BRDA Królowa kujawsko – pomorskich rzek
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Wysłane przez admin w ndz., 2016-04-10 22:40
Królową kujawsko – pomorskich rzek, słynącą z urody i temperamentu jest Brda. Zgodnie
dzielona jest między województwo pomorskie (128 km), gdzie ma swe źródło i kujawsko –
pomorskie (111 km), gdzie minąwszy Bydgoszcz traﬁa w objęcia Wisły.
Źródło Brdy biją na Pojezierzu Bytowskim – 238 km od ujścia do Wisły. Pierwsze 5 km płynie niewielką
strugą, która nie nadaje się do kajakowania. Przygoda z wiosłem w ręku rozpoczyna się na brzegu
Jeziora Pietrzykowskiego – w miejscowości Świeszyno. Stąd niewielkimi grupami ruszają najbardziej
wytrawni traperzy, stając w zapasy z mieliznami i leżącymi w wąskim korycie drzewami. W swym
górnym biegu rzeka płynie przez lasy, mija osadę Nowa Brda, gdzie z szybkim nurtem ruszać już
mogą większe spływy, by wreszcie rozpłynąć się w szerokich wodach Jeziora Szczytno, potem
długiego łańcucha Jezior Charzykowskich. Poniżej Mylofu, uwolniona z więzów XIX – wiecznej zapory,
rusza bystro przez najpiękniejsze knieje Borów Tucholskich. Za mostem w Nadolnej Karczmie rzeka
wpływa na teren województwa kujawsko – pomorskiego (109 km do ujścia).

Miewa też Królowa Borowiackich Rzek trudny charakter. Zaraz za Gołąbkiem marszczy brew, szybciej
wodzie każe płynąc. Brzegi zaś szczelnym kordonem lasów strzeżone, wysokie, coraz wyższe. Gdy zaś
rzeka Rudzki Most mija, jeszcze większego pędu nabiera. W uroczysku Piekiełko w czeluści głębokiego
wąwozu, pośród leżących w nurcie drzew i olbrzymich głazów, oddaje się prawdziwie diabolicznym
harcom. Woda bulgocze, kręci i zwodzi. Toteż Piekiełko za najtrudniejszy odcinek Brdy uchodzi i
często łódki mniej doświadczonych wodniaków przewraca.
Poniżej Piekiełka, gdy rzeka Piłę – Młyn omija, nurt zwalnia i niemal zamiera. Brzegi się za to oddalają,
otwierając przestrzeń dla Zalewu Koronowskiego. Piłę – Młyn i Samociążek wyznaczające dwa
przeciwne krańce zbiornika dzieli 36 km. Brda płynie dalej ochoczo ku Bydgoszczy – administracyjnej
stolicy województwa – omijając urocze Koronowo. W miasteczku tylko starorzecze Brdy pozostało,
przypominając czasy sprzed budowy zapór spiętrzających jej wody i utworzeniem Zalewu
Koronowskiego.

Zanim wszakże niecierpliwa rzeka w Bydgoszczy się pojawi, by mogła się przejrzeć w jej zwierciadle
gotycka katedra i spichrze wiekowe, i Poczta Główna, w jeziorach Tryszczyn i Janowo na chwilę
przystaje, piękno ich brzegów zielonych kontemplując. Rzeka Bydgoszczy już nie opuści, oddając
jeszcze na Torze Regatowym w ś Brdyujściu usługi sportowcom, uchodząc wreszcie do Wisły.
Brda jest lewym dopływem Wisły. Jej źródło bije na zboczach Pojezierza Bytowskiego na wysokości
180 m n.p.m. i zasila Jezioro Smołowe, stąd do ujścia jest 239 km. Szlak kajakowy rozpoczyna się 5
km dalej w Świeszynie nad Jeziorem Pietrzykowskim Dużym (Głębokim).
Na szlaku znajdują stanice wodne PTTK, ośrodki wypoczynkowe, kwatery prywatne i liczne pola
biwakowe.

Ciekawostki krajoznawcze rzeki Brdy:
• W Nowej Brdzie (210,0 km) – śródleśnej osadzie w górnym biegu rzeki – znajduje się pomnik
upamiętniający spływ ks. Karola Wojtyły, przyszłego papieża, który w tam właśnie zwodował swój
kajak w 1953 roku i wraz z grupą młodzieży dopłynął do podbydgoskiej Smukały.
• W swym środkowym biegu Brda przepływa przez łańcuch Jezior Charzykowskich rozdzielających
Zaborski Park Krajobrazowy i Park Narodowy Bory Tucholskie. Bory Tucholskie to drugi pod względem
wielkości po Puszczy Białowieskiej obszar zwartego lasu w Polsce.
• Swornegacie (152,0 km) to duża kaszubska wieś wciśnięta między jeziora Karsińskie i Witoczno. Od
XIII w. istniał tu klasztor augustianów. W 1742 r. wzniesiono ty piękny drewniany kościół, który dziś
można oglądać w Skansenie Etnograﬁcznym we Wdzydzach Kiszewskich. W latach 1913-16 we w
Swornychgaciach zbudowano murowany kościół neobarokowy. Zachowało się kilka XIX- wiecznych
kaszubskich chałup.
• W Drzewiczu (144,0 km) leżącym na przesmyku pomiędzy jeziorami Łąckim i Dybrzk przeprawiał się
ze swą wielką armią Napoleon.
• W Myloﬁe (129,0 km) znajduje się zapora wzniesiona w połowie XIX wieku, za którą wody Brdy
rozdzielają się na rzekę i Wielki Kanał Brdy. Kanał nawadniał łąki w okolicach Legbąda i zapewniał
paszę dla koni pruskiej armii. W Fojutowie - 15 km z biegiem kanału - Prusacy wznieśli akwedukt,
unikatową konstrukcję umożliwiająca skrzyżowanie płynących górą wód kanału z płynąca dołem
Czerska Strugą. Obecnie jest to największa taka budowla w Polsce.
• Poniżej Mylofu znajdują się leśne osady Konigort i Konigortek (126,0 km), których nazwy mają się
wywodzić od niemieckiego Konigsort, co oznacza „Królewskie Miejsce”. Wg legendy, miał tu
przebywać król Prus Fryderyk II Wielki.

• Na wysokości Rytla (121,0 km) Brda wpływa w granice Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Dominuje tu sosna pospolita, która wydziela związki eteryczne i tworzy wyjątkowo zdrowy dla
człowieka mikroklimat. Symbolem parku jest występujący tu w dużych ilościach zimorodek.
• Tuż za Woziwodą (101,5 km) gdzie jest siedziba nadleśnictwa i duży biwak rozpoczyna się
udostępniony dla kajakarzy rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy.
• Gołąbek II (91,5 km) to nazwa leżącego na wysokim lewym brzegu dużego pola biwakowego. Opodal
znajduje się nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku, park dendrologiczny i ścieżka dydaktyczna
wiodąca wzdłuż strugi Stążki na Jelenią Wyspę.

• W Wymysłowie (88,5 km) znajduje się muzeum im. Sath-Oka, Indianina z kanadyjskiego plemienia
Szewanezów, żołnierza AK, podróżnika, malarza i pisarza, wielkiego miłośnika Borów Tucholskich.
• Rudzki Most (81,5 km) wyznacza najkrótszą lądową drogę (2 km) do Tucholi – stolicy Borów
Tucholskich. W tutejszych lasach znajdują się masowe groby kilku tysięcy zmarłych z wycieńczenia i
chorób jeńców wojennych z I wojny światowej i wojny polsko – bolszewickiej. Spoczywają tu Rosjanie,
Ukraińcy, Rumunów, Polacy i Niemcy. Jest to także miejsce masowych rozstrzeliwań Polaków w 1939
r.
• Piekiełko to nazwa niezwykłego uroczyska poniżej leśnej osady Świt (78,5 km), gdzie Brda przybiera
charakter rzeki górskiej.
• Poniżej mostu w Pile-Młyn (73,0 km) nurt zwalnia, rzeka rozszerza się i niepostrzeżenie przechodzi w
Zalew Koronowski, prawie 36-kilometrowy akwen.
• Centrum Bydgoszczy (9,0 km). Miasto narodziło się z wody. Osada rybacka pamiętająca pierwszych
Piastów powstała na prawym brzegu – tam, gdzie znajduje się starówka z późnogotycką farą (dziś
katedrą), spichrzami szachulcowymi z końca XVIII stulecia. Wyspa Młyńska, także wchodząca w skład
starówki, zapożyczyła nazwę od istniejących tu od niepamiętnych czasów młynów. Ocalałym do dziś
najstarszym zabytkiem na wyspie jest Biały Spichrz z 1780 r., w którym urządzono ﬁlię Muzeum
Okręgowego. Wzdłuż prawego, wysokiego brzegu Brdy Młyńskiej zastygły tak, jak je zbudowano w XIX
w. domy czynszowe. Ten uroczy fragment miasta nazwano Wenecją Bydgoską.
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Przedsiębiorstwo
MAKANU TurystycznoUsługowe "Wiking"

Wielobranżowe ACTIVITAS T. Barbara Galińska

85-366 Bydgoszcz, ul. Maciaszka 145
Tel/Fax 52/ 379 63 74
Infolinia 0 801 011 587 (opłata jak za połączenie lokalne)
Mobile 0048 603 380 620, 0048 607 590 350, 0048 609 103 081, (grupy zagraniczne)
kajaki@activitas.com.pl [2] activitas@wp.pl [3]
Więcej o spływach www.activitas.com.pl [4]

W ofercie ﬁrmy ACTIVITAS m.in. wczasy kajakowe na Brdzie i Wdzie
1. Jednodniowy spływ Wdą na trasie Lipusz - Wdzydze (23,0 km)
Pakiet: miejsce w kajaku, transport osób i kajaków, parking auta, mapka trasy, certyﬁkat
przepłynięcia. Cena: w weekendy (sobota, niedziela, święta i ustawowo dni wolne) 45 zł, w pozostałe
dni 40 zł/ osoba. Parking bezpłatny, nie pobierane są opłaty za nieumyślne uszkodzenie sprzętu.

2. Jednodniowy spływ Trzebiochą (17,0 km), dopływem Wdy, z Rybaków do Wdzydz
Kiszewskich
Pakiet: miejsce w kajaku, transport osób i kajaków, parking auta, mapka trasy, certyﬁkat
przepłynięcia. Cena: w weekendy (sobota, niedziela, święta i ustawowo dni wolne) 40 zł, w pozostałe
dni 35 zł/osoba.
Dodatkowa oferta: pilot - instruktor 250 zł/ dzień, przewóz bagaży na spływie - 250 zł/ dzień.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2 zł/ osoba/ dzień. Catering z dowozem na
miejsce odpoczynku dla min. 10 osób: zupa, pieczywo i kiełbaski do ogniska 15 zł, obiad 2- daniowy
25 zł, posiłek z grilla (pstrąg po trapersku, karkówka, drób, kiełbaski, surówki, pieczywo, dodatki,
herbata, kawa, ciasto) - 50 zł osoba.
Opis trasy i mapka: www.e-wda.pl [5]

3. 7-dniowe wczasy kajakowe na Wdzie

Terminy: dowolne na zapytanie
Spływ można rozpocząć w stanicy wodnej PTTK we Wdzydzach i tu zostawić samochód. Organizator
może również wywieźć uczestników w dowolne miejsce na szlaku kajakowym. Najkorzystniej
zakończyć spływ w stanicy w Tleniu, skąd odbierani są kajakarze i kajaki, ale można również
zakończyć kajakową przygodę w każdym dowolnym miejscu na szlaku.
Program
1 dzień: przyjazd do Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze Kiszewskie, pierwszy etap rzeką Wdą z Lipusza
do Loryńca (13 km) - z podstawowym szkoleniem kajakowym. Po spływie zwiedzanie Skansenu
Kaszubskiego we Wdzydzach, wejście na wieżę widokową na terenie wdzydzkiej stanicy.
2 dzień: rzeki Trzebiocha (dopływ Wdy) i Wda z Rybaków do Wdzydz (17,0 km) przez Wdzydzki Park
Krajobrazowy.
3 dzień: Wdzydze - Miedzno (17,0 km) przez jez. Wdzydze – „Kaszubskie Morze”.
4 dzień: Miedzno - Czarna Woda (13,0 km) - ze zwiedzaniem rezerwatu archeologicznego „Kręgi
Kamienne”. Po spływie paint ball.
5 dzień: Czarna Woda - Czarne (15,0 km) - ze współzawodnictwem kajakowym.
6 dzień: Czarne - Młynki (16,0 km) - z ogniskiem.
7 dzień: Młynki - Wdecki Młyn (14,0 km).
Cena podstawowa 690 zł, z wyżywieniem - obiadokolacje 840 zł.
Świadczenia na spływach: miejsce w kajaku, opieka pilota - instruktora, wyżywienie (w opcji
obiadokolacje), opłata pól biwakowych oraz organizacja biwaków (noclegi we namiotach uczestników),
transport bagażu wzdłuż trasy spływu, przewóz osób wg programu, transport kajaków, program
rekreacyjno - towarzyski oraz instruktaż pilota, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków na kwotę 5.000 zł, mapka lub przewodnik, wrzątek rano i wieczorem oraz kuchenka do
przygotowywania posiłków, koszulka spływowa.

4. 7- dniowe wczasy kajakowe na Brdzie

Terminy: dowolne na zapytanie
Program:
1 dzień: przyjazd do Stanicy Wodnej PTTK Swornegacie, pierwszy etap na Brdzie (15,0 km) z
miejscowości Ciecholewy do Swornegacie (15,0 km). Po drodze podstawowe szkolenie kajakowe.
2 dzień: rzeka Zbrzyca z Widna do Swornychgaci (14,0 km).
3 dzień: szlak Brdy ze Swornegaci do Czernicy nad jez. Kosobudno, z wypadem na jez. Płęsno (12,0
km) i biwakiem w starym sosnowym lesie.
4 dzień: Czernica - Rytel (18,0 km). Po drodze przenoska na zaporze w Myloﬁe, możliwość zakupu
wędzonych pstrągów.
5 dzień: Rytel – osada Brda (11,0 km) przez Tucholski Park Krajobrazowy. Na trasie
współzawodnictwo kajakowe, ognisko.
6 dzień: Brda - Gołąbek (19,0 km) nadal na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, z wypadem
do akweduktu w Fojutowie, przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.
7 dzień: Gołąbek - Piła Młyn (18,0 km) przez Rezerwat Dolina Rzeki Brdy i słynny przełom Brdy –
Piekiełko.
Cena podstawowa 690 zł, z wyżywieniem - obiadokolacje 840 zł.

Jaki sprzęt? Sprawdź: www.activitas.com.pl/sprzet.htm [6] . Więcej o spływach www.activitas.com.pl
[4]

[1]Regionalny

Oddział PTTK „Szlak Brdy”

ul. Sienkiewicza nr 1/I
85-037 Bydgoszcz
Tel. 52/ 322-35-89, 322-51-93, fax 52/ 322-17-58,
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl [7] ,
www.pttk.bydgoszcz.pl [8]
1. Spływy 3 –dniowe na Brdzie z miejscowości Rytel do Gostycyna – Nogawicy (54,0 km)
1 dzień: Rytel - Woziwoda (20,0 km)
2 dzień: Woziwoda - Rudzki Most (19,0 km)
3 dzień: Rudzki Most - SW PTTK Gostycyn - Nogawica (15,0 km)
Cena 270 zł/os.

2. Spływy 3-dniowe na Wdzie z Małego Bukowca do Tlenia (67,0 km)
1 dzień: Mały Bukowiec - Wdecki Młyn (22,0 km)
2 dzień: Wdecki Młyn - Błędno (22,0 km)
3 dzień: Błędno - Stanica Wodna PTTK Tleń (13,0 km)
Cena 270 zł/os.
Kalkulacja sporządzona dla grupy 10 osób + pilot-ratownik
WŁASNY DOJAZD , SPRZĘT BIWAKOWY oraz WYŻYWIENIE
DOWOLNY TERMIN I PROGRAM SPŁYWU - wg indywidualnego zamówienia

3. Spływ weekendowy Wielkim Kanałem Brdy (31,0 km)
Sobota: Rytel - Barłogi (15,0 km). Na trasie jest Fojutowo ze słynnym akweduktem, biwak na polu
namiotowym w Barłogach.
Niedziela: Barłogi - Zielonka - Gołąbek (16,0 km)
Cena 200 zł/os.

4. Spływ przez rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” (32,0 km)
Sobota: Brda - Gołąbek (19,0 km), biwak na polu namiotowym w Gołąbku.
Niedziela: Gołąbek - Świt (13,0 km).
Cena 200 zł/os.

5. Brdą przez uroczysko „Piekiełko”(34,0 km)
Sobota: Woziwoda - Gołąbek - Rudzki Most (19,0 km), biwak na polu namiotowym w Rudzkim Moście.

Niedziela: Rudzki Most - Stanica Wodna PTTK Gostycyn Nogawica (15,0 km). Na trasie uroczysko
Piekiełko - atrakcyjny przełomowy odcinek rzeki.
Cena 190 zł/os.

6. Spływ przez Zalew Koronowski (20,0 km)
Sobota: Stanica Wodna PTTK Gostycyn Nogawica - Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica (9,0 km) z
biwakiem na polu namiotowym w PTTK Sokole Kuźnica.
Niedziela: Sokole Kuźnica - Pieczyska (11,0 km).
Cena 190 zł/os.

7. Brdą do Bydgoszczy
Sobota: Gościeradz - Stanica Wodna PTTK Janowo (13,0 km) z biwakiem na polu namiotowym w PTTK
Janowo.
niedziela: Stanica Wodna PTTK Janowo - Bydgoszcz (12,0 km)
Cena 150 zł/os.

8. Kilka godzin w kajaku
8.1. Spływ na trasie Gościeradz most - Stanica Wodna PTTK Janowo (13,0 km).
Cena 70 zł / os.
8.2. Spływ na trasie Gościeradz most - Stanica Wodna PTTK Janowo – Bydgoszcz (25,0 km)
– ze śluzowaniem na Śluzie Staromiejskiej.
Cena 80 zł / os.
8.3. Spływ na trasie Stanica Wodna PTTK Janowo - Bydgoszcz (12,0 km) ze śluzowaniem na
Śluzie Staromiejskiej.
Cena 70 zł / os.
Kalkulacja wszystkich imprez sporządzona jest dla grupy 10 osób + pilot-ratownik. Organizator
zapewnia: miejsce w dwuosobowym kajaku, wiosło, kapok, opiekę pilota – ratownika, instruktaż w
zakresie technik kajakowych, ubezpieczenie NNW, transfer bagażu i sprzętu biwakowego wzdłuż trasy
spływu, opłatę pól biwakowych. Możliwość pozostawienia samochodu na terenie Stanicy Wodnej PTTK
Janowo. Na szlaku Brdy do PTTK „Szlak Brdy” należą stanice wodne w Gostycynie-Nogawicy i
Janowie.

[1]Stanica

Wodna PTTK Gostycyn - Nogawica

tel. 052 334 64 20
Cennik wypożyczalni sprzętu pływającego/na dzień:
• kajak dwuosobowy - 25 zł na dobę lub 8 zł na godz. (na wyposażeniu wiosła i kamizelki asekuracyjne
)
• rower wodny 10 zł za godz.

• łódka wiosłowa - 35 zł na dobę lub 10 zł na godz.

[1]Stanica

Wodna PTTK Janowo

tel. 52/ 321 50 00, kom. 609 757 995
Cennik wypożyczalni sprzętu pływającego/na dzień:
• kajak dwuosobowy - 25 zł na dobę lub 8 zł na godz. (na wyposażeniu wiosła i kamizelki asekuracyjne
)
• rower wodny 35 zł na dobę lub 10 zł na godz.
• łódka wiosłowa - 35 zł na dobę lub 10 zł na godz.

[1]MAKANU

85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 117
Tel/Fax: +48 52/ 348 50 78
info: 4you@makanu.com.pl
biuro: biuro@makanu.com.pl

Wypożyczalnia kajaków i sklep internetowy. Wypożyczenie polietylenowego kajaka jednoosobowego
na 1-3 dni kosztuje od 31 do 39 zł (w zależności od typu). Kajak dwuosobowy można wypożyczyć za
32-39 zł na dobę. 45 zł zapłacimy za wypożyczenie kanu. Ceny spadają wraz kolejnymi dobami
(powyżej trzech) spędzonymi w kajaku.
MAKANU pomaga w organizacji spływów kajakami i kanu.

[1]Przedsiębiorstwo

Turystyczno- Usługowe "Wiking", Grzegorz Piłat

ul. Smoleńska 88/3-4, 85-833 Bydgoszcz
kom. 608 477 748, gg 2839375.
e-mail: biuro@kajaki.net.pl [9] , biuro@wikingsport.pl [10]
W regionie kujawsko-pomorskim organizuje spływy na Brdzie, Wdzie, Drwęcy. Kajaki wypożycza w
cenie od 19 do 30 zł za dobę – w zależności od rodzaju sprzętu i liczby dni.
1. Spływy weekendowe „U źródeł Brdy”
od 149 do 179 zł od osoby.
Trasa: Świeszyno - rez. Przytoń (30,0 km).
2. Weekendy na Brdzie z Mylofu do Rudzkiego Mostu (49,0 km).
Cena od 149 zł.
Możliwość noclegów w domkach za dopłatą 80 zł.

3. Wda z Tlenia do zamku krzyżackiego w Świeciu (42,0 km).
Cena 149 zł.
Dopłata za noclegi w domkach 60zł.
4. Studenckie spływy kajakowe – tygodniowa wyprawa kajakowa Wdą przez Bory
Tucholskie na trasie 5. Czarna Woda – Tleń (90,0 km).
Ceny od 299 zł.
Na trasie m.in. w cenie spływu leśna sauna traperska i gry paintballowi.
5. „Brda Rodzinna”. Spływ 7-dniowy na trasie Małe Swornegacie – Rudzki Most (77,0 km).
Na tym spływie można dodatkowo (bezpłatnie) popływać podczas postoju nad jeziorem na
windsurﬁngu, a nawet uczestniczyć w bitwie kisielowej.
Ceny: 299- 399 zł.
6. Studenckie spływy kajakowe „Drwęca z nartami wodnymi”. 7 dni na wodzie z Ostródy
do Brodnicy (100,0 km).
Na starcie w Ostródzie godzina pływania na nartach wodnych na profesjonalnym wyciągu narciarstwa
wodnego.
Ceny 349-499 zł.
7. Drwęca „Rodzinna komfort” z Ostródy do Brodnicy (100,0 km).
Cena 399 zł.
Organizator zapewnia m.in.: kajaki polietylenowe Perception Vista, kamizelki asekuracyjne, wiosła,
opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej. ubezpieczenie NNW, opcjonalnie wyżywienie i noclegi w
domkach.

[1]FHU

Zdrowie Sport Kajaki
Grzegorz Dudko
FHU Zdrowie Sport Kajaki Grzegorz Dudko udostępnia kajaki, organizuje spływy grupowe oraz imprezy
integracyjne z kajakiem w tle.
Baza Wymysłowo nad Brdą
Adres:
Wymysłowo 1, 89-500 Tuchola woj. kujawsko-pomorskie, współrzędne geograﬁczne 53.60410N
17.91200E.
REKOMENDOWANE SPŁYWY:
1. Nadolna Karczma - Wymysłowo wymarzony szlak dla zarówno osób rozpoczynających
przygodę z kajakarstwem jak również dla średnio zaawansowanych.
2. Wymysłowo – Piła Młyn z piekiełkiem dla bardziej zaawansowanych. Cofki, bystrza oraz
zwalone drzewa w nurcie.
Na obu odcinkach szczególnie piękne krajobrazy, dziewicza przyroda Rezerwatu Dolina rzeki Brdy.
Nowicjuszowi jak również wytrawnemu kajakarzowi Brda pozwoli zakochać się w kajakach bez pamięci
i zmusi do powrotów nawet wtedy kiedy będzie „starym kajakowym wyjadaczem”.

PW URANOS
tel. 669-323-033
e-mail: robert@splywy.bydgoszcz.pl [11]
http://www.splywy.bydgoszcz.pl [12]
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