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Ob szar
29.826 km2 tj. 9,5 % te ry to rium Pol ski.

Lud ność
Oko ło 3 mln 400 tys. tj. 8,7 % lud no ści kra ju.

Sto li ca
Sto li cą wo je wódz twa jest mia sto Po znań li czą -
ce oko ło 600 ty się cy miesz kań ców. Sta no wi
ono cen trum go spo dar cze, han dlo we, na uko -
we, kul tu ral ne i tu ry stycz ne za chod niej Pol ski.
Port lot ni czy „Ła wi ca” peł ni funk cję lot ni ska
kra jo we go i mię dzy na ro do we go.

Więk sze mia sta
Gnie zno, Ka lisz, Ko nin, Lesz no, 
Ostrów Wiel ko pol ski, Pi ła.

Po ło że nie
Wo je wódz two wiel ko pol skie le ży w za chod niej
czę ści Pol ski, w do rze czu rze ki War ta, na głów -
nym eu ro pej skim szla ku wschód -za chód, w środ -
ko wej czę ści Ni zi ny Wiel ko pol sko -Ku jaw skiej.
Wo je wódz two ma bar dzo do bre po łą cze nia ko -
mu ni ka cyj ne z Eu ro pą i świa tem. 
Tu taj prze bie ga ją dro gi z Ber li na przez Po znań,
Ko nin i War sza wę do Mo skwy oraz z Pra gi przez
Wro cław, Lesz no i Po znań na pół noc Eu ro py.ISBN 978-83-61454-84-7



Wiel ko pol ska za pra sza mi ło śni ków tu ry sty -
ki wod nej. Moż na od na leźć tu taj czy ste
je zio ra i pla że, że glow ne ka na ły i rze ki,

gwar ne ośrod ki i ci che przy sta nie. Z przy ja znych wia -
trów oraz roz le głych to ni ko rzy sta ją że gla rze, a tak że
ama to rzy sur fin gu. Go ścin ne szla ki ka ja ko we nio są
wę drow ców ku pięk nej przy ro dzie oraz po mni kom hi -
sto rii. Ryb ne ło wi ska speł nia ją ma rze nia węd ka rzy.
Wy tchnie nie od tru dów wę drów ki ofe ru ją licz ne
ośrod ki wy po czyn ko we, go spo dar stwa agro tu ry stycz -
ne i sta ni ce wod ne. Każ dy, kto lu bi wy po czy nek
nad wo dą znaj du je w Wiel ko pol sce coś od po wied nie -
go dla sie bie. Nie bra ku je prze strze ni rów nież dla mo -
to ro wod nia ków, a War ta i No teć po pro wa dzą ich ku
dro gom wod nym Eu ro py. To sze ro ko otwar te wro ta
do kra iny tu ry stycz nych przy gód.
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Drogi wodne 
„Wielkiej Pętli Wielkopolski” 

Wakacje na wodzie, 
romantyczna podróż barką
motorową lub jachtem?
Czemu nie. Szlak turystyczny 
„Wielka Pętla Wielkopolski”
to doskonała okazja 
do takich wędrówek. 
Liczy łącznie 687,9 km.
Można tu pływać
tygodniami, odwiedzając
każdego dnia inne miejsca,
dzieląc przyjemny pobyt
na wodzie pomiędzy
zwiedzanie starych miast
i przyrodniczych uroczysk.
Można wybierać 
z „Pętli” krótsze trasy 
oraz rozliczne wodniackie 
i krajoznawcze atrakcje.

Szlak prze bie ga przez te re ny wo je wództw: wiel ko pol skie go (356,5 km),
lu bu skie go i ku jaw sko -po mor skie go. 

Ca ła tra sa,, Pę tli” jest do stęp na dla jed no stek o za nu rze niu do 60 cm,
sze ro ko ści do 4 m i dłu go ści do 20 m. Więk sze jed nost ki pły wa ją je dy nie
na dol nej War cie i No te ci oraz od cin ku Ko nin – Krusz wi ca. 

Szlak obej mu je rze kę War tę na od cin ku Ko nin – San tok (338,5 km).
Da lej, przez 48,8 ki lo me tro wy od ci nek pły ną cej swo bod nie No te ci, po -
pro wa dzi do uj ścia Dra wy. Stam tąd wie dzie przez 139,9 km i 16 śluz,
wspi na ją cych się na wo do dział po mię dzy No te cią i Brdą – do Ka na łu
Gór no -No tec kie go (25 km). Na ko niec – zno wu No te cią – aż do Go -
pła i stam tąd Ka na łem Śle siń skim do Ko ni na (to ostat ni w tak na kre -
ślo nej mar szru cie frag ment „Pę tli” – 62, l km). Je że li za ło ży my so bie 14
dni efek tyw nej że glu gi (w do wol nym kie run ku) to co dzien nie cze ka nas
oko ło 48 km ła twej i pięk nej wę drów ki. Na zwie dza nie za byt ków oraz

FOT. A. KALENIEWICZ



na grzy bo bra nie lub wę drów ki w bo rach Pusz czy No tec kiej lub nad -
war ciań skich par kach kra jo bra zo wych war to prze zna czyć dal szych sie dem
dni. Na to miast cie ka wi świa ta ka ja ka rze, na peł ne opły nię cie,, Pę tli”, po -
win ni za re zer wo wać co naj mniej 28 dni.

Wę drów kę wod ną roz po cząć moż na w każ dym do god nym miej scu,
sli pu jąc ło dzie w jed nej z war ciań skich ma rin lub przy sta ni, np. w Lą dzie,
Śre mie lub w Pyz drach, w no tec kich por tach w Czarn ko wie i Draw sku
al bo w przy sta niach nad je zio ra mi po mię dzy War tą a Go płem.

◗Wszel kie in for ma cje o do stęp no ści szla ku: 
sta nach wód, pa ra me trach śluz i go dzi nach ich otwar cia 
na bie żą co ak tu ali zo wa ne są na stro nie in ter ne to wej:
www.rzgw.po znan.pl

DOGODNE MIEJSCA DO CUMOWANIA NA NOTECI: 
Nakło – przy Nadzorze Wodnym w km 42,0, brzeg prawy;
Ujście – koło mostu w km 105,8, brzeg lewy;
Czarnków – przystań w km 132,1, brzeg lewy;
Wieleń – na dolnym stanowisku śluzy w km 161,5, brzeg lewy;
Drawsko – przystań w km 174,2, brzeg lewy.

WIĘKSZE MIEJSCA DO CUMOWANIA NA KANALE
WARTA-GOPŁO:
Kruszwica – przystań jachtowa na Gople;
Ślesin – pomost Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Ślesin – nadbrzeże obok promenady miejskiej przy przesmyku 

do Jeziora Mikorzyńskiego;
Mikorzyn – przystań Marina (woda, prąd na kei, 

ładowanie akumulatorów, sanitariaty, slipowanie);
Konin-Pątnów – przystań Jacht Klubu „Glaspo” (woda,

sanitariaty, slipowanie, restauracja, noclegi, wypożyczalnia
jachtów motorowych i skuterów wodnych).

MIEJSCA DO CUMOWANIA NA WARCIE: 
Konin – przy nabrzeżu betonowym w km 402,88 Warty, brzeg
lewy;
Sławsk – przystań w km 392,2 Warty, brzeg lewy;
Ląd – marina w km 370,32 Warty brzeg prawy 

(prąd na kei, woda, ładowanie akumulatorów, sanitariaty,
slipowanie, zimowanie łódek, wypożyczalnia kajaków,
catering);

Pyzdry – w km 352,0, brzeg prawy;
Poznań – w basenie byłego portu w km 242,0, brzeg lewy;
Mściszewo – w km 220,0, brzeg prawy;
Obrzycko – przy nabrzeżu betonowym w km 183,4, brzeg lewy; 
Skwierzyna – przy nabrzeżu-promenadzie miejskiej 

w km 91,8, brzeg lewy.
Santok – w km 225,6 na prawym brzegu znajduje się bardzo

wygodna przystań.
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Sporty motorowodne można
uprawiać na wszystkich
rzekach i akwenach, przez
które przebiega szlak
„Wielkiej Pętli” z wyjątkiem
oznakowanych obszarów
chronionych. 
Największe przestrzenie 
dla motorowodniaków
dostępne są na zbiorniku
retencyjnym „Jeziorsko”
(4200 ha). Można tam
rozpędzić się na nartach
wodnych, wznieść się na
spadochronie za motorówką
czy popływać skuterem.
Podobne usługi rekreacyjne
świadczą większe ośrodki
sportów wodnych 
m.in. w Chodzieży, Trzciance,
Pątnowie , Ślesinie . 98
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Je zio ro Grzy mi sław skie (pow. 184 ha) po ło żo ne jest na po łu -
dnie od Śre mu w wą skiej i głę bo kiej ryn nie, dłu giej na 7,5 km, o mak -
sy mal nej sze ro ko ści 500 m. Kształt je zio ra oraz znacz na śred nia głę bo -
kość, two rzą ko rzyst ne wa run ki do or ga ni zo wa nia za wo dów mo to ro wod -
nych, w tym mi strzostw Eu ro py i Świa ta. Do god na przy stań znaj du je się
m.in. w Ośrod ku Wod nym „Je zio ra ny” Śrem skie go Ośrod ka Spor tu i Re -
kre acji. 

Je zio ro Sarcz (zwa ne tak że Miej skim lub Trzcia nec kim, pow. 55,6
ha) – le ży na te re nie Trzcian ki. Dłu gość je zio ra 2000 m, mak sy mal na sze -
ro kość 360 m, śred nia głę bo kość ok. 3,7 m. Mo to ro wod nia cy mo gą tu
pły wać bez spe cjal nych ogra ni czeń. Miej sce do sli po wa nia obok Klu bu
Spor tów Mo to ro wych i Mo to ro wod nych, ul Par ko wa 11 (www. ksm. trz.
pl). Na je zio rze roz gry wa ne są za wo dy w spor tach mo to ro wod nych, moż -
na też re kre acyj nie po pły wać na nar tach wod nych. Co ro ku, w lip cu,
w Trzcian ce or ga ni zo wa ny jest Pik nik Wod ny.

Je zio ro Cho dzie skie (zwa ne Miej skim, pow. 117 ha, śr. gł. 3,7 m)
le ży na te re nie Cho dzie ży. Jest je zio rem prze pły wo wym (rze ka Bo lem ka).
To miej sce wie lu ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych za wo dów mo to -
ro wod nych. Po roz le głym, nie mal owal nym akwe nie (ok. 1,7 x 0,9 km)
mo to rów ka mi moż na pły wać tyl ko w go dzi nach 10 – 18. Cho dzie ski
OSiR (obok miej sce do sli po wa nia) ofe ru je prze jażdż ki sku te rem, „ba na -
nem” i na nar tach wod nych. 

Je zio ro Bniń skie (pow. 226 ha, ok. 4,5 × 0,7 km, gł. maks. 8,5
m) – ryn no we je zio ro prze pły wo we (rze ka Ka mion ka) po ło żo ne
ok. 25 km na po łu dnio wy wschód od Po zna nia po mię dzy Kór ni kiem
a Śro dą Wlkp. Atrak cyj ne miej sca wy po czyn ku i przy sta nie: Bnin, Pru -
si no wo, Bła że je wo. 
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Je zio ro Nie pru szew skie (pow. 242 ha, maks. gł. ok. 5 m) jest ty -
po wym je zio rem ryn no wym. Le ży oko ło 25 km na za chód od Po zna -
nia. Ma nie speł na 5 km dłu go ści, a je go sze ro kość nie prze kra cza 700 m.
Mo to rów ki i sku te ry wod ne mo gą pły wać je dy nie w gra ni cach ad mi ni -
stra cyj nych gmi ny Buk w wy zna czo nych dniach ty go dnia i go dzi nach.
W Nie pru sze wie (obok pla ży) moż na wy po ży czyć sku ter wod ny.

Je zio ro Kór nic kie (82 ha, gł. 6 m) po ło żo ne ok. 20 km na pół noc -
ny -wschód od Po zna nia w atrak cyj nym kra jo znaw czo i kra jo bra zo wo te -
re nie. Są sia du je z kil ko ma du ży mi je zio ra mi zlew ni kór nic ko -za nie my -
skiej. Przy stań dla mo to ró wek w Kór ni ku, obok OSiR-u. 
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Na jeziorach: chodzieskim, Bnińskim, Niepruszewskim,
użytkowanie łodzi motorowodnych jest częściowo
ograniczone do wskazanych godzin i dni tygodnia. 
Informacji udziela administracja lokalna.

W większości powiatów Wielkopolski m.in. w powiecie
poznańskim, gdzie zakazy używania łodzi silnikowych nie
dotyczą klubów sportowych, motorówkami można pływać
podczas: regat i imprez sportowych, prowadzonych
w formie zorganizowanej oraz treningów i szkoleń
wykorzystujących łodzie motorowe wyłącznie do asekuracji.
Na większych akwenach dopuszczalny jest ruch jednostek
spacerowych do 30 miejsc pasażerskich i prędkości
maksymalnej – do 15 km/h.
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Or ga ni za to rzy spor tów wod nych 
i klu by mo to ro wod ne
Po znań ski Klub Spor to wy „Ko twi ca”
Ser wis Mo to ro wod ny Gap ski i Syn
ul. Pia stow ska 38
61-556 Po znań
z do pi skiem Klub Spor to wy Ko twi ca 
tel. 601 421 992, 602 30 50 51, 698 706 908
fax 61 833 42 87
www.klub ko twi ca.pl

Po znań ski Klub Mor ski LOK
Ad res ko re spon den cyj ny:
ul. Nie złom nych 1, 61-894 Po znań, tel. 61 948 29 34,
www.pkm lok.pl
przy stań: 
ul. Nad Je zio rem 120, Kie krz

SKS „Po sna nia” – Sek cja Mo to ro wod na
ul. Sło wiań ska 78
61-664 Po znań
tel./fax 61 820 61 01
www.po sna nia.pl

Klub Spor tów Mo to ro wod nych i Mo to ro wych 
ul. Par ko wa 11
64-980 Trzcian ka
tel. 609 320 787
www.ksm.trz.pl

Pol ski Zwią zek Mo to ro wod ny i Nar ciar stwa Wod ne go 
ul. Wał Mie dze szyń ski 379 
03-980 War sza wa 
tel. 22 617 44 49 
tel. 22 617 09 84 
www.pzminw.pl
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Miłośnicy żeglarstwa 
znajdą tu przyjazne wiatry,
rozległe akweny, a także
gościnne przystanie 
z wygodnymi kejami 
i wypożyczalniami jachtów. 
W wielu miejscowościach 
m.in. w Śremie , Boszkowie ,
Gołuchowie , Łężeczkach ,
Kiekrzu , Margoninie ,
Mieleszynie , Wągrowcu , 
Wolsztynie , Rogoźnie ,
Ślesinie , Sierakowie ,
Powidzu , Przybrodzinie ,
Pątnowie , Zbąszyniu
organizowane są co roku
regaty oraz imprezy żeglarskie
połączone z innymi imprezami
rekreacyjnymi i artystycznymi. 
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56 Je zio ro Po widz kie (oko ło 1200 ha) po ło żo ne na Po je zie rzu Gnieź -
nień skim (25 km na wschód od Gnie zna, 12 km od Słup cy). To roz le -
gle je zio ro, naj więk sze w Wiel ko pol sce, o dłu giej, uroz ma ico nej li nii brze -
go wej, upodo ba li so bie za rów no ama to rzy że glar stwa,, spa ce ro we go”, jak
i mi ło śni cy eks tre mal ne go pły wa nia przy sil nych wia trach, a tak że ci, któ -
rzy chcą spró bo wać swo ich sił w zma ga niach re ga to wych. Naj więk sze ba -
zy dla mi ło śni ków że glar stwa to Po widz i Przy bro dzin z wy god ny mi ke -
ja mi, miej sca mi do sli po wa nia i cu mo wa nia ło dzi. Tam rów nież moż -
na wy czar te ro wać jach ty. W Ko se wie od ma ja do wrze śnia moż na uczyć
się wind sur fin gu. Szko ły że glar skie or ga ni zo wa ne są w Po wi dzu, Przy bro -
dzi nie i Ko se wie. Zda niem mi ło śni ków ki te sur fin gu, w Wiel ko pol sce nie
ma lep sze go miej sca na tę dys cy pli nę niż Je zio ro Po widz kie. Sprzy ja ją
te mu do bre wa run ki wietrz ne, jak też sze ro kie i roz le głe pły ci zny. Naj le -
piej sta ru je się z la taw cem w oko li cach Ko se wa lub z pły ci zny na pół wy -
spie Ostrow skim.

Je zio ro Ka li szań skie to naj hoj niej ob da rzo ny wia trem akwen
(oko ło 290 ha) Po je zie rza Cho dzie skie go, po ło żo ny 10 km na pół noc -
ny -za chód od Wą grow ca. Na sze ro kich pły ci znach do brze czu ją się tu
zwłasz cza po cząt ku ją cy,, de ska rze”, a na nie osło nię tej od wia tru to ni roz -
wi ną skrzy dła tak że do świad cze ni że gla rze. W dłu gie, let nie dni, je zio -
ro od da lo ne od Po zna nia nie wie le po nad go dzi nę jaz dy sa mo cho dem,
to ide al ne miej sce na po po łu dnio we lub jed no dnio we pły wa nie. Naj do -
god niej sze zej ścia do wo dy w miej sco wo ści Ka mie ni ca.

Oto czo ny z każ dej stro ny je zio ra mi i rze ka mi Wą gro wiec na zy wa -
ny by wa,, Per łą w ko ro nie je zior”. Je zio ra Du row skie, Rgiel skie,
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Wielkopolska 
dla żeglarzy

WYBRANE JEZIORA I ZBIORNIKI WODNE DLA MIŁOŚNIKÓW
ŻEGLARSTWA, WINDSURFINGU I KITESURFINGU
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Okręgowe związki żeglarskie 
w Wielkopolsce
Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski 
ul. Częstochowska 7
62-800 Kalisz
tel. 62 502 40 20 
www.ozz.kalisz.pl 
biuro@ozz.kalisz.pl 

Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 
ul. Portowa 12
62-510 Konin
tel./ fax 63 245 85 50
www.knozz.pl 
biuro@knozz.pl

Pilski Okręgowy Związek Żeglarski 
z siedzibą w Chodzieży
ul. Żeromskiego 33
64-800 Chodzież
tel. 67 281 01 83
www.bytyn.trz.pl 

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski 
ul. Św. Jerzego 3
61-546 Poznań
tel./fax 61 835 49 35
www.pozz.poznan.pl  
info@pozz.poznan.pl 

Ko by lec kie oraz rze ki: Nie lba, Weł na, Stru ga Go ła niec ka spra wia ją,
że Wą gro wiec oka zu je się do brym wy bo rem na let nie wa ka cje. W cen -
trum mia sta znaj du je się wy po ży czal nia sprzę tu wod ne go, przy sta nie
że glar skie, a tak że licz ne obiek ty spor to we i re kre acyj ne do stęp ne ca -
ły rok.

Je zio ro Do lskie Wiel kie po ło żo ne jest na Po je zie rzu Krzy wiń -
skim, po mię dzy Śre mem a Go sty niem. Ten nie zbyt du ży akwen (192
ha.) cha rak te ry zu je się pro stą li nią brze go wą i owal nym kształ tem, bez
za to czek i cy pli ogra ni cza ją cych że glo wa nie. Wy stę pu ją tu sil ne za chod -
nie, oraz po łu dnio wo -za chod nie wia try, two rząc bar dzo do bre wa run -
ki dla wind sur fin gu.,, De ska rze” wy bie ra ją jed no z dwu miejsc do zwo -
do wa nia: te ren Ośrod ka Spor tu i Re kre acji lub Pla żę Miej ską w Do lsku.
W mroź ne zi my na Do lskim moż na spo tkać ama to rów ice sur fin gu.

Je zio ro Do mi nic kie (343,9 ha, jest naj więk szym akwe nem Po -
je zie rza Lesz czyń skie go, po ło żo ne na te re nie Prze męc kie go Par ku Kra -
jo bra zo we go, roz cią ga się 25 km na pół noc ny -za chód od Lesz na. Wo -
kół je zio ra znaj du je się wie le ośrod ków wcza so wych i cen trów spor tów
wod nych, głów nie w miej sco wo ści Bosz ko wie -Let ni sku i Do mi ni cach.
Na je zio rze oto czo nym so sno wy mi la sa mi moż na upra wiać pra wie
wszyst kie dys cy pli ny spor tów wod nych. Wy ty czo ne stąd szla ki że -
glar skie i ka ja ko we pro wa dzą w naj pięk niej sze za kąt ki par ku kra jo bra -
zo we go. W oko li cy znaj du je się jesz cze kil ka na ście mniej szych je zior,
w więk szo ści łą czą cych się ze so bą, któ re two rzą „Kon wa lio wy Szlak
Ka ja ko wy”. 
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Wybrane regaty w Wielkopolsce

Maj
◗Wolsztyn, Wolsztyński Tydzień Żeglarski, Regaty o „Puchar Wolsztyna”,

Międzynarodowe Amatorskie Regaty Windsurfingowe 
„Deska z Żaglem” (WKŻ),

◗ Kalisz-Szałe, Memoriał Władysława Jakubka (kaliski OZŻ, YKP Kalisz),
◗ Gołuchów, Regaty o „Puchar Prezesa” KSW „Vega” (LOK Pleszew),
◗ Chodzież, Regaty o Srebrną Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej (KŻ „Opty”),
◗ Boszkowo, Memoriał Marcela Andrzejewskiego (TKKF „Metalplast”)

Czerwiec
◗Wągrowiec, Regaty o „Puchar Jeziora Durowskiego” (LKSiT „Neptun”)
◗Mikorzyn, Regat Prywatnych Armatorów (KNOZŻ, KŻ „Bryza”),
◗ Rogoźno, Memoriała Czesława Janusa (KŻ „Kotwica”),
◗ Dolsk, Regaty Sekcji Żaglodeskarzy (GOSiR, LKS „Zawisza”),
◗ Poznań-Kiekrz, Regaty Wielkopolskie „Dni Morza” (PKM LOK)
◗ Zbąszyń, Regaty o „Puchar Zbąszynia” (ZKŻ),
◗ Przybrodzin, Regaty „Na powitanie wakacji” (UKS „Kopernik”)

Lipiec
◗Wągrowiec, Regaty o „Puchar Jakuba” (LKSiT „Neptun”),
◗ Ślesin, Regaty o „Puchar Wojewody Wielkopolskiego” 

(OSiR Ślesin, KOZŻ),
◗ Śrem-Jeziorany, regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Grzymisławskiego”

(KZ „Odlewnik”)
◗ Powidz, Regaty o „Puchar Powidza” (UG Powidz),

Sierpień
◗ Zbąszyń-Grójec, Rodzinny Rejs Jachtów Kabinowych 

(ŻKW Przybrodzin),
◗ Poznań-Kiekrz, Otwarte Regaty Żeglarskie (LOK Poznań),
◗ Rogoźno, Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w Klasie Optymist 

o „Puchar Marszałka Województwa wielkopolskiego” (UKS „Dwója”)

Wrzesień
◗ Konin-Pątnów, Regaty o „Puchar Prezydenta Miasta Konina” 

(KNOZŻ, KŻ „Bryza”),
◗Wolsztyn, Regaty o „Wielką Szeklę Komandora” (WKŻ Wolsztyn),
◗Wągrowiec, Jesienny puchar Klas (LKSiT „Neptun”)

Październik
◗ Poznań-Kiekrz, Regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Kierskiego”

(WOZŻ/JKW),
◗ Gołuchów, Regaty o „Puchar Wójta” gminy Gołuchów 

(UG Gołuchów),

Grudzień
◗ Konin-Pątnów, Zimowe Regaty Barbórkowe 

(KNOZŻ, KŻ KWB, KŻ „Bryza”, KŻ „Energetyk”).

Je zio ro Kier skie (pow. 285 ha) to naj więk szy na tu ral ny zbior -
nik wod ny po ło żo ny w gra ni cach Po zna nia, je den z więk szych akwe -
nów Po je zie rza Po znań skie go. 12-ki lo me tro wa li nia brze go wa two rzy
do sko na łe wa run ki dla upra wia nia spor tów wod nych. Dzia ła ją tu za -
słu żo ne dla Wiel ko pol ski i zna ne w ca łym kra ju ośrod ki że glar stwa
(w zi mie bo je ro we go), dla te go cha rak te ry stycz nym ele men tem kra jo -
bra zu je zio ra są, przez ca ły rok, bia łe ża gle. Na Je zio rze Kier skim czę -
sto or ga ni zo wa ne są re ga ty że glar skie oraz in ne im pre zy spor to we. Mi -
mo osło nię tych czę ścio wo brze gów wie ją tu dość sil ne wia try, któ re
przy cią ga ją mi ło śni ków wind sur fin gu.

Je zio ro Chrzyp sko Wiel kie (pow. 304 ha) le ży oko ło 85 km
na za chód od Po zna nia na po je zie rzu Mię dzy chodz ko -Sie ra kow skim, na -
zy wa nym tak że,, Kra iną Stu Je zior”. Osło nię te i wy so kie brze gi oraz wy -
spy wy ma ga ją od że gla rzy i sur fe rów umie jęt no ści i cier pli wo ści, co za -
pew ne wy na gro dzą ma low ni cze oko li ce Sie ra kow skie go Par ku Kra jo bra -
zo we go. 

Za lew Sza łe (pow. ok. 70 ha) – zwa ny tak że ina czej Za le wem Po -
krzyw nic kim po ło żo ny jest oko ło 6 km od cen trum Ka li sza, ota cza go
z jed nej stro ny las Wi niar ski, zaś z dru giej osie dla miesz ka nio we. Pa nu ją
tu do bre wa run ki że glar skie. Nad za le wem znaj du je się przy stań że glar -
ska Jacht Klu bu Pol skie go w Ka li szu, po le na mio to we oraz obiek ty re kre -
acyj no -wy po czyn ko we.

Za lew Go łu chow ski (pow. 51) to sztucz ne je zio ro na rze ce Ciem -
nej, po ło żo ne 14 km od Ka li sza, przy dro dze nr 11, są sia du je ze słyn nym
zam kiem go łu chow skim i Ośrod kiem Kul tu ry Le śnej. Do bre miej sce
do upra wia nia że glar stwa, ka ja kar stwa, wind sur fin gu i węd ko wa nia z za -
go spo da ro wa ny mi pla ża mi i ośrod ka mi wy po czyn ko wy mi
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Rejsy turystyczne

BOSZKOWO
łódź żaglowa „Wielki Trener” (20 miejsc),
pływa po Jeziorze Dominickim, 
Ośrodek Żeglarski we Włoszakowicach, 
61-140 Boszkowo 
ul. Turystyczna 7, 
www.marinaboszkowo.pl

CHODZIEŻ
statek spacerowy „Chodzieżanka”,
MOSiR w Chodzieży, 
ul. Staszica 12, 
tel. 67 28 20 249. 
Statek kursuje wokół Jeziora Miejskiego, 
www.mosir-chodziez.pl

KALISZ
łódź Słowiańska Św. Wojciecha „Calisia”
(12 miejsc), rejsy po rzece Prośnie 
dla grup zorganizowanych 
od maja do września, 
ul. Bolesława Pobożnego 74a, 
62-800 Kalisz,
tel./fax 62 753 43 29, 509 611 272, 
kontakt: Mieczysław Machowicz, 
machowicz@wp.pl, 
Oferuje rejsy rekreacyjno-krajoznawcze
dawnym szlakiem bursztynowym po Prośnie
z przewodnikiem i załogą ubraną 
w stroje historyczne.

MIKORZYN 
statek „Dziwożona” (dwupokładowy),
statek dwupokładowy, na swój pokład
zabiera 199 pasażerów. 
W dolnym pokładzie znajduje się kawiarnia
z 80 miejscami konsumpcyjnymi oraz barek. 
statek „Sofijka” (50 miejsc)
Rejsy statkami odbywają się po Jeziorach
Konińskich oraz na szlaku wodnym Warta 
– Gopło (Konin – Kruszwica). 
Armator: PPH ARTSERVIS, 62-500 Konin, 
ul. Zagórowska 7, 
tel. 63 244 11 11, 609 23 00 07,
biuro@artservis.com.pl, 
www.artserwis.com.pl

KONIN – PĄTNÓW
statek „Aleksandria” (30miejsc), 
rejsy po jeziorach konińskich oraz na szlaku
Warta-Gopło, Przystań Centrum Rekreacyjno-
Szkoleniowe „Glaspo” w Pątnowie, 
informacje: tel. 63 26 28 000,
www.glaspo.pl

KÓRNIK
statek „Anna Maria” (60 miejsc), pływa
po Jeziorze Kórnickim od kwietnia do września,
ul. Leśna 6, 62-025 Kórnik-Błonie, 
tel. 61 817 17 21, 61 898 07 31, 502 288 468,
www.statekkornik.com.pl 

SKORZĘCIN
statek „Karolinka” (40 miejsc), 
pływa po Jeziorze Niedzięgiel od 1 czerwca
do 15 września, ul. Leśna 6, 
62-230 Skorzęcin, 
przystań przy molo – tel. 502 721 675

ŚLESIN
statek „Pawełek” (40 miejsc), rejsy
po jeziorach: Ślesińskim, Mikorzyńskim,
Pątnowskim, a także na trasie
Konin – Kruszwica; 
armator: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ślesinie, 62-561 Ślesin, ul. Napoleona 1, 
tel. 63 270 40 48, 63 270 41 68, 
recepcja@osir.slesin.net, www.osir.slesin.net

ŚREM
statek „Bajka” (40 miejsc)., 
rejsy spacerowe na Warcie, „Finezja” s. c., 
ul. J. Brzechwy 27/2, 63-100 Śrem, 
tel. 61 28 34 126, 603 137 788,
www.spbajka-srem.cop.pl

WĄGROWIEC
łódź spacerowa (12 miejsc), 
rejsy po Jeziorze Durowskim, Hotel Pietrak,
ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec, 
tel./fax 67 262 86 07, 
www.pietrak.pl, wagrowiec@pietrak.pl
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Po rzekach i jeziorach Wielkopolski pływają statki turystyczne i łodzie spacerowe. 
Armatorzy proponują krótkie spacery na stałych trasach, a także wielogodzinne, 
a nawet kilkudniowe rejsy krajoznawcze i rekreacyjne szlakami wodnymi regionu 
z bardzo urozmaiconymi programami.
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Nad Je zio rem Bu dzi sław skim:
Trę by Sta re nad Je zio rem Bu dzi sław skim, 
ba za nur ko wa Wiel ko pol skie go Cen trum Dzia łal no ści Pod wod nej
„Di ver”, www.di ver.in fo.pl

Je zio ro Bu dzi sław skie (maks. gł. 36 m) znaj du je się na ob sza rze Po -
widz kie go Par ku Kra jo bra zo we go na po gra ni czu po wia tów słu pec kie go
i ko niń skie go. Przej rzy stość wód je zio ra w nie któ rych po rach ro ku się ga
na wet 7 me trów. To szan sa na spo tka nie pięk nych oka zów ryb i po dzi -
wia nie buj nej sza ty ro ślin nej. W Trę bach or ga ni zo wa ne są kur sy i obo zy
dla po cząt ku ją cych i za awan so wa nych ama to rów nur ko wa nia. Cie ka wost -
ką są pod wod ne szla ki z imi ta cja mi wra ków i za to pio ny mi rzeź ba mi oraz
pod wod ny tor prze szkód. 

Nad Je zio rem Po widz kim:
Gie war tów:
◗ Po znań ski Klub Dzia łal no ści Pod wod nej 

(kon takt: tel. 63 276 61 63, 691 957 938, 601 183 144) 
ba za czyn na jest w każ dy week end od ma ja do wrze śnia, 
od ra na do wie czo ra. Atrak cje pod wo dą: uroz ma ico na rzeź ba dna,
roz le głe łą ki pod wod ne, za to pio ny dzwon z ław ka mi, tor prze szkód,
plat for my, www.osro dekpkdp.re pu bli ka.pl. 

2

1

Dla amatorów nurkowania rekreacyjnego
od lat celem wypraw jest kompleks jezior
Powidzkiego Parku Krajobrazowego, 
gdzie organizowane są obozy szkoleniowe
i bazy nurkowe. Najchętniej odwiedzanym
przez nurków akwenami są jeziora:
Powidzkie (maks. gł. 46 m) 
i Budzisławskie (gł. 36 m). 
Na pojezierzach: Poznańskim, Leszczyńskim,
Międzychodzko-Sierakowskim, Kujawskim
również nie brakuje intrygujących głębin, jak
i przezroczystych toni, pozwalających
na podwodne obserwacje przyrody, 
a także szlifowanie umiejętności pływania 
z akwalungiem. Dno Jeziora Śremskiego
(maks. gł. 45m.) w gminie Sieraków 
znajduje się około 6m poniżej poziomu
morza, jest to największa kryptodepresja 
w regionie. Inne głębokie jeziora 
m.in. Popielowskie koło Trzemeszna
(maks. gł. 37), mimo gorszej 
przezroczystości wody, wykorzystywane są
do ćwiczeń o różnych porach roku 
przez zespoły nurków i ratowników.
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Najlepsze miejsca 
do nurkowania 
w Wielkopolsce
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BAZY NURKOWE
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◗ Centrum Nurkowe „Nemo”, 
baza czynna jest w każdy weekend od maja do września, 
od rana do wieczora (kontakt: tel. 61 893 10 40, 509 581 397).
Atrakcje pod wodą: ciekawa rzeźba dna, roślinność podwodna, 
tor przeszkód, platformy szkoleniowe, wrak samochodu oraz...
budka telefoniczna. 

Kosewo:
◗ baza Poznańskiego Centrum Nurkowego,, Nautica”, 

czynna od 22 czerwca do 27 lipca oraz w weekendy od maja 
do września (kontakt: 601 284 195, tel./fax 61 872 90 66). 
Atrakcje pod wodą: podwodny tor przeszkód do głębokości 20 m,
platformy szkoleniowe, wrak samolotu; www.nautica.poznan.pl 

Przybrodzin:
◗ Centrum Nurkowe,, Sub Aqua” czynne w sezonie letnim; 

kontakt: tel. 607 241 044, 607 241 044. 
Atrakcje pod wodą: platformy szkoleniowe oraz sztuczne stanowiska
archeologiczne. Baza stanowi 
m.in. zaplecze ekspedycji archeologicznej; www.subaqua.pl 

Ba zy za pew nia ją peł ną ob słu gę nur ku ją cych: ła do wa nie bu tli, wy po -
ży czal nie sprzę tu, szko le nia nur ko we, or ga ni za cję za kwa te ro wa nia i wy -
ży wie nia. 

Je zio ro Po widz kie (maks. gł. 46 m), na ob sza rze gmin Ostro wi te i Po -
widz, 25 km na wschód od Gnie zna. Przej rzy stość wo dy, w za leż no ści
od po ry ro ku, do cho dzi do 10 m. Akwen dość zróż ni co wa ny pod wo -
dą: licz ne pa gór ki, du że ob sza ry pła skie go dna po ro śnię te ro ślin no ścią,
stro me piasz czy ste skar py. Gwa ran to wa ne spo tka nia z ry ba mi. 

W Kie krzu (ul. Nad Je zio rem 38), znaj du je się ba za nur ko wa Po znań -
skie go klu bu Płe two nur ków LOK „Del fin” jed ne go z naj star szych w Wiel -
ko pol sce. Klub pro wa dzi szko le nia na róż ne stop nie nur ków wta jem ni -
czeń oraz or ga ni zu je obo zy spe cja li stycz ne i wy jaz dy za gra nicz ne
(tel. 602 746 141, www.pkp -del fin.po znan.pl).

CHODZIEŻ 
◗ Klub Działalności Podwodnej

„Tazar”, ul. Staszica 17 A
www.mosir-chodziez.pl/tazar

JAROCIN
◗ Klub Płetwonurków „Rafa”,

ul. Śródmiejska 32

KALISZ
◗ Centrum Nurkowe „Marlin”,

Al. Wojska Polskiego 40, 
tel./fax 62 76 49 001
www.centrumnurkowe.pl

KONIN
◗ Klub Płetwonurków „Pirania”,

ul. Urbanowskiej 16, 
tel. 063 242 95 42

LESZNO
◗ Centrum Nurkowe „Octopus”

ul. Leszczyńskich 35, 
tel. 65 529 30 94 
octopus. net. pl

PIŁA
◗ Pilski Klub Płetwonurków

„Rafa”, 
Aleja Niepodległości 154,
tel. 67 210 30 46
www.klubrafapila.republika.pl

POZNAŃ
◗ Poznański Klub Działalności

Podwodnej ul. Załęże 4, 
tel. 61 866 56 06

◗Wielkopolskie Towarzystwo
Podwodne,, Barrakuda”,
ul. 28 Czerwca 1956 r. 1, 
tel. 61 832 25 53, 
501 04 42 11, 691 65 55 41
www.barrakuda.poznan.pl

◗ Centrum Nurkowe Coco Dive
ul. Głogowska 16, 
tel. 618658279,503444941
www.cocodive.pl

◗Wielkopolskie Centrum
Nurkowe „Marin”,
ul. Mylna 25 lok. 5, 
tel.618427100,602609840,
www.marin.pl

◗ Poznański Klub Płetwonurków,,
Delfin”,ul. Niezłomnych 16,
tel. 602 746 141, 
www.pkp-delfin.poznan.pl

◗ Poznański Klub Podwodny
PTTK „Akwanauta”,
Stary Rynek 90, 
tel. 601 78 18 15, 
www.akwanauta.com.pl

◗ Poznańskie Centrum
Nurkowe „Nautica”,
ul. Piłsudskiego 100, 
tel./fax 61 872 90 66,
www.nautica.poznan.pl

Wybrane kluby nurkowe w Wielkopolsce
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FOT. A. KALENIEWICZ
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Wielkopolskę trzeba koniecznie poznać 
z perspektywy kajaka, rezerwując czas 
na zwiedzanie licznych zabytków i atrakcji 
przyrodniczych. Królową kajakarskich tras
jest Warta, która niczym nie przegrodzona, 
oferująca w Wielkopolsce 369 km 

atrakcyjnego spływu. Niezliczone 
warianty tras kajakowych tworzą także
jej liczne dopływy, kanały oraz jeziora
ze słynnym,, Szlakiem Konwaliowym”
w okolicach Przemętu. Z każdą taką
wyprawą wiąże się niepowtarzalne
piękno wodnych i leśnych uroczysk,

panoramy rzecznych dolin, 
czyste powietrze wypełnione głosami

natury, zaskakujące spotkania 
ze skrzydlatymi i czworonożnymi 
mieszkańcami tych terenów. 

Kajakiem przez 
Wielkopolskę

Uniejów – plaża i tereny sportowe pod zamkiem (467,2)
Koło – przystań wodna z basenem portowym (436,0)
Konin – bulwar (403,0)
Ląd – Marina Ląd – prywatny basen portowy dla jachtów i łodzi motorowych (370,3)
Dłusk – prom górnoliniowy, gminna przystań kajakowa (353,3)
Pyzdry – przystań wodna TTW „Perkoz” (351,7)
Nowe Miasto nad Wartą – przystań strażnicy wodnej i WOPR (323,5)
Gogolewo – pomost pływający (313,0)
Kotowo – pomost pływający i pole namiotowe „Biały Gościniec” (303,7)
Śrem – miejska przystań wodna z plażą (291,8)
Jaszkowo – przystań wodna Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego (285,7)
Rogalinek – pomost „Przystani Papieskiej” (266,8)
Rogalinek – pomosty przystani UKS „Kotwica” (265,9)
Puszczykowo – przystań wodna (263,0)
Czerwonak – pole namiotowe „Akwen-Marina” (234,2)
Mściszewo – gminna przystań wodna (219,8)
Stobnica – prywatna przystań wodna (188,2)
Wronki – przystań wodna (171,5)
Sieraków – przystań wodna (145,0)
Chorzępowo – prywatna przystań wodna (137,5)
Międzychód – przystań wodna (128,0)

PRZYSTANIE I MIEJSCA DO BIWAKOWANIA NAD WARTĄ:



Ma ła Pę tla Wiel ko pol ski 
– to szlak o dłu go ści 370 km, do stęp ny je dy nie dla ka ja ków. Je go prze -
bieg wy ty cza Ka nał Mo siń ski wraz z sys te mem hy dro tech nicz nym ka -
na łów obrzań skich, zbu do wa nych w po ło wie XIX w. w ce lach me lio ra -
cyj nych. Szlak naj ła twiej po ko nać roz po czy na jąc spływ z prą dem War ty
do uj ścia Ob ry w Skwie rzy nie. Stam tąd po ko nu jąc sła by prąd rze ki, przez
je zio ra w oko li cach Trzcie la i Zbą szyn ka po pły nie my do Ka na łu Pół -
noc ne go Ob ry, a da lej przez Ka nał Mo siń ski z po wro tem do War ty. 

Szlak rzeką Gwdą: Drężno – Szczecinek – Gwda
Wielka – Lędyczek – Jastrowie – Krępsko – Dobrzyca – Piła 
– Ujście (145 km). 

Rze ka pły nie w głę bo kiej do li nie, któ rej brze gi na ogół po ro śnię te są
bo rem so sno wym. W środ ko wym bie gu na le ży prze mie rzyć pięć prze -
pięk nych je zior za po ro wych, za któ ry mi znaj du je się kom pleks za byt -
ko wych elek trow ni. Da lej szlak jest trud niej szy dla ka ja ka rzy. To tzw.
„prze łom Gwdy” z licz ny mi by strza mi. 

Szlak im. Ja na Paw ła II rze ką Ru rzy cą (do pływ Gwdy): 
Trze biesz ki – Kręp sko (25 km). 

Ru rzy ca pły nąc przez la sy, z da la od miej sco wo ści, łą czy je zio ra Kręp -
sko Du że, Trze biesz ki, Kręp sko Wyż sze, Kręp sko Śred nie, Dąb. Szlak jest
do stęp ny na wet dla po cząt ku ją cych ka ja ka rzy. Je go głów nym atu tem są
nie zwy kłe wa lo ry przy rod ni cze. Ru rzy cą pły wał ks. kard. Ka rol Woj ty -
ła, co upa mięt nia ta bli ca nad brze giem je zio ra Kręp sko Śred nie i na -
zwa nie szla ku imie niem pa pie ża.

Szlak rze ką Płyt ni cą (do pływ Gwdy): Dzi ki – Płyt ni ca (36 km).
Szlak za czy na się cią giem trzech dłu gich je zior ryn no wych: Ry mie nie -

wo, Prze łęg i Knie wo, a koń czy w miej scu, gdzie rze ka Płyt ni ca ucho dzi
do Gwdy. Od Syp nie wa aż do wsi bu dy rze ka jest ure gu lo wa na, co po -
wo du je utrud nie nia. Po ni żej Bud roz po czy na się le śny prze łom 
z nie wiel ki mi by strza mi. 

War ta jest pra wo brzeż nym do pły wem Od ry. Do uj ścia w Ko strzy -
nie nad Od rą po ko nu je 808 ki lo me trów, łą cząc 7 po wia tów, 38

gmin oraz 13 miast Wiel ko pol ski. Zmie nio ne i ure gu lo wa ne przez czło -
wie ka gór ne par tie rze ki prze pla ta ją się z frag men ta mi zbli żo ny mi do na -
tu ral nych, ob ję ty mi w róż nym stop niu ochro ną kra jo bra zo wą i przy -
rod ni czą. Od za po ry czo ło wej „Je zior ska” ka ja ka rze mo gą prze pły nąć
ca łą Wiel ko pol skę, nie na po ty ka jąc żad nych prze szkód.

War ta przy ja zna jest dla ka ja ka rzy, a ka ja ka rze z ca łej Pol ski ko cha ją -
cy prze strzeń i roz le głe kra jo bra zy, upodo ba li so bie spły wy war ciań skie
od wio sny do póź nej je sie ni. Pły nąc War tą ma my oka zję zwie dzić wie le
za byt ków ar chi tek tu ry oraz pa mią tek łą czą cych hi sto rię ze współ cze sno -
ścią. War to za re zer wo wać czas na or ga ni zo wa nie do dat ko wych wy cie czek
kra jo znaw czych (stat ka mi pa sa żer ski mi, pie szo, ro we ra mi, kon no). 

Naj więk sze w Wiel ko pol sce do pły wy War ty: Ner, Pro sna, Weł na, Ob -
ra – to tak że po pu lar ne szla ki ka ja ko we. 

Ist nie ją ce po łą cze nia ka na ło we War ty umoż li wia ją od by wa nie wy cie -
czek okręż nych m.in.,, Wiel ką Pę tlą Wiel ko pol ski” w in ne re gio -
ny kra ju.

Z BIEGIEM WARTY

Uniejów
Ochocki Krzysztof
ul. Norwida 19 
99-210 Uniejów 
tel. 608 358 922 
(10 kajaków dwuosobowych)

Koło
Stowarzyszenie Turystyki 
i Rekreacji Wodnej „Przystań”
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
Prezes Mariusz Skórzyński
tel. 601 798 313, 501 290 095
www.przystan.kolo.pl
przystan@kolo.lm.pl  
(12 kajaków dwuosobowych)

Ląd
Marina Ląd
62-405 Ląd 137
tel. 63 276 30 47, 507 478 349
www.marinalad.pl 
kapitanat@marinalad.pl
(katamaran na 8 osób oraz 
6 kajaków dwuosobowych)

Dłusk
Gospodarstwo
Agroturystyczne „Pod
Kogutem” 
Włodzimierz Urbaniak
Dłusk 72;  62-310 Pyzdry
tel. 501 158 307, 502 541 943
(10 kajaków dwuosobowych,
20 miejsc noclegowych) 

Pyzdry
Towarzystwo Turystyki
Wodnej „Perkoz”
ul. 3 Maja 23, 62-310 Pyzdry
tel./fax 63 27 68 313
www.ttwperkoz.strona.pl
ttwperkoz@wp.pl
(15 dwuosobowych kajaków)

Żerków
Zakład Aktywności
Zawodowej „PROMYK”
ul. Jarocińska 35a,  
63-210 Żerków
tel. 62 740 20 50
www.zaz-promyk.pl 
biuro@zaz-promyk.pl 
(8 kajaków dwuosobowych, 

2 jednoosobowe)
Szulc Lilianna
ul. Kraszewskiego 6 , 
63-210 Żerków
tel. 62 740 31 79
(8 kajaków dwuosobowych 
z transportem)

Jaszkowo
Jaszkowo - Centrum Hipiki
Jaszkowo 16, 
63-112 Brodnica Śremska
tel. 61 283 75 56; 
502 560 680
www.centrumhipiki.com 
info@centrumhipiki.com
(10 kajaków dwuosobowych,
transport)

Poznań
ENERGO-TOUR, 
Marek Truszkowski
Al. K. Marcinkowskiego 27
61-745 Poznań 
tel. 61 856 16 30, 
fax 61 856 16 37
www.energo-tour.com.pl 
biuro@energo-tour.com.pl
(30 kajaków dwuosobowych; 
2 jedynki)

DI Sport, 
PPHU Izabela Dylewska
ul. Baraniaka 158, 
61-131 Poznań
tel. 61 872 85 10
www.disport.com.pl 
disport@disport.com.pl
(25 kajaków K2 oraz 15 K1 
- nowoczesne poliestry 
i polietyleny; wiosła i kamizelki)

Sieraków
Regionalne Towarzystwo
Kajakowe „Czapla”
ul. Poznańska 28;  
64-410 Sieraków
tel. 601 87 45 87
remigiuszp@neostrada.pl
(15 kajaków dwuosobowych 
z transportem)

Wypożyczalnie kajaków nad Wartą: 

FOT. A. KALENIEWICZ
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Szlak rzeką Dobrzycą (dopływ Gwdy): Nowa
Wieś – Golce – Ostrowiec – Tarnowo (49 km). 

Szlak prze bie ga przez ciąg je zior ryn no wych, przez te re ny bar dzo in -
te re su ją ce pod wzglę dem przy rod ni czym i kra jo bra zo wym. Ak tyw ność
bo brów i na tu ral na ero zja rzecz na two rzą uro czy ska, przez co rze ka jest
nie co trud niej sza niż Pi ła wa i Ru rzy ca. Po ni żej ma jąt ku Do brzy ca rze -
ka pły nie kil ko ma nur ta mi. Przed Tar no wem zwal nia wśród łąk aż
do Pi ła wy.

Szlak rzeką Drawą (dopływ Noteci): Stare Drawsko – Krzyż
(179 km). 

Za li cza ny jest do naj cie kaw szych szla ków ka ja ko wych w Pol sce. Moż -
na pły wać nią na ca łej tra sie, ale ła twiej udać się na wy bra ne od cin ki, ze
wzglę du na ogra ni cze nia zwią za ne z przy le gły mi te re na mi woj sko wy mi
i re zer wa ta mi. Szlak wy ma ga spo rych umie jęt no ści ze wzglę du na miej -
sca rwą ce go nur tu, szcze gól nie mię dzy Draw nem a Ka mien ną. Uciąż li -
we mo gą być zwa lo ne w nurt rze ki drze wa, któ re na te re nie Dra wień skie -
go Par ku Na ro do we go nie są usu wa ne. 

Szlak rze ką Łob żon ką (do pływ No te ci): Czy ży kow ski
Młyn – Łob że ni ca – Wy rzysk – uj ście do No te ci w oko li cy
Osie ka (62 km).

Rze ka w gór nym bie gu prze ci na du że kom plek sy le śne. Da lej pły nie
głę bo ką do li ną. Wpa da do No te ci w po bli żu wsi Osiek i Dę bo wej Gó ry
(194 m n.p.m.). W dol nym bie gu rze ki znaj du je się aż pięć elek trow ni
wod nych (prze no si) m.in. w Wi tro gosz czu, Ko ście rzy nie Wiel kim i Wy -
rzy sku.

Szlak rzeką Prosną (dopływ Warty):
Bolesławiec – Wieruszów – Kalisz – Pyzdry (153 km). 

Szlak, w po cząt ko wym od cin ku z licz ny mi pły ci zna mi i prze szko -
da mi, prze bie ga przez uroz ma ico ne kra jo bra zo wo ob sza ry z po zo sta -
ło ścia mi sta rych la sów łę go wych. Do li na rze ki, miej sca mi me an dru ją -
cej wśród łąk i pól oraz nie wiel kich wznie sień, czę ścio wo jest ob ję ta
ochro ną kra jo bra zu. 

Szlak rze ką Weł ną (do pływ War ty): Je zio ro Wierz bi czań skie
k. Gnie zna – Wą gro wiec – Ro go wo – Obor ni ki (95 km). 

Ucho dzi za je den z naj cie kaw szych szla ków wod nych w Wiel ko pol sce.
W Wą grow cu, nie opo dal cen trum mia sta, wśród łąk tu ry ści na po tka ją
na oso bli wość w ska li eu ro pej skiej, skrzy żo wa nie rzek: Weł ny i Nie lby.
Po ni żej Ro goź na, rze ka ma wart ki nurt. Nie za ma rza tu taj na wet zi mą,
dzię ki cze mu moż na or ga ni zo wać tak że zi mo we spły wy ka ja ko we.

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA Poznań
(60 – 479 Poznań, 
ul. Strzeszyńska 190, 
tel. 61 84 22 312) organizuje:
◗ Międzynarodowy Spływ

Kajakowy „Warta Tour”
(przełom czerwca i lipca)

◗Ogólnopolski Maraton
Kajakowy „Warta Challenge”
(sierpień na trasie 
Poznań – Sieraków 

◗ Ogólnopolski Maraton
Kajakowy „WARTA TOP”
(czerwiec na trasie 
Ciążeń – Poznań) 

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej 
w Koninie Sp z o.o.
(Konin, ul. Gajowa 1, 
tel. 63 249 73 00) organizuje:
◗ Spływ kajakowy Wartą

na trasie Konin – Ląd (czerwiec)

Towarzystwo Turystyki
Wodnej „Perkoz”
(Pyzdry, ul. 3 Maja 23, 
tel. 608 035 412
ttwperkoz@wp.pl) organizuje:
◗ Cykliczny, regionalny, spływ

kajakowy, otwierający sezon
wodniacki na rzece Warcie 
i Prośnie (początek maja)

Regionalne Towarzystwo
Kajakowe „Czapla” 
(Sieraków, ul. Poznańska 28, 
tel. 509 296 920) organizuje
spływy:
◗ Sieraków – prom w Zatoniu

Nowym: Wiosną – „Powitanie
wiosny”, jesienią „Powitanie
jesieni”, zimą „Spływ Zimowy”. 

Stowarzyszenie Turystyki 
i Rekreacji Wodnej 
„Przystań” w Kole
(Koło, ul. Południowa 30, 
tel. 601 798 313, 501 290 095)
◗ Rodzinne zawody kajakowe

o Puchar Burmistrza Miasta
Koła (czerwiec)

Stowarzyszenie Gmin
Nadnerzańskich
(Dąbie, Plac Mickiewicza 1)
◗ Doroczne spływy kajakowe

rzeką Ner na trasie Zimne
(gm. Świnice Warckie) 
– Dąbie n/Nerem (czerwiec).

Klub Kajakowy PTTK „Pelikany”
(Ostrów Wielkopolski, 
ul. Starotargowa 5,
tel. 62 736 28 17
◗Doroczne spływy kajakowe

rzeką Prosną na trasie
Wieruszew – Przystajnia

Pomorski Wojskowy Oddział PTTK,
(Wałcz, ul. Mazowiecka 2,
tel. 67 250 22 28)
◗Ogólnopolski Zimowy Spływ

Kajakowy „Gwda”
◗Ogólnopolski Spływ Kajakowy

rzeką Piławą 

Klub Turystyki Kajakowej
„Zimorodek”
Oddziału PTTK Wągrowiec
(Wągrowiec, ul. Powstańców
Wlkp. 28, tel. 603 867 907)
Klub Żeglarski „KOTWICA” 
w Rogoźnie (Rogoźno, 
ul. Mała Poznańska 31, 
tel. 67 261 83 93)
◗Ogólnopolskie Spotkania

Miłośników Rzek Wełny i Flinty,
Zimowy Spływ kajakowy Wełną.

Wybrane imprezy kajakowe 
na Warcie i jej dopływach:
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Kazimierz Przydatek
Al. Niepodległości 179, 
64-920 Piła
tel. 606 949 654
www.pilskiekajaki.pl
biuro@pilskiekajaki.pl
Spływy po dorzeczu Gwdy.

PUP Wojciech Rybarczyk
rybarczyk.kajaki@interia.pl
ul. Siedmiogóra 9/24, 
64-700 Czarnków
tel. 693 47 77 66
Organizacja spływów
kajakowych po rzekach 
północnej Wielkopolski.

UMKS „Zryw” Wolsztyn
64-200 Wolsztyn, 
Park Miejski przy plaży głównej
przy Hotelu Wolsztyn
tel. 600 396 360
www.zrywwolsztyn.pl
bimkiewicz@tlen.pl

Turystyka Aktywna 
„Info-Kajak” 
Tadeusz Obrocki, 
Tarnowo 12, 64-930 Szydłowo
tel. 608 517 929, 67 216 03 01
www.splywy-kajakowe.eu
kajaki@xl.pl
Spływy kajakowe rzekami
Dobrzyca, Piława, Rurzyca,
Kocunia-Głomia.

Agroturystyka 
– wynajem kajaków
Przeborowo 30, 
66-530 Drezdenko
tel. 602 833 327, 95 76 25 605
www.drawakajaki.republika.pl 
Wypożyczenia i przewóz
kajaków, organizacja spływów
kajakowych na rzece Drawie.

„W pięknej dolinie”
Trzebieszki 2, 64-915 Jastrowie
tel. 604 34 25 28, 67 258 16 37
www.kajakiwdolinie.pl
wpieknejdolinie@op.pl
Spływy Rurzycą, Piławą, 
Gwdą i Płytnicą. 

Splywaj. pl
ul. Fabryczna 6, 
64-915 Jastrowie
tel. 504 019 914
www.splywaj.pl
biuro@splywaj.pl
Organizacja spływów rzekami
północnej Wielkopolski.

PWO PTTK
ul. Mazowiecka, 78-600 Wałcz
tel. 67 250 22 28, 601 337 954
www.kajaki.pttk.pl
Organizacja spływów
kajakowych Gwdą, Dobrzycą,
Piławą, Rurzycą, Drawą.
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„Szlak Kon wa lio wy” na je zio rach Prze męc kich
Prze męt – Wy spa Kon wa lio wa – Prze męt (41 km). 

Za li cza ny jest do naj pięk niej szych szla ków ka ja ko wych w Pol sce. Tra -
sa pro wa dzi wo da mi kil ku na stu je zior przez te re ny Prze męc kie go Par ku
Kra jo bra zo we go. Ka na ły i ro wy łą czą ce je zio ra cha rak te ry zu ją się po -
wol nym prą dem na ca łej ich dłu go ści. Nie ma prze szkód, któ re zmu -
sza ły by do wyj ścia z ka ja ka. Na zwa szla ku jest toż sa ma z na zwą re zer wa -
tu przy ro dy wy ty czo ne go na „Wy spie Kon wa lio wej” na Je zio rze Ra -
do mier skim. Wy spę po ra sta rzad ki ga tu nek kon wa lii o ró żo wej bar wie
na sa dy prę ci ków. Ro śnie tu tak że wie le in nych, chro nio nych ga tun ków
ro ślin nych. Spływ pro po nu je my roz po cząć w Bosz ko wie z Je zio ra Do mi -
nic kie go, by na stęp nie przez je zio ra: Wiel kie, Ma łe i Bosz kow skie oraz
Ka nał Błot nic ki osią gnąć Pół noc ne Je zio ro Prze męc kie. Stam tąd opły wa -
jąc Wy spę Kon wa lio wą, do cie ra się do Wie le nia. W tej miej sco wo ści moż -
na skie ro wać się na pół noc do Po łu dnio we go Ka na łu Ob ry (po przez Ka -
nał Kasz czor ski), al bo po pły nąć na po łu dnie do Je zio ra Lgiń sko (przez je -
zio ra Bia łe i Miał kie oraz Sta rą Rze kę), al bo też do Je zio ra Brzeź nie lub
Za po wied nik. Wszyst kie je zio ra Par ku są po wią za ne ze so bą ka na ła mi,
ro wa mi lub in ny mi cie ka mi.

Wo kół Je zio ra Po pie lew skie go (pow. ok. 300 ha) – to naj głęb sze
je zio ro w Wiel ko pol sce (ok. 50 m), po ło żo ne w do rze czu No te ci
na wschód od Trze mesz na w wą skiej i dłu giej ryn nie (9 km). Jest po -
łą czo ne stru ga mi z Je zio rem Ostro wic kim, Szy dłow skim, Ma licz, Fo -
lusz. Brze gi wy so kie, bez le śne. Na za chod nim brze gu je zio ra le ży Trze -
mesz no, a na po łu dnio wym znaj du ją się po zo sta ło ści wcze sno -śre dnio -
wiecz ne go gro dzi ska. 

Wo kół Je zio ra Chrzyp sko Wiel kie (pow. 304 ha). Na le ży do naj więk -
szych je zior Po je zie rza Mię dzy chodz ko -Sie ra kow skie go. Ma licz ne za to -
ki i cy ple oraz trzy wy spy. W oko licz nych la sach moż na na po tkać że re -
mia bo brów. Na po łu dnio wym brze gu je zio ra, w głę bo kiej do li nie wart -
kie go Stru mie nia Bia ło ko skie go, le ży wieś Łę żecz ki. W po bli żu,
przy punk cie wi do ko wym (108 m n.p.m.) stoi po mnik w kształ cie grzy -
ba, któ ry jest pierw szym po mni kiem po wsta łym w trze cim ty siąc le ciu.
War to wy brać się nad J. Chrzyp skie pod czas do rocz nych „Dni Wę dzo -
nej Sie la wy” al bo by wziąć udział w ory gi nal nym spły wie ka ja ko wym
„na orien ta cję”.

Je zio ro Wolsz tyń skie (124 ha) jest jed nym z je zior tzw. ryn ny wolsz -
tyń skiej, któ re rze ką Doj cą łą czy się z Je zio rem Be rzyń skim. Szlak ka ja -
ko wy pro wa dzi z Kar pic ka przez Wolsz tyn, Ob rę do Grój ca Wlkp. (44
km). Moż na też wy brać tra sę z Je zio ra Olsz tyń skie go przez Doj -
cę – Obrzań ski Ka nał Pół noc ny – Ob rę do Zbą szy nia.

Ważniejsze wypożyczalnie 
i organizatorzy spływów kajakowych
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War ta – na wpół dzi ka, osło nię ta kur ty ną za ro śli, me an dru ją ca sze -
ro ki mi do li na mi, za gu bio na w kwit ną cych sta ro rze czach, przy spie sza -
ją ca w prze ło mach, wi ru ją ca w uj ściach swych do pły wów – to rze ka
o wie lu ob li czach. To set ki róż no rod nych ło wisk i uro kli wych miejsc
roz sia nych wzdłuż jej 369-ki lo me tro we go wiel ko pol skie go, co raz czyst -
sze go nur tu, od zbior ni ka,, Je zior sko” (bo ga te, ale trud no do stęp ne
dla węd ka rzy sie dli sko ich tio fau ny), aż do Mię dzy cho du. W War cie spo -
ty ka się lesz cze, pło cie i ja zie, a w gór nym jej bie gu brza ny, cer ty i kle -
nie. W sta ro rze czach mo gą się tra fić cał kiem spo re ka ra sie, krą pie i kar -
pie, a na wet su my. Naj wię cej jed nak ra do ści spra wi wal ka z jed nym
z me da lo wych bo le ni, z któ rych War ta sły nie. God ny po le ce nia jest bar -
dzo uroz ma ico ny od ci nek rze ki od miej sco wo ści Cią żeń aż do Pusz czy -
ko wa pod Po zna niem. Każ dy znaj dzie tam swo ją ry bę. Węd ka rze czę -
sto oku pu ją uj ścia ka na łów i rzek. Spo tkać moż na ich w oko li cach, a na -
wet cen trach miast – Ko ni na, Pyzdr, Śre mu, Po zna nia i Sie ra ko wa, a tak -
że w prze pięk nych te re nach nad war ciań skich par ków kra jo bra zo -
wych – w re jo nach Za gó ro wa, Cze sze wa, Jasz ko wa, Ro ga li na, Mu ro wa -
nej Go śli ny, Ko wa nów ka czy Wro nek.

No teć jest rze ką do sko na le zna ną łow com kle ni i ja zi, po tra fią cą nie
raz i nie dwa za sko czyć wy mia ro wym pstrą giem oraz przy zwo itym oka -
zem tro ci i ło so sia. Jest rze ką, za sob ną w lesz cze, su my, san da cze oraz
szczu pa ki. W jej dol nym, ba gien nym, bie gu pły wa ca ły „atlas ryb” wód
ni zin nych. Są dra pież ni ki, i to du że, oraz mnó stwo bia łej ry by. Licz ne
uj ścia ro wów me lio ra cyj nych czy trzci no wi ska są świet nym miej scem
za rów no do rzu ce nia sztucz ną przy nę tą, jak i przy go to wa nia so bie sta -
no wi ska na wie lo go dzin ną za siad kę. Być mo że tra fi się sum, zwłasz cza
wie czo ro wą po rą. Węd ka rzy spo tkać moż na wzdłuż jej ca łe go bie gu
od uj ścia do War ty aż po Na kło nad No te cią.

W Wielkopolsce, krainie pięknych rzek 
i tysiąca jezior, tam, gdzie są bogate 
i dobrze zagospodarowane łowiska, 
nie może oczywiście zabraknąć wędkarzy.
Warto zatem zabrać tutaj ze sobą wędkarski
rynsztunek, zarówno planując dłuższy
urlop, czy weekendowy pobyt w jednym 
z licznych ośrodków wypoczynkowych 
lub gospodarstw agroturystycznych. 
Wędkarstwo spławikowe, grunt i spinning,
łowienie pod lodem, każda metoda jest
dobra, aby nacieszyć się medalową rybą.
Warto tu powracać i odkrywać nowe
miejsca, często nieodległe od skupisk 
ludzkich i wygodnych szos, a tak spokojne 
i bezludne, jakbyśmy mieli je tylko 
dla siebie, bo w wędkarstwie ważniejsze
niż ryby są miejsca, do których 
ono nas prowadzi.
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Pro sna – to nie zbyt spo koj na ni zin na rze ka, o du żych wa ha niach prze -
pły wu. Węd ka rze szcze gól nie upodo ba li so bie oko li ce Cho cza, gdzie
rze ka me an dru je wśród pól upraw nych i łąk. Rzad ko prze kra cza tu 20 m
sze ro ko ści, a głę bo kość kształ tu je się w prze dzia le od 0,5 m do 3,5 m.
Ten od ci nek moż na po le cić za rów no zwo len ni kom spin nin gu jak i spła -
wi kow com lu bią cym za siad kę. Do mi nu ją cym ga tun kiem jest płoć,
w dal szej ko lej no ści: uk le ja, leszcz, krąp, je lec, kiełb, karp, okoń, a ostat -
ni mi cza sy rów nież bo leń. Zwa lo ne w nurt drze wa to kró le stwo ma łe -
go szczu pa ka, oko nia i ja zia. 

Gwda prze pły wa przez nie zwy kłej czy sto ści je zio ra ob fi tu ją ce m.in.
w sie la wę oraz szczu pa ka. Licz ne zbior ni ki two rzą rów nież ta my elek -
trow ni za Lę dycz kiem to już du ży ciek o wart kim nur cie z licz ną po pu -
la cją pstrą ga oraz li pie nia. Wy stę pu je tu tak że kleń i świn ka oraz okoń
i jaź. Tra fia ją się rów nież me da lo we pstrą gi. 

Ob ra wraz z łań cu chem je zior i ka na łów (Ka nał Ob ry Po łu dnio wy,
Środ ko wy i Pół noc ny oraz Ka nał Mo siń ski) two rzy wie le atrak cyj nych
ło wisk. W dol nym bie gu Ob ry war to za po lo wać na bo le nie. Spła wi -
kow cy ło wią tu pło cie, lesz cze i kar pie. Ama to rzy spin nin gu po lu ją
na oko nie i san da cze. W ba se nach i na na pły wach ło wi się du że ry by
spo koj ne go że ru. 
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Łowisko Stobno – położone 7 km od Piły 
(jadąc z Poznania, za Ujściem skręcamy w stronę Stobna). 
Czynne codziennie w godz. 7 do 20 od maja do września. 
W ofercie: karp królewski, amur, tołpyga, sum, jesiotr, pstrąg,
sandacz, węgorz. 

Łowisko „Pstrąg” (we wsi Piła niedaleko Wronek), 
płożone przy trasie Poznań-Obrzycko-Wronki. 
Czynne jest od wtorku do piątku od godz. 13.00 do 20.00, 
w soboty i dni świąteczne od 10.00 do 20.00 
(jesienią do zmierzchu). Łowisko zarybione jest tylko
pstrągiem. tel. 67 25 43 193, 504 178 122

Łowisko,, Karp'' w Wojnowicach – położone pomiędzy
Osieczną a Lesznem. Ma powierzchnie około 5 ha. 
Czynne codziennie od godz. 7.00 do 20.00. 
Dostępne ryby: karp, karaś, płoć, szczupak, lin, amur, 
leszcz, węgorz. 
tel. 65 535 05 75, 504 178 135.

Łowisko w Bogucinie – położone jest tuż za granicami 
Poznania przy trasie na Gniezno w Bogucinie, przy ul.
Zielonej 3. Składa się z dwóch zbiorników. W mniejszym
wpuszczone są tylko pstrągi, w drugim: karp, pstrąg, sum,
karaś, lin, amur, okoń, węgorz, sandacz, płoć, leszcz. 
tel. 61 815 07 10, fax 61 815 07 10

Łowisko Dębina w Poznaniu – dojazd: z ulicy Piastowskiej
należy skręcić w ulicę Ku Dębinie i dojechać na parking.
Łowisko składa się z 4 stawów: Borusa, Dębowego,
Słonecznego, Grundela. 
Można łowić codziennie od świtu do zmierzchu. 
Wody zarybione są: karpiami, amurami, sandaczami,
sumami, węgorzem, leszczem, okoniami. 
Zezwolenia w sklepie przy ul. Kasztanowej. Opłata za jeden
dzień wynosi 20 zł (nie płaci się dodatkowo za złowioną rybę).

Łowisko „Pstrąg” w Tarnowie k. Piły – jadąc ze Starej
Łubianki, skręcamy za stacją benzynową w kierunku Krupska,
skąd kierujemy się w stronę Tarnowa. Łowimy tylko pstrągi.
Łowisko działa przez 7 dni w tygodniu od świtu do zmierzchu. 

Łowisko „Rodeo” w Dobczynie koło Śremu – z drogi
Śrem – Książ Wlkp., skręcamy w Chrząstowie. Łowisko składa
się z dwóch akwenów. Większy (30 ha) przeznaczony jest 
dla karpiarzy-profesjonalistów, gdzie można łowić nawet
ważące 20 kg karpie, ale ryb nie wolno zabierać. 
Na drugim łowisku nie ma takiego ograniczenia, dostępne
ponadto: liny, sandacze, gratis: leszcze, karasie, płocie.

Łowisko w Dąbrowie (Poznań) – leży przy szosie Poznań 
– Buk. Ryby: szczupak, sandacz, lin, jesiotr, amur, okoń,
leszcz, karaś, płoć. Czynne od 7.00 do 22.00. 
Można spiningować, można umówić się na „nockę”. 

Łowisko Karpiowe „Gosławice” – z trasy Konin-
Bydgoszcz, w miejscowości Maliniec skręcić w drogę
na Grąblin, wjazd za mostem na kanale Warta-Gopło. 
Dominują duże okazy karpia, amura, suma, a także lina,
leszcza, okonia, szczupaka i karasia, płoci i wzdręg. 
Łowisko ma 20 stanowisk z łodzią przy każdym pomoście.
Możliwość rozbicia namiotów. Wygodne zaplecze. 
Rezerwacje: Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. 
w Koninie, tel. 63 242 73 17, fax 63 246 71 29
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Wybrane łowiska specjalne 
w Wielkopolsce

FOT. A. KALENIEWICZ
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◗ Po je zie rze Mię dzy chodz ko -Sie ra kow skie, obej mu je za -
chod nią i pół noc no -za chod nią część re gio nu, na le ży do naj pięk niej szych
ob sza rów Wiel ko pol ski, z uroz ma ico ną rzeź bą te re nu, wzgó rza mi mo -
re no wy mi i głę bo ki mi do li na mi stru mie ni. Na je go te re nie znaj du je się
po nad sto je zior, róż no rod ne la sy i bo ry z licz ny mi re zer wa ta mi i po mni -
ka mi przy ro dy. Do brą mar kę wśród węd ka rzy ma ją zwłasz cza naj więk sze
je zio ra Chrzyp skie Wiel kie, Lu tom skie i Ja ro szew skie z du ży mi oka -
za mi lesz czy i pło ci. Po byt na po je zie rzu, to do bra oka zja, aby węd ko -
wa nie po łą czyć z wiej ską sie lan ką w jed nej z licz nych tu kwa ter agro tu ry -
stycz nych po ło żo nych np. w gmi nach Kwilcz i Sie ra ków. 

◗ Po je zie rze Lesz czyń skie obej mu je kil ka dzie siąt je zior w po łu -
dnio wo -za chod niej czę ści re gio nu po mię dzy do li na mi Od ry i War ty,
głów nie w po wia tach lesz czyń skim i wolsz tyń skim. Do brą opi nię węd -
ka rzy ma ją je zio ra Li giń Du ży (68,6 ha, 16 m gł.) oraz Bosz kow skie
(51,2 ha, gł. 3 m) – san dacz, wę gorz, a na wet sum. Pew ne są tam oko nie,
szczu pa ki i lesz cze. Czy ste i ryb ne są je zio ra prze męc kie (Wie leń skie,
Gór skie, Olej nic kie, Prze męc kie). Szcze gól ną sym pa tią węd ka rzy cie -
szy się Je zio ro Ło niew skie (102 ha, gł. 5,4 m), zwa ne też Osiec kim.
Zbior nik na le ży do ty pu san da czo we go. Po za tym licz nie wy stę pu je tu
wę gorz. Wśród ga tun ków nie dra pież nych prze wa ża ją leszcz i krąp. Bo ga -
te w wę go rze, szczu pa ki, li ny, wzdrę gi i oko nie Je zio ro Ci cho wo (108 ha,
gł 17 m) w gmi nie Krzy wiń, to do sko na łe miej sce na łą cze nie węd kar -
stwa z wy po czyn kiem let nim i róż ny mi for ma mi tu ry sty ki. Są sia du ją ce
z nim Je zio ro Wo nieść (120 ha, gł 14,5 m) ob fi tu je w li ny, pło cie, kar -
pie, wzdrę gi oraz san da cze i wę go rze.

◗ Po je zie rze Gnieź nień skie obej mu je roz le gły ob szar pół noc -
no -wschod niej i wschod niej Wiel ko pol ski. Do naj pięk niej szych od wie -
dza nych przez węd ka rzy na le żą je zio ra Po widz kie go Par ku Kraj -ob ra zo -
we go. Naj więk sze z nich to Je zio ro Po widz kie (ok. 1200 ha, gł. 45 m.).
Cha rak te ry zu je się bar dzo uroz ma ico ną li nią brze go wą 
i ukształ to wa niem dna, co stwa rza do sko na łe wa run ki by to wa nia wie lu
ga tun ków ryb. Spo koj ne po ło wy w pięk nym kra jo bra zie gwa ran tu je tak -
że Je zio ro Nie dzię giel (641ha, gł. 20 m).

Na wschod nim krań cu po je zie rza, na prze dłu że niu ryn ny go plań -
skiej znaj du ją się je zio ra ko niń skie, bę dą ce ist ną mek ką kar pia rzy: Śle -
siń skie (152 ha, gł. do 30 m), Mi ko rzyń sko -Wą sow skie (251 ha, gł.
Do 36 m.), Pąt now skie (282,6 ha i gł. 5,5 m), Li cheń skie (147 ha, gł 12,5
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m). Je zio ra są sztucz nie spię trzo ne i sta no wią sys tem chłod ni czy są sied -
nich elek trow ni, co spra wia, że wo da w nich nie za ma rza. Je zio ra ko -
niń skie za sły nę ły w Pol sce re kor do wy mi oka za mi amu ra i toł py gi. 

◗ Po je zie rze Cho dzie skie to sku pi sko licz nych nie wiel kich je zior
po mię dzy do li na mi No te ci i Weł ny na po gra ni czu wo je wództw wiel ko -
pol skie go i ku jaw sko -po mor skie go. W Je zio rze Cho dzie skim (zwa -
ne tak że Miej skim – 117 ha, gł. 6,7 m) oraz są sia du ją cym z nim Strze -
lec kim (17 ha, gł. 5 m) i Kar czew nik (34 ha, gł. 3,8 m) naj czę ściej moż -
na zło wić płoć, lesz cza, li na, ka ra sia, a na wet kar pia, toł py gę i wę go rza.
Naj czę ściej po ła wia ne dra pież ni ki to okoń, szczu pak i san dacz. Nie da le -
ko Wą grow ca w je zio rach Du row skim (143 ha, gł. 7,9 m.) i Rgiel -
skim (164 ha, gł. 3,7m) moż na ło wić wę go rze, pło cie, lesz cze, szczu pa -
ki, li ny, oko nie, wzdrę gi i uk le je. Je zio ro Mar go niń skie (215 ha,
gł. do 20 m) oto czo ne pa gór ka mi i la sem mie sza nym to kraj -ob ra zo wa
pe reł ka Po je zie rza Cho dzie skie go. Nad Mar go niń skim ło wi się przede
wszyst kim pło cie i oko nie. Tra fia ją się też oka za łe lesz cze.

◗ Po je zie rze Po znań skie to roz le gły ob szar z mo re na mi czo ło wy mi
i je zio ra mi ryn no wy mi na po łu dnie i za chód od Po zna nia. Obej mu je m.in.
je zio ra Wiel ko pol skie go Par ku Na ro do we go, z któ rych dla węd ka rzy udo -
stęp nio ne są: Je zio ro Łódz ko -Dy ma czew skie (120 ha, gł. do 12 m),
Je zio ro Wi to bel skie (105 ha, gł. 5,4 m.), Je zio ro Che mę cic ko -Ro snow -
skie. W je zio rach wy stę pu ją po dob ne ga tun ki ryb – san dacz, szczu pak,
okoń, leszcz, sum i płoć. W miej sco wo ści Łódź od ma ja do paź dzier ni ka
czyn na jest sta ni ca węd kar ska (tel. 061 813 43 76), a nad Je zio rem Che -
mę cic ko -Ro snow skim je dy ne w par ku po le bi wa ko we. 

W gmi nie Kaź mierz, po wiat sza mo tul ski znaj du je się Je zio ro By tyń -
skie (339 ha, gł. do 7 m) z wy spa mi sta no wią cy mi re zer wa ty ptac twa.
Do brze za go spo da ro wa ne pod wzglę dem ry bac kim je zio ro, za da wa la węd -
ka rzy chcą cych ło wić za rów no z brze gu, jak i z ło dzi. Za ry bia ne jest głów -
nie: kar piem, lesz czem, ka ra siem, wę go rzem, szczu pa kiem, san da czem.
W By ty niu znaj du je się sklep czyn ny od kwiet nia do wrze śnia, gdzie moż -
na na być ze zwo le nie węd kar skie i wy po ży czyć łódź (tel. 603 955 071),
obok du ży par king, po le na mio to we, sa ni ta ria ty. Go spo da rzem ło wi ska
jest Je zio ro wo -Sta wo we Go spo dar stwo Ry bac kie sp. z o. o. w Lu to -
miu, 64-410 Sie ra ków, tel. (061) 29 52 017.

Po mię dzy Po zna niem i Śre mem znaj du je się zlew nia je zior kór nic ko -
-za nie my skich , z któ rych naj więk sze Kór nic kie (82 ha, gł. 6 m)
i Bniń skie (226, gł. 8,5 m) sły ną z sil nej po pu la cji san da cza i szczu pa -
ka. Wo kół wy god na in fra struk tu ra tu ry stycz na i do jazd.
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◗Wędkowanie na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski
dozwolone jest dla posiadaczy karty wędkarskiej, po wniesieniu stosownej
składki i opłaty na zagospodarowanie wód. Z obowiązku posiadania karty
zwolnieni są cudzoziemcy i dzieci do lat 14, również muszą jednak uiścić
odpowiednie opłaty. Odrębne uregulowania i opłaty dotyczą wód znajdujących
się w rękach prywatnych gospodarstw i spółek rybackich. 

KALISZ
ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 10 08 
www.pzw.org.pl/kalisz
KONIN
ul. Wyspiańskiego 1, 62-620 Konin
tel. 63 242 28 53, 63 243 29 79
www.pzw.org.pl/konin
LESZNO
ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
tel. 65 520 71 17
www.pzw.org.pl/leszno

PIŁA
ul. Browarna 19, 64-920 Piła
tel. 67 213 18 48
www.pzw.org.pl/pila
POZNAŃ
ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań
tel. 61 829 05 30 
fax 61 829 05 46
www.poznan.pzw.org.pl

Siedziby Okręgowych Związków Wędkarskich
w WielkopolsceWielkopolska 

dla wędkarzy

FOT. ARCH. URZĘDU GMINY W KO’ZMINKU



Najwięcej naturalnych kąpielisk znajduje się na pojezierzach:
Gnieźnieńskim, Leszczyńskim, Międzychodzko-Sierakowskim,
Chodzieskim m.in. W okolicach Poznania, Szamotuł, Wolsztyna,
Złotowa, Gniezna, Wągrowca. Dobrze urządzone kąpieliska
z atrakcyjnym otoczeniem rekreacyjnym i wypożyczalniami sprzętu
wodnego znajdują się m.in. nad jeziorami: 

Chodzieskim (Chodzież), Cichowskim (Cichowo), Dominickim
(Boszkowo, Pudełkowo), Dolskim (Dolsk), Kurowskim
(Wągrowiec), Krzywińskim (Krzywiń), Lednickim (Dziekanowice,
Imiołki), Leśnym (Jastrowie, Okonek), Margonińskim (Margonin), 

Młyńskim (Prusim, Gm Kwilcz), Jaroszewskim (OWiR Sieraków), 
Wolsztyńskim (Karpicko), Zbąszyńskim (Nowa Wieś), Zbiornikiem

„Jeziorsko” (Kościanki), nad Zalewem Gołuchowskim (Gołuchów).
Najwięcej kąpielisk (7) jest nad Jeziorem Powidzkim, a rekordy frekwencji
bije plaża w Skorzęcinie (nad Jeziorem Niedzięgiel).16
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Aktywny wypoczynek 
nad wodą przyjemnie połączyć 
z kąpielą i rekreacyjnym pływaniem 
w otwartym, naturalnym zbiorniku. 
Takie możliwości stwarza 
w Wielkopolsce ponad sto dobrze 
urządzonych, zadbanych i strzeżonych kąpielisk.

LIPIEC
◗ Chodzież, Jezioro Chodzieskie; Margonin, Jezioro Margonińskie;
◗ Środa Wielkopolska, Jezioro Średzkie, Grand Prix Wielkopolski 

w Pływaniu Długodystansowym (WOZP)
◗ Wolsztyn, Jezioro Wolsztyńskie, Grand Prix Wielkopolski 

w Pływaniu Długodystansowym (WOZP, OSiR Wolsztyn)
◗ Kiekrz k/Poznania, Jezioro Kierskie, Grand Prix Wielkopolski 

w Pływaniu Długodystansowym, Maraton Pływacki 
„Wpław przez Kiekrz” (WOZP, TKKF, www.wtkkf.pl)

◗ Budzyń-Kamienica, Jezioro Kamienickie „Puchar Pięciu Jezior”
(MOSiR Chodzież, UG Budzyń, www.mosir-chodziez.pl),

◗ Dziekanowice, Jezioro Lednickie, Grand Prix Wielkopolski 
w Pływaniu Długodystansowym, Zawody w Pływaniu 
Długodystansowym o „Błękitną Wstęgę Ostrowa Lednickiego”
(WZOP, gmina Łubowo, www.lubowo.pl)

SIERPIEŃ
◗ Borzątew, Gm. Mieleszyn, Jezioro Kłeckie, Grand Prix Wielkopolski

w Pływaniu Długodystansowym, Otwarte Zawody Pływackie 
o Puchar Campingu Borzątew (UG Mieleszyn, OZP, WOPR,
www.campingborzatew.pl),

◗ Zbąszyń, Jezioro Błedne, Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu
Długodystansowym, zawody Pływackie „Wpław przez Jezioro
Błędne” (WOPR Zbąszyń, Starostwo Powiatowe Nowo Tomyśl),

◗ Szamocin, jezioro Siekierka, „Puchar Pięciu Jezior” 
(MOSiR Chodzież, UMiG Szamocin), 

◗ Jankowo Dolne, Jezioro Jankowskie, Grand Prix Wielkopolski 
w Pływaniu Długodystansowym, Otwarte Mistrzostwa Gniezna 
w Pływaniu Długodystansowym (GOSiR),

◗ Poznań, Jezioro Malta, Grand Prix Wielkopolski 
w Pływaniu Długodystansowym (WOZP, Posil),

◗ Margonin, Jezioro Margonińskie, „Puchar Pięciu Jezior” 
(MOSiR Chodzież, UMiG Margonin),

◗ Chodzież, Jezioro Karczownik, „Puchar Pięciu Jezior” 
(MOSiR Chodzież)

Przydatne adresy:
◗Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Al. Niepodległości 8A 

61-875 Poznań, tel./ fax 61 820 67 01, www.woprwielkopolska.pl
biuro@woprwielkopolska.pl

◗Ogólnopolskie telefony alarmowe ratownictwa wodnego: 601 100 100, 112

◗Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki, 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34,
pokój nr 7, tel./fax 61 835 79 08, biuro@wozp.poznan.pl, www.wozp.poznan.pl

Wybrane zawody pływackie 
na jeziorach Wielkopolski

Wybrane kąpieliska

Wędrując szlakami wodnymi Wielkopolski warto pamiętać, 
że nie wolno kąpać się przy śluzach, mostach, budowlach
wodnych, portach, zaporach, przy ujęciach pitnej wody, stawach
hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, 
jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach 
o silnym zanieczyszczeniu. 

FOT. ARCH. URZĘDU GMINY W PRZEMĘCIE
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Wielkopolska w Internecie
www.wielkopolska.travel

www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56

61 855 33 79
it@cim.poznan.pl

Centrum Informacji Miejskiej – Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 96 45

61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM – MTP
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM – Ławica – lotnisko
60-189 Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 – 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl

Gniezno 
Powiatowe Centrum 
Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl

Kalisz
Centrum Informacji 
Turystycznej 
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31 
it@um.kalisz.pl

Konin
Centrum Informacji Turystycznej 
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91 

65 529 81 92 
infotur@leszno.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, pl. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo 
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83 

61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego 
– Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl

Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji 
w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl

Wybrane biura podróży 
organizujące przyjazdy 
doWielkopolski
MARPOL TRAVEL
ul. Dworcowa 1
64-500 Szamotuły
tel./fax 61 292 38 21
www.marpoltravel.pl
info@marpoltravel.pl

Biuro Podróży „ATUR” 
ul. Mielżyńskiego 18/3
61-725 Poznań 
tel. 61 85 16 292, 61 85 60 881
fax 61 85 13 604
www.atur.com 
office@atur.com.pl

Weiss-Travel
Agencja Turystyczna Karoliny 
Gnusowskiej-Weiss 
ul. Mścibora 62/9
61-062 Poznań
tel. 61 65 33 650 
fax 61 65 33 659
office@weiss-travel.com 
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Foldery promujące 
Wielkopolskę wspierane są 
przez mobilne technologie. 
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