trzebieszki  tel. 604 711 500  

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. SPRiT  tel. 67 2662895 

 



SZLAK KAJAKOWY PIŁAWY 

Swój początek Piława bierze z jeziora Komorze by po ponad 80 km stać się 

prawobrzeżnym dopływem Gwdy w Dobrzycy. Podobnie jak Rurzyca jest ciekawą i 

malowniczą rzeką cenioną przez kajakarzy. Na teren gminy Jastrowie rzeka wpływa                    

w okolicach Nadarzyc by ją opuścić w okolicy Szwecji. 

Miejsc wodowania czyli rozpoczęcia spływu jest wiele, w zależności od programu 

spływu i czasu jaki chcemy przeznaczyć, praktycznie przy każdym jeziorze w górnym 

biegu rzeki jest takie miejsce. Najczęściej wykorzystywanym miejscem wodowania 

jest teren przy moście w Nadarzycach.  
 Jednym z wariantów spływu jednodniowego jest rozpoczęcie go w 

Nadarzycach, zakończyć w Szwecji. Oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, 

bogatej flory i fauny, raju dla wędkarzy, myśliwych, grzybiarzy szlak ten niesie wraz 

ze swym biegiem bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne.  

 

Spływ Piławą można połączyć ze 

zwiedzaniem fortyfikacji Wału Pomorskiego, 

zachowały się w różnym stanie bunkry i inne 

budowle jak jazy czy tamy. Pozostałościami 

najnowszej historii są bunkry bazy 

rakietowej w okolicy Brzeźnicy Kolonii.  

 

Ciekawą miejscowością na trasie spływu są Nadarzyce, miejscowość 

letniskowa posiadająca kilka gospodarstw agroturystycznych, jest dobrym miejscem 

wypadowym by zapoznać się z umocnieniami Wału Pomorskiego czy „pamiątkami” 

po Armii Radzieckiej.  

Wypływając z Nadarzyc w stronę Szwecji, w czasie 5- 6 godzinnej wyprawy płyniemy 

podziwiając przyrodę, w tej części rzeka jest stosunkowo płytka i leniwie meandruje 

wśród lasów, nie ma na tym odcinku Piławy żadnej infrastruktury turystycznej z 

wyjątkiem pola biwakowego na wysokości miejscowości Zdbice w bliskiej odległości 

od Szwecji. Brzeg rzeki jest dobry do lądowania                i wodowania tak więc 

można robić przerwy na odpoczynek czy posiłek. Lądowanie w Szwecji zwyczajowo 

odbywa się przy moście na Piławie.  



 

 

Zważywszy na fakt, iż Piława jest dość długą rzeką istnieje duża kombinacja 

organizacji spływów jedno czy wielo dniowych. 

W tym opracowaniu podajemy tylko przykładowe wersje dotyczące spływów na 

terenie Gminy Jastrowie. Bardzo popularnym spływem dwudniowym na Piławie jest 

spływ zaczynający się przy moście na trasie Borne Sulinowo – Łbowo ,a kończący 

się tak jak przedstawiony powyżej spływ jednodniowy w Szwecji.  

Pierwszy dzień spływu pozwala podziwiać budowle hydrotechniczne oraz tzw. 

Zalewy Nadarzyckie wszystko to razem daje niezapomniane wrażenia okraszone 

bujną przyrodą.  

Odcinek do Nadarzyc przebywamy w ok. 5-6 godzin.  

 



Baza turystyczna w okolicy szlaku kajakowego. 

 

 Gospodarstwa Agroturystyczne: 

1. „Pod Sosnami” ,Nadarzyce 22 a, tel. 698 599 281 Piotr i Anna Krakowiak 

 

2. Stanisław Małachowski Nadarzyce 1, tel. 67 266 12 77 

 

3. Alicja i Ryszard Tarnowscy Nadarzyce 65, tel. 693 442 978 

 

4. Irena i Stanisław Siedleccy , 64-915 Jastrowie, Sypniewo, tel. 067 266 11 17 

lub tel. kom. 601 395 198 www.agronadarzyce.republika.pl 

 
5. Hanna i Mirosław Kamińscy, 64-915 Jastrowie, Nadarzyce 61 tel: 602-668-

695, e-mail: kajaki.nadarzyce@wp.pl 

 
 

 
 

                    

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZLAK KAJAKOWY GWDY 

Gwda na całej swej długości zachwyca różnorodnością krajobrazu. W górnej 

jej części płynie w dolinie sandrowej porośniętej borem sosnowym, obejmującą 

również kompleks leśny zwany „Puszczą nad Gwdą”. W jej środkowym biegu płynie 

przez pięć jezior zaporowych, a każde kończy się elektrownią z początku XX w. są to: 

Elektrownia „Podgaje”, „Jastrowie”, „Ptusza”, „Tarn owski Młyn”, „Dobrzyca” i 

„Koszyce”.   

 

Wszystkie te obiekty mają niewątpliwe zalety poznawcze, jednak wymagają 

„przenosek” co jest pewnym utrudnieniem. Płynąc Gwdą można zwiedzać również 

pozycję przednią Wału Pomorskiego. Dolny odcinek to tzw. „Przełom Gwdy” z 

szybkim nurtem co stanowi dodatkową atrakcję. Gwda jest dość zmienną rzeką, 

różnica poziomów w ciągu roku może dochodzić do 2 metrów. Źródła rzeki znajdują 

się na wysokości 157m.n.p.m. początek spływu odbywa się w Drążnie nad jeziorem 

Studnickim, na który należy przeznaczyć 7-8 dni. Jeśli chcemy pokonać zasadniczy 

nurt Gwdy, przy okazji odwiedzając kajakiem jej dopływy między innymi Piławę i 

Rurzycę, spowoduje to zwiększenie czasu spływu. 

Szlak Gwdy jest szlakiem średnim jeśli chodzi o skalę trudności z częstymi 

przeszkodami w korycie rzeki. Pomimo iż nie sprawia większych trudności 

początkującym kajakarzom dobrze jest mieć doświadczonego przewodnika.                                               

Jednodniowy spływ Gwdą można zacząć z Rudnej w okolicach Podgaj ( gdzie można 

zobaczyć pobliską elektrownię wodną Podgaje) do Ptuszy mijając dwie elektrownie 

wodne ( Jastrowie i Ptusza) oprócz podziwiania otaczającej przyrody niewątpliwą 



atrakcją są elektrownie wodne z lat 20 ubiegłego stulecia, obiekty te są bardzo 

atrakcyjne architektonicznie, a jeśli organizator spływu wystąpi z prośbą do dyrekcji 

tychże elektrowni jest szansa na zwiedzanie ich wewnątrz.  

 

Propozycją spływu dwudniowego jest dodanie do trasy jednodniowej odcinka 

Ptusza –Bar Bieszczadzki, przy moście na drodze krajowej nr 10 w okolicy Piły, drugi 

dzień spływu prócz podziwiania przyrody może być połączony ze zwiedzaniem 

pozostałych elektrowni wodnych.  

Ze względu na długość rzeki konfiguracja ilości dni spływowych i dodatkowych 

atrakcji niejako przy okazji spływu jest bardzo różnorodna. Jak widać z powyższych 

propozycji motywem przewodnim oprócz przemierzania Gwdy w kajaku  mogą być 

elektrownie wodne z ubiegłego wieku. 

 

 

 

 



 

Baza turystyczna w okolicy szlaku Turystycznego: 

 

 

1.Ośrodek wypoczynkowy „Leśna Chata” w Jastrowiu 

   tel. 606 806833 , 67 266 25 80 

 

2.Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Jastrowiu 

    tel.605 603 625 , 67 266 23 23 

 

3.Pensjonat „ Uroczysko” w Jastrowiu 

   tel.   506 032 018 ,67 266 37 52  

 

4. Hotel „Orzeł” w Jastrowiu 

 Tel. 67 266 20 05 

 

5. Pensjonat „DROMECH”; w  Jastrowiu,   

  tel. 067 266 27 93 lub 0 601 059 822  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i fotografie: Wiesław Puzio 


