PRZEWODNIK KAJAKOWY PO WEŁNIE I MAŁEJ WEŁNIE
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Przewodnik opublikowano w ramach projektu „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”
(TRRPTSK) realizowanego przez Stowarzyszenie Światowid, LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
i Stowarzyszenie LGD „Kraina Trzech Rzek”
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MAPA
PRZEWODNIK KAJAKOWY PO WEŁNIE i MAŁEJ WEŁNIE powstał w ramach projektu
„Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych” (TRRPTSK)
realizowanego przez Stowarzyszenie Światowid, LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
i Stowarzyszenie LGD „Kraina Trzech Rzek”
Celem projektu jest promocja szlaku kajakowego Wełny i Małej Wełny. Przepłynięcie tworzących
go rzek i jezior dostarcza niezapomnianych wrażeń. Znajdzie wyzwanie dla siebie i początkujący
kajakarz, i doświadczony wodniak. Niniejsza publikacja pomoże opracować własną trasę spływu,
dostosowaną zarówno do posiadanych umiejętności, jak i zapotrzebowania na adrenalinę.
Przewodnik zawiera informacje przydatne dla kajakarza - opis trasy i atrakcyjnych miejsc leżących
nad rzekami. Można dowiedzieć się także, gdzie wypożyczyć sprzęt kajakowy, kto na naszym terenie
organizuje spływy, w jakich miejscach warto wyjść z kajaka i obejrzeć coś ciekawego.
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STOWARZYSZENIE ŚWIATOWID
62-260 Łubowo 11A
tel. 61 415 29 01, e-mail: biuro@swiatowidlubowo.pl

www.swiatowidlubowo.pl
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
"DOLINA WEŁNY”
62-290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13
62-100 Wągrowiec, Ul. Kolejowa 24
tel./fax 067 25 52 489, mail: biuro_dolinawelny@o2.pl

www: www.dolinawelny.eu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
KRAINA TRZECH RZEK
64-600 Oborniki
ul. M.J. Piłsudskiego 76
tel. 791 222 764, 883 777 918, 535 978 545
e-mail: biuro@kraina3rzek.pl

www.kraina3rzek.pl
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Informacje niezbędne przed skorzystaniem z uroków spływania rzeką Wełną
i Małą Wełną. Regulamin.

Szlak obfituje w największą ilość jezior na rzece Wełnie.
Spływ od Jez. Wierzbiczańskiego jest niemożliwy, a najbliższym miejscem
wodowania, od źródła, jest Jez. Jankowskie. Natomiast od Jez. Strzyżewskiego
i za mostami koło Mielna organizowane są spływy rodzinne i dla zaczynających
kajakarską aktywność. W Rogowie czekają atrakcje w Parku Dinozaurów.
Szlak spływów bez większych uciążliwości. Od Jez. Rogowskiego mijamy
Jez. Tonowskie i Jez. Żernickie. Wełna płynie spokojną strugą. Szlak prowadzi
na ogół przez otwarte przestrzenie oraz przez miejscowości: Tonowo,
Janowiec Wlkp., w którym zaczyna się wiele spływów, Mieścisko i Łaziska.
Docieramy do pojezierza wokół Wągrowca.
W Wągrowcu, poza słynnym skrzyżowaniem z Nielbą, warto zobaczyć
jeszcze kilka innych miejsc. Za miastem wpływa się do ostatniego jeziora
na szlaku - Jez. Łęgowskiego. Po pokonaniu tamy na tym akwenie,
płynie się uregulowanym nurtem z możliwymi przenoskami przy jazach
i progach - największy za mostem w Pruścach.
W Rogoźnie wpływa Mała Wełna z Jez. Rogoźno, z którego zaczyna się wiele
zorganizowanych spływów. Wraz z oddalaniem się od miasta, Wełna pokazuje
swoje naturalne oblicze i porównywana jest do rzeki górskiej.
Atrakcjami na tym meandrującym szlaku są stare młyny w Rudzie, Nowym Młynie
i w Jaraczu - przystanie i miejsca dostosowane do potrzeb kajakarzy.
Ciekawy i malowniczy etap z przeszkodami.
Rzeka na tym odcinku malowniczo meandruje wśród łąk i lasów, fragmentami
nabierając charakteru rzeki górskiej. Kajakarze chętnie wybierają tę trasę
ze względu na bogatą infrastrukturę powstałą z myślą o nich oraz piękne widoki.
Spływ warto rozpocząć przy Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Po drodze mija się
kilka przystani na ciekawych terenach, dwie elektrownie wodne oraz Rezerwat
Słonawy. Zakończyć można w Obornikach wpływając na wody majestatycznej Warty.
Szlak kajakowy Małej Wełny zaczyna się od Jez. Kłeckiego i prowadzi przez kilka
jezior do Jez. Rogoźno. Na każdym etapie od Kłecka do Kiszkowa, od Kiszkowa
do Skoków i z nich do Rogoźna, rzeka przedstawia odmienny charakter.
Przy Stawach Kiszkowskich i koło Skoków środowisko wokół wód jest bardzo
bogate w wiele gatunków flory i fauny. Urozmaiceniem na szlaku jest kilka
nieuniknionych przenosek przy jazach. Warto poznać tereny wokół rzeki.
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WEŁNA - długość ok.120 km - prawy dopływ Warty
- powierzchnia dorzecza - ok. 2620 km 2.
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Dopływy prawe:
- NIELBA - skrzyżowanie rzek w Wągrowcu
- STRUGA GOŁANIECKA w Wągrowcu
- RUDKA przed Rogoźnem
- STRUGA SOKOŁOWSKA za Rogoźnem
- FLINTA za Jaraczem w dolnym biegu

Dopływy lewe:
- STRUGA GNIEŹNIEŃSKA zwana też WEŁNIANKĄ - za Leśnictwem Brody
- BIELAWKA - przed Janowcem Wlkp.
- MAŁA WEŁNA - największy dopływ, wpływa w Rogoźnie z Jez. Rogoźno

Kowanówko

Wełna przepływa przez powiaty:
GNIEŹNIEŃSKI, ŻNIŃSKI, WĄGROWIECKI i OBORNICKI
przez województwa WIELKOPOLSKIE i KUJAWSKO - POMORSKIE
.
Płynie
przez POJEZIERZE GNIEŹNIEŃSKIE.
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Miejsca wodowań i lądowań najczęściej proponowane przez organizatorów:
- JEZIORO JANKOWSKIE - plaża przy ośrodku wypoczynkowym na północnym krańcu jeziora
- JEZIORO STRZYŻEWSKIE - plaża na płn.-wsch. brzegu jeziora w Strzyżewie Kościelnym
- JEZ. PIOTROWSKIE - na płd.- zach. brzegu
- BRODY - mostek przy leśniczówce
- mosty koło MIELNA i Zajazdu „Drogorad”- wodowanie na rzece za Jez.Biskupiec
- JEZIORO ROGOWSKIE - przystań na płd.- wsch. brzegu i na płn. brzegu przy Szkółkach
- JEZIORO TONOWSKIE - na płd. brzegu - dojazd od Skórek
- JEZIORO ŻERNICKIE - na płd. brzegu
- JANOWIEC WLKP. - przystań
Tonowo

Za Rogoźnem rzeka płynie przez REZERWAT PROMENADA,
REZERWAT WEŁNA i REZERWAT SŁONAWY.

Miejsca wodowań i lądowań najczęściej proponowane przez organizatorów:
- WĄGROWIEC - Straszewo - przy moście, ul. Opacka, parking koło Muzeum Regionalnego
- OSTROWO MŁYN - za tamą nad Jez. Łęgowskim - gospodarstwo agroturystyczne
- CIEŚLE - przy moście
- ROGOŹNO - Jez. Rogoźno, dzielnica Wójtostwo, ul. Łąkowa
- RUDA MŁYN - przystań
- NOWY MŁYN - przystań
- WEŁNA - przy moście
- JARACZ MŁYN - przystań - teren Muzeum Młynarstwa
- ROŻNOWO MŁYN - przystań
- OBORNIKI - „BIELAWY MARINA” - przystań, „PARK LINOWY ADRENALINA”
ŁAZIENKI OBORNICKIE, MAŁA ELEKTROWNIA WODNA przy MŁYNIE DAHLMANNA
- OBORNIKI - ujście WEŁNY - przystanie na WARCIE
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Wełna bierze swój początek w okolicach wsi Osiniec
na wsch. od Gniezna.
Górny i początek środkowego biegu rzeki obfituje w jeziora:
WIERZBICZAŃSKIE, JANKOWSKIE, STRZYŻEWSKIE,
PIOTROWSKIE, ŁAWICZNO, BISKUPIEC, ZIOŁO,
ROGOWSKIE MAŁE, ROGOWSKIE, TONOWSKIE i ŻERNICKIE.
Środkowy bieg Wełny płynie na ogół spokojnym
i leniwym nurtem wśród lasów i łąk.
Za Wągrowcem rzeka przepływa przez ostatnie
JEZIORO ŁĘGOWSKIE.
Za Rogoźnem Wełna przybiera momentami charakter rzeki
górskiej, a kończy swój bieg w Obornikach wpływając do Warty.
Miejscowości istotne dla spływów Wełną:
Jankowo Dolne, Strzyżewo Kościelne, ROGOWO,
Tonowo, JANOWIEC WLKP., MIEŚCISKO, Ruda Koźlanka,
WĄGROWIEC, Łęgowo, Pruśce, ROGOŹNO, Ruda Młyn,
Nowy Młyn, Wełna, JARACZ, Rożnowo Młyn,
Kowanówko i OBORNIKI.
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Jazy, progi i mosty:
koło Mielna - mosty, Tumidaj - jaz, Ruda Koźlanka - próg,
Wągrowiec - most, próg i konstrukcja - „piramida”,
Jez. Łęgowskie - tama, za Ostrowem Młyn - próg,
Pruśce - próg, Nowy Młyn - jaz, Jaracz - tama,
Kowanówko - MEW i Oborniki - MEW.
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WEŁNA

KILOMETRAŻ

OBORNIKI - JARACZ
WEŁNA - ODLEGŁOŚCI
0,00 Oborniki - ujście Wełny do Warty - lądowanie
1,14 Oborniki - Mała Elektrownia Wodna - przenoska
1,71 Oborniki - most kolejowy - Łazienki Obornickie po lewej
2,59 Przystań Bielawy po prawej - możliwość wodowania
6,11 Kowanówko - Mała Elektrownia Wodna - przenoska
13,78 Ujścia Flinty po prawej i przystań Rożnowo Młyn po lewej
ROŻNOWO MŁYN - PRZYSTAŃ
13,90 Most w Rożnowie i Pensjonat Wełna po lewej
15,61 Most drogowy w Jaraczu - od mostu do przystani na młynówce - 120 m
JARACZ - MUZEUM MŁYNARSTWA - PRZYSTAŃ
JARACZ - ROGOŻNO
15,80 Jaracz - tama przy Muzeum Młynarstwa - przenoska
19,77 Wełna - most w miejscowości - możliwość wodowania
27,25 Nowy Młyn - betonowa konstrukcja jazu - wodowanie
NOWY MŁYN - PRZYSTAŃ
29,00 Ruda - przystań przy młynie po prawej
29,61 Ujście Strugi Sokołowskiej po prawej
31,09 Rogożno - ul. Łąkowa - przystań po lewej - wodowanie
32,74 Rogoźno - most drogowy - Wójtostwo - możliwość wodowania po prawej
33,13 Rogoźno - wpływ Małej Wełny po lewej
JEZIORO ROGOŹNO - PRZYSTAŃ
ROGOŹNO - WĄGROWIEC
34,85 Ujście Rudki po prawej
35,02 Cieśle - most drogowy - możliwość wodowania
39,89 Pruśce - próg za mostem - 230 m - ostrzeżenie - możliwa przenoska
45,72 Ostowo Młyn - most - agroturystyka po lewej - możliwość wodowania
46,28 Tama na Jez. Łęgowskim - wypływ Wełny - przenoska
47,88 Wpływ Wełny do Jez. Łęgowskiego
49,62 Wągrowiec - ujście Strugi Gołanieckiej po prawej
49,96 Wągrowiec - most na ul. Opackiej - po lewej widoczny Klasztor Cysterski
WĄGROWIEC - WODOWANIE przy parkingu
50,44 Wągrowiec - most - Al. Jana Pawła II - „piramida”, próg - ostrzeżenie
51,25 WĄGROWIEC - SKRZYŻOWANIE z NIELBĄ
WĄGROWIEC - JEZIORO ROGOWSKIE
52.55 Wągrowiec - Straszewo - most - wodowanie za mostem
DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Wągrowiec - Rogoźno
Rogoźno - Nowy Młyn
Nowy Młyn - Jaracz
Jaracz - Rożnowo Młyn
Rożnowo Młyn - Jaracz

ok. 17 km
6 km
12 km
2 km
14 km

5 - 7 godz.
2 - 3 godz.
3 - 5 godz.
1 godz.
4 - 5 godz.

Czas spływu uzależniony jest od ilości uczestników i ich zaawansowania, poziomu wody,
pory roku i warunków atmosferycznych.
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WEŁNA

KILOMETRAŻ

56,70
62,07
63,68
68,07
71,23
75,90

Łaziska - most
WEŁNA - ODLEGŁOŚCI
Ruda Koźlanka - most i próg - ostrzeżenie
Mieścisko - most na północ od miejscowości
Tumidaj - jaz, próg i most - ostrzeżenie
Wybranowo - kładka
73,41 Dziekszyn -mostek
Janowiec Wlkp. - most kolejowy i most drogowy - ul. Śniadeckich
JANOWIEC WLKP. - PRZYSTAŃ
80,25 Żerniki - Wełna - most drogowy
81,40 Jezioro Żernickie - wypływ
81,92 Jezioro Żernickie - wpływ - po 400 m możliwość wodowania na płd. brzegu
82,52 Jezioro Tonowskie - wypływ
86,32 Jezioro Tonowskie - wpływ - po 3 km - możliwość wodowania na płd. brzegu
87,37 Szkółki - most - możliwość wodowania
87,84 Jezioro Rogowskie - wypływ
JEZIORO ROGOWSKIE - PRZYSTAŃ RYBACKA - 200 m od wpływu po prawej
JEZIORO ROGOWSKIE - JEZIORO WIERZBICZAŃSKIE
90,94 Jezioro Rogowskie - wpływ
91,15 Jezioro Rogowskie Małe - wypływ
91,53 Jezioro Rogowskie Małe - wpływ
92,10 Jezioro Zioło - wypływ
94,30 Jezioro Zioło - wpływ
100,25 Mosty przy trasie S5 koło Mielna
BISKUPIEC - MOSTY - WODOWANIE - PRZENOSKA
100,30 Biskupiec koło Mielna
101,23 Jezioro Biskupiec - wypływ
101,62 Jezioro Biskupiec - wpływ
102,13 Jezioro Ławiczno - wypływ
102,54 Jezioro Ławiczno - wpływ
104,80 Ujście Strugi Gnieźnieńskiej ( Wełnianki )
105,16 Brody - most przy leśniczówce - możlwość wodowania
105,85 Jezioro Piotrowskie - wypływ
108,16 Jezioro Piotrowskie - wpływ - możliwość wodowania po lewej i prawej stronie na płd.
109,33 Orchoł - most
110,52 Jezioro Strzyżewskie - wypływ - 660 m od plaży na jeziorze
STRZYŻEWO KOŚCIELNE - wodowanie na plaży
111,35 Jezioro Strzyżewskie - wpływ - 910 m po prawej - plaża w Strzyżewie Kościelnym
113,36 Most na trasie 15A przy Jankowie Dolnym
113,85 Most w Jankowie Dolnym
114,41 Jezioro Jankowskie - wypływ
JANKOWO DOLNE - wodowanie na plaży ośrodka
115,63 Jezioro Jankowskie - wpływ - po prawej plaża ośrodka „Jankowo Dolne”
116,83 Jez. Wierzbiczańskie wypływ
117,63 Jez. Wierzbiczańskie wpływ
DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Jez. Jankowskie - Strzyżewo Kościelne
Strzyżewo Kościelne - Borzacin
Borzacin - Jez. Rogowskie.
Rogowskie - Janowiec Wlkp.
Janowiec Wlkp. - Wągrowiec

ok. 5 km
11 km
9 km
15 km
24 km

2 godz.
4 - 5 godz.
3 - 4 godz.
4 - 5 godz.
7 - 9 godz.
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Wełna
Pruśce

MAŁA WEŁNA - długość ok.84 km
- powierzchnia dorzecza - ok. 690 km 2

ROGOŹNO

Miejscowości w okolicach Małej Wełny:
ŁUBOWO, DZIAŁYŃ, KŁECKO, GORZUCHOWO,
ZAKRZEWO, KISZKOWO, SKOKI i ROGOŹNO.

Owczegłowy

Jez. Rogoźno
Grzybowo

J. Budziszewskie
Budziszewko

Dorzecze znajduje się
na POJEZIERZU GNIEŹNIEŃSKIM

Rościnno

J. Rościńskie

J. Łopienno

Rakojady

Potrzanowo

SKOKI

Peda
Nadmłyn

Raczkowo

Piła Młyn
stawy rybne

Antoniewo

Borzątew

Glinno

(J. Świniarskie)
Bliżyce

J. Kłeckie

Jagniewice

Mała Wełna - źródło znajduje się na płd. od Łubowa.
Górny bieg rzeki jest niespławny na wielu odcinkach,
Rybieniec
a płynie przez JEZIORA OWIECZKI, MISTRZEWSKIE,
Rybno Wlk.
Łubowice
DZIAŁYŃSKIE i BISKUPIECKIE.
Łubowiczki
KISZKOWO
Myszki
Szlak kajakowy na Małej Wełnie zaczyna się
Brudzewko
od wpływu do JEZ. KŁECKIEGO i następnego
JEZ. GORZUCHOWSKIEGO. Za Skokami MW
przepływa przez JEZIORO ROŚCIŃSKIE, BUDZISZEWSKIE
i ROGOŹNO, za którym uchodzi do WEŁNY w ROGOŹNIE.

KŁECKO
Gorzuchowo

Zakrzewo

stawy ryb.

J. Gorzuchowskie
J. Biskupickie
J. Działyńskie

Mała Wełna

J. Mistrzewskie
LEDNICKI

Miejsca wodowań i lądowań najczęściej
J. Owieczki
PAR K K RAJ O B RAZ O W Y
proponowane przez organizatorów:
J. Lednica
- JEZIORO KŁECKIE - przystanie na płd. brzegu w okolicach KŁECKA
- ZAKRZEWO - przy moście
- Myszki - przy moście
Łubowo
- KISZKOWO - przy moście na obwodnicy
- RACZKOWO - przy moście
- NADMŁYN - przy moście
- SKOKI - przy mostach przed kościołem św. Mikołaja Biskupa
- JEZIORO ROŚCIŃSKIE z płn. - wsch. brzegu,
- JEZIORO BUDZISZEWSKIE - GRZYBOWO
- JEZIORO ROGOŹNO - przystań np. KŻ KOTWICA
Jazy, progi i mosty:
70 m za wypływem z Jez. Kłeckiego - jaz, za Jez. Gorzuchowskim - jaz - przenoska konieczna,
Myszki - most - przy wysokiej wodzie - przenoska konieczna, Stawy Kiszkowskie - jazy,
Jagniewice - most - próg, Nadmłyn i Peda - jazy - przenoski konieczne, jazy przy stawach
przed Skokami, Rogożno - most przy wypływie z Jez. Rogoźno - przenoska konieczna.

MAŁA WEŁNA
0,00
0,14
5,21
6,26
9,33
16,03
16,43
17,12
18,34
18,40
19,81
20,05
22,07
22,77
24,61
26,01
26,05
28,59
31,53
32,83
38,18
39,70
41,75
42,28
42,83
44,53
47,74
52,46
52,73
53,73
57,16
57,74
57,96
58,14
58,21
59,36
59,41
60,10

6

MAŁA WEŁNA - ODLEGŁOŚCI
Rogoźno - ujście MW do Wełny
ROGOŹNO - most - trasa 241, wypływ z Jez. Rogoźno - tama - przenoska po prawej
Jez. Rogoźno - wpływ
Owcze Głowy - most - możliwość wodowania
Jez. Budziszewskie - wypływ - most Budziszewko - Grzybowice
13,80 Jez. Budziszewskie - wpływ
Skoki (na północy) - most - ul. Rościńska
Jez. Rościńskie - wypływ
16,68 Jez. Rościńskie - wpływ
Skoki - most - obwodnica nr 196 - na Wągrowiec
17,88 Skoki - most - ul. Parkowa
Skoki - most - ul. Kościelna
SKOKI - mostek przy ul. Kościelnej - przystań - wodowanie
Skoki - (na południu) - most kolejowy
Skoki - (na południu) - jaz i most ul. Polna - jaz - próg - przenoska po prawej
Piła Młyn - most - ul. Antoniewska - możliwość wodowania
Jaz między stawami - przenoska po lewej
PEDA - jaz - przenoska po prawej
Nadmłyn - możliwość wodowania
NADMŁYN - JAZ - przenoska
RACZKOWO - most na drodze do Raczkowa
30,45 Glinno - Jagniewice - most
Jagniewice - próg pod mostem - możliwa przenoska
Jaz - możliwa przenoska po prawej
33,78 Rybienko - most
Kiszkowo - most kolejowy (linia nieczynna)
Kiszkowo - most - ul. Dworcowa trasa nr 197 - Gniezno - Sława Wlkp.
KISZKOWO - most - obwodnica - ul. Pobiedziska
KISZKOWO - most - ul. Gnieźnieńska - trasa nr 197
Kiszkowskie Stawy - przenoska po lewej
Brudzewko - mostek - jaz - przenoska po lewej
Myszki - most - przy wysokiej wodzie - możliwa przenoska
ZAKRZEWO - most
Zakrzewo - jaz - przenoska konieczna po prawej
Jez. Gorzuchowskie - wypływ
Jez. Gorzuchowskie - Kłecko - most kolejowy
Jez. Gorzuchowskie - Kłecko - wpływ
Kłecko - most, ul. I. Padarewskiego - trasa nr 190 Gniezno - Mieścisko
Kłecko - jaz - przenoska niekonieczna
Jez. Kłecki - Kłecko - wypływ
Jez. Kłeckie - wypływ z Języka - po lewej stronie - możliwość wodowania
JEZIORO KŁECKIE - wpływ do Języka - 150 m przed Językiem po lewej - możliwość wodowania
Jez.Kłeckie wpływ MW do Jeziora
DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Jez. Kłeckie - Zakrzewo
Zakrzewo - Kiszkowo
Kiszkowo - Nadmłyn
Nadmłyn - Skoki
Skoki - Jez. Rogoźno - Rogożno

ok. 8 km
10 km
16 km
8 km
18 km

2 - 3 godz.
3 - 4 godz.
5 - 7 godz.
3 - 4 godz.
6 - 8 godz.

ZASADY I BEZPIECZEŃSTWO
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ZASADY I BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZNE KAJAKARSTWO - ZASADY

7) Unikać należy zakładania ciężkich ubrań, które będą krępować ruchy. Ponadto, taka odzież
po nasiąknięciu wodą staje się dużym obciążeniem.

Woda to jeden z żywiołów, rządzi się
własnymi prawami.
Należy więc przestrzegać elementarnych
zasad bezpieczeństwa.

8) Przepływając pod mostkiem, kładką lub konarami,
należy położyć się na plecy i rękoma pomagać sobie
przesuwać się pod przeszkodą.
Kategorycznie trzeba unikać pochylania się w przód
i na boki.

1) Założenie kamizelki asekuracyjnej jest obowiązkowe,
nawet jeśli spływ odbywać będzie się na jeziorach
lub rzekach ze spokojnym nurtem i nie przewiduje się
wywrotek. Nie należy szukać wymówek, że przecież
„bardzo dobrze pływamy”. Trzeba założyć kamizelki,
chociażby ze względu na możliwość wystąpienia
skurczu, który złapać może w każdej chwili, tym
bardziej w zetknięciu z zimną wodą.
W takim przypadku umiejętność pływania niewiele
pomogą, a kamizelka okaże się bezcenna.
2) Kolejną rzeczą, której nie może zabraknąć na spływie,
to apteczka. Na dnach naszych rzek i jezior, niestety,
nie trudno o porozbijane przedmioty czy stłuczone butelki. Bardzo łatwo można się boleśnie zranić
i nabyć zakażenia. Zadbać należy o to, żeby co najmniej na jednym z kajaków znajdowały się niezbędne
opatrunki, oczywiście wodoszczelnie zapakowane. Ponadto nie należy wchodzić do wody boso!
Bezcenne tutaj są kalosze, obuwie z grubą podeszwą lub odpowiednie sandały.
3) Dla własnego bezpieczeństwa trzeba unikać samotnego pływania. Dotyczy to przede wszystkim
początkujących kajakarzy oraz osób wybierających się na spływ po rzece z silnym nurtem.
Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie się potrzebować drugiej osoby.
4) Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu podczas spływu czy też wsiadania na kajak
pod jego wpływem. Stanowi to zagrożenie nie tylko dla osób będących pod wpływem alkoholu.
5) Załoga w pierwszym kajaku ma obowiązek informowania pozostałych uczestników spływu o takich
niebezpieczeństwach, jak: wystające z wody pnie, duże kamienie czy też powalone drzewa.
Gdy załoga jako pierwsza pokona którąś z przeszkód, pomaga tego dokonać pozostałym kajakarzom.
Trzeba pamiętać, aby bezpośrednio przed przeszkodą znajdował się tylko jeden kajak!
Pozostałe osoby czekają na swoją kolej w bezpiecznej odległości.
6) Załoga zamykająca spływ nigdy
nie może płynąć samotnie.
Za każdym razem musi towarzyszyć
jej drugi kajak, aby w razie wywrotki
czy innego zagrożenia nikt nie był
zdany tylko na siebie.
Fot. Uczestnicy w kamizelkach, pomoc
organizatora ( odpowiednie obuwie ),
postój za przeszkodą - czekanie
na wszystkich.
( spływ STOWARZYSZENIA POD ŻAGLAMI )
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9) W przypadku kajaków dwuosobowych osoba z większym
doświadczeniem zawsze siada z tyłu.To właśnie ona
powinna kierować kajakiem, ponieważ ma lepszą
perspektywę i łatwiej jej ocenić, w którym kierunku kajak ma płynąć. Posiada większą zdolność
sterowania przez użycie mniejszej siły przy wykonaniu skrętu.
10) Waga kajakarzy jest kwestią drugorzędną. Z reguły dziób nie powinien być bardziej zanurzony
niż rufa, zawsze lżejsze osoby można dociążyć bagażem. Silniejszą osobę umiejscawia się z tyłu.
11) Unikać należy zbliżania się na trasie do łabędzi z młodymi. Na jeziorze trzyma się dystans, a na rzekach
zachowuje szczególną ostrożność. Nie płoszmy zwierząt!
12) Wypływając na duże akweny, pamiętać należy o sprawdzeniu warunków meteorologicznych.
Najistotniejszą informacją jest siła i kierunek wiatru. Gdy fala jest silna, nigdy nie powinno ustawiać się
do niej bokiem. W przeciwnym przypadku może dojść do zalania kajaka lub wywrotki.
13) Nie można zapominać, że płyniemy na niewielkim kajaku;
trzeba zwracać uwagę na większe jednostki pływające,
ustępować im drogi.
14) Każda rzeka jest niezwykle groźna przy wezbranej wodzie.
Nie wypływać więc przy stanach powodziowych.
Nigdy nie można zapominać o własnych ograniczeniach,
korzystać należy z takich rzek i akwenów, o których wie się,
że są odpowiednie do umiejętności uczestników.
15) Przed spływem należy dowiedzieć się jak najwięcej
o trasie, którą będzie się płynąć. Najbardziej niebez pieczne są spiętrzenia, wysokie progi wody, tamy
oraz młyny. Nurt rzeki, bezpośrednio za przeszkodami,
jest nieprzewidywalny.
Bezwzględnie nie wolno próbować przepływać przez
takie miejsca!
Należy przybić do brzegu i bezpiecznie przenieść kajak.

Tekst: MACIEJ NOWACZYK
Fot. Odpowiednia pozycja pod kładką, pokonywanie progu nie dla amatorów (arch. KTK ZOMORODEK - O/PTTK Wągrowiec),
instruktaż przed spływem (arch. STOWARZYSZENIA POD ŻAGLAMI)

J. WIERZBICZAŃSKIE - J. ROGOWSKIE
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J. WIERZBICZAŃSKIE - J. ROGOWSKIE
WST

ĘP

fot.

M.N.

ODLEGŁOŚCI - MIEJSCA WODOWAŃ I LĄDOWAŃ
JEZIORO ROGOWSKIE - JEZIORO WIERZBICZAŃSKIE

Tonowo
J. Żernickie

na

J. Tonowskie
87,37 Szkółki - most - możliwość wodowania
87,84 Jez. Rogowskie - wypływ na płn.- zach. brzegu - wodowanie w Szkółkach
ROGOWO - przystań rybacka - możliwość wodowania
Szkółki
90,94 Jez. Rogowskie - wpływ na płd. - Rogoźno - przystań - po prawej
90,08 Rogowo - most między jeziorami
91,15 Jez. Rogowskie Małe - wypływ
J. Rogowskie
91,53 Jez. Rogowskie Małe - wpływ Wełny na płd.- zach brzegu
ROGOWO
91,82 kładka między jeziorami
92,10 Jez. Zioło - wypływ Wełny na płn.- wsch. brzegu
J. Rogowskie
Małe
94,30 Jez. Zioło - wpływ Wełny na płd. brzegu
96,90 Cotoń - mostek
J. Zioło
100,25 Mosty koło Mielna - stary i nowy - trasa S5 - koło zajazdu „Drogorad”
Lądowania i wodowania, przenoska pod pierwszym mostem
100,30 koło Mielna - miejsce wodowań i ognisk
101,23 Jez. Biskupiec - wypływ na płn. brzegu
101,62 Jez. Biskupiec - wpływ na płd. brzegu
102,13 Jez. Ławiczno - wypływ na płn. brzegu
102,54 Jez. Ławiczno - wpływ na zach. brzegu
104,80 Struga Gnieźnieńska ( Wełnianka ) - dopływ po lewej
105,16 Brody - Leśniczówka Brody po lewej - możliwość wodowania
J. Biskupiec
105,85 Jez. Piotrowskie - wypływ Wełny na płn. brzegu
J. Ławiczno
GOŚLINOWO - zach. i wsch. brzeg - wodowania
108,16 Jez. Piotrowskie - wpływ na płd. brzegu
109,33 Orchoł - most
Brody
110,52 Jez. Strżyżewskie wypływ na płn. brzegu - 660 m od plaży
STRZYŻEWO KOŚCIELNE - plaża - dogodne wodowania
111,37 Jez. Strzyżewskie - wpływ na płd. brzegu - 910 m do plaży
113,48 Most - droga nr 15 A
J. Piotrowskie
113,97 Jankowo Dolne - most przy „Gościncu w Dolinie”
114,53 Jez. Jankowskie - wypływ na płn.brzegu
Orchoł
JANKOWO DOLNE - ośrodek wypoczynkowy - możliwość wodowania
Strzyżewo Kościelne
115,76 Jez. Jankowskie - wpływ na płd. brzegu - ośrodek po prawej
116,26 Most kolejowy
J. Strzyżewskie
116,98 Jez. Wierzbiczańskie - wypływ Wełny na płn. brzegu
118,68 Jez. Wierzbiczańskie - zachodni brzeg jeziora w Lubochni
W
eł

JEZIORO WIERZBICZAŃSKIE - JEZIORO ROGOWSKIE
Odcinek o długości 32 km wyróżnia się największą ilością jezior; od źródła Wełny do Rogowa
jest ich dziewięć. Począwszy od Jeziora Wierzbiczańskiego Wełna biegnie przez Jankowskie,
Strzyżewskie, Piotrowskie, Ławiczno, Biskupiec, Zioło, Rogowskie Małe aż do Jez. Rogowskiego.
Pierwszym jeziorem, do którego wpływa Wełna, płynąc od źródła z okolic wsi Osiniec, jest
Jez. Wierzbiczańskie, z którego niestety nie można przepłynąć do następnego Jez. Jankowskiego.
Przepłynięcie z Jez. Jankowskiego do Jez. Strzyżewskiego jest możliwe przy wysokiej wodzie.
Natomiast warto polecić na rodzinne wycieczki kajakowe odcinek z plaży w Strzyżewie Kościelnym
do mostów koło Mielna (konieczna przenoska) i dalej do Rogowa, gdzie na młodszych uczestników
czeka wiele atrakcji w Parku Dinozaurów, a i dorośli mogą w nim uzupełnić swoją wiedzę
w Muzeum Paleontologicznym.
Dużą część czasu podczas tego aktywnego odpoczynku spędza się na otwartych wodach, gdzie
można obserwować bogactwo otaczającej przyrody i ptactwa wodnego, które przyzwyczaiło się
już do obecności kajakarzy. Od Jeziora Strzyżewskiego aż do Jez. Rogowskiego, rzeka w większości
płynie wśród zalesionych terenów naturalnym biegiem. Na tej trasie nie napotkamy zbyt wiele oznak
cywilizacji, poza zabudowaniami wsi przy Jez. Piotrowskim i następnie przy Jez. Rogowskim Małym
i Jez. Rogowskim, nad którymi leży Rogowo.
Spływy można zaczynać wczesną wiosną, biorąc pod uwagę, że napotka się na przewężenia
spowodowane przede wszystkim działalnością bobrów i odmarzaniem wód, które ustalają nowe
nurty rzeki, ale w sposób niezauważalny. W tym okresie, poza ewentualnie powalonymi drzewami
i gałęziami, pionierzy będą torować sobie trakt przez uschnięte trzciny, które „podnoszą” dno
prawie do tafli wody, ale takie ewentualne utrudnienia występują tylko przy zarośniętych wpływach
i wypływach rzeki z jezior. I właśnie pokonywanie trudności czyni spływ atrakcyjniejszym.
Od 2013 r. na niektórych odcinkach trwają prace melioryzacyjne nad wyrównaniem i poszerzeniem
koryta rzeki, odnawianiem mostów i oznakowaniem pobliskich terenów.
Także od tego czasu, członkowie „Stowarzyszenia Pod Żaglami” organizują pierwsze spływy już
od marca aż do października, nie tylko na tym etapie Wełny. Chętnych nie brakuje.
Szlak kajakowy zaczynający się na górnym biegu można kontynuować do Jez. Tonowskiego i dalej
rozłożyć spływanie przez Janowiec Wlkp., Wągrowiec i Rogoźno do ujścia w Obornikach.
W dorzeczu Wełny, poza spływaniem, czas można przeznaczyć na zwiedzanie i inne atrakcje.
Fot. Jezioro Piotrowskie
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DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Jez. Jankowskie - Strzyżewo Kościelne
Strzyżewo Kościelne - Jez. Piotrowskie
Jez. Piotrowskie - mosty koło Mielna
Mosty koło Mielna - Jez. Rogowskiego
Rogowskie od wpływu - Szkółki - most

Jankowo Dolne

ok. 5,1 km
2
3,2 km
1
7,7 km 3 - 4
9,4 km 3 - 5
3,6 km 1 - 2

J. Jankowskie

godz.
godz.
godz.
godz.
godz. J. Wierzbiczańskie
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J. WIERZBICZAŃSKIE - J. ROGOWSKIE
Z

Szkółki

7

6

WEŁNA
1

Złotniki

Grochowiska Szlacheckie

J. Rogowskie

1

ROGOWO

5

2

J. Rogowskie Małe
Recz

Rzym

3

8

J. Zioło
J. Dziadkowskie

1
0.

We 2
łna

Dziadkowo

Dziadkówko

2
3
4

Miecięrzyn

Mieleszyn

Cotoń

93.3

Mielno

5

3
J. Głęboczek

J. Biskupiec

6

J. Ławiczno

Z

Leśniczówka

Brody

Dębówiec

3

Goślinowo
Orchoł

4

2

J. Strzyżewskie

Strzyżewo Kościelne

Wełnica

Jankowo Dln.
2 1
J. Jankowskie

1

1
GNIEZNO

Kalina

J. Wierzbiczańskie
Wierzbiczany

letn.

Lubochnia

Osiniec
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STAJNIA KALINA
www.stajnia-kalina.pl
Kalina 4, 62-200 Gniezno, tel. 61 427 11 21, mail: stajnia-kalina@tenbit.pl
agroturystyka, jazda konna
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANKOWO DOLNE www.jankowodolne.com.pl
Jankowo Dolne 43, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 57 36, 502 382 135,
mail: osrodek@jankowodolne.com.pl
GOŚCINIEC W DOLINIE restauracja i hotel
www.gosciniecwdolinie.pl
Jankowo Dolne, 62-200 Gniezno, tel. 61 427 11 21, 500 109 954
ZAJAZD DROGORAD
www.zajazddrogorad
Mielno gm. Mieleszyn - zjazd na starą drogę nr 5
tel. 721 444 404, mail: drogorad@poczta.fmBar – motel w Cotoniu
JANKOWO DOLNE
wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowe z XI-XII w., gród obronny z ok. XIV w.
znaleziska kafli gotyckich z XV w. Wiatrak typu wieżowego (holenderskiego) z 1896 r.
ŁABISZYNEK dwór z XIX w.
ROGOWO - Zespół Kościoła pw. św. Doroty w Rogowie
GROCHOWISKA SZLACHECKIE
Założenie dworsko parkowe. Dwór klasycystyczny, k. XVIII w. Park krajobrazowy z XIX w.
ZŁOTNIKI
Założenie dworsko parkowe z końca XIX wieku. Obejmuje dwór i park z k. XIX w.
RECZ Grodzisko wczesno - średniowieczne położone na zachodnim brzegu jeziora redeckiego.
www.zaurolandia.pl
PARK DINOZAURÓW ZAUROLANDIA - Rodzinny Park Rozrywki
ul. Kolejowa 99, 88-420 Rogowo, tel. 52 302 45 63, 52 359 30 80, 663 023 881
mail: biuro@zaurolandia.pl / rezerwacje@zaurolandia.pl
Muzeum Paleontologicznego, plac zabaw, kolejka elektryczna, park linowy, quady, kajaki itp.
Hotel i Karczma Pałucka.

STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI
www.stowarzyszeniepodzaglami.pl
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
tel.61 415 43 06, mail: biuro@stowarzyszeniepodzaglami.pl

J. Piotrowskie

Łabiszynek

I ETAP

STOWARZYSZENIE ŚWIATOWID
www.swiatowidlubowo.pl
Łubowo 11A, 62-260 Łubowo
ORGANIZATORZY
tel. 61 415 29 01, mail: promocja@swiatowidlubowo.pl
PTTK HORYZONT
www.horyzont.gniezno.pttk.pl
Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej, ul. Łaskiego 10 62-200 Gniezno
tel: +48 61 426 36 60
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SZLAK PIASTOWSKI
www.szlakpiastowski.com.pl
ul. Rynek 14, 62-200 GNIEZNO, tel.061 428 41 00, 781 999 912 mail: info@szlakpiastowski.com.pl
FUNKAYAK
www.funkayak.pl
62-200 Lubochnia, Os.Sosnowe 89,
tel. 600 41 87 33 Emilia, tel. 600 41 87 30 Przemo, mail: przemo@funkayak.pl
POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Rynek 14, 62-200 GNIEZNO, tel.061 428 41 00,

www.powiat-gniezno.pl
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Jez. Wierzbiczańskie (zach. brzeg - Lubochnia) - 1.800 - Jez. Wierzbiczańskie - 160 - most drogowy
koło Kaliny - 560 - most kolejowy - 500 - Jez. Jankowskie (wpływ) - 1.230 - Jez. Jankowskie (wypływ)
Wełna

Jankowo Dolne
JEZIORO JANKOWSKIE
Stacja PKP
łn
We
a

Gniezno

Kalina

J. BYCZEK

118,0

JEZIORO WIERZBICZAŃSKIE - zach. brzeg

JEZIORO WIERZBICZAŃSKIE
GPS: N 52° 31' 42'' E 17° 43' 56''
Położenie: Województwo Wielkopolskie
Powiat Gniezno - Gmina Gniezno - Poj. Gnieźnieńskie
Dojazd - 10 km na wsch. od Gniezna, 2,5 km od wsi
JANKOWO DOLNE, kierunek
na WIEZRZBICZANY - zjazdy na plaże
Długość ok 1 km, szer. ok. 2.8 km,
max. głębokość 22 m, pow. od 148 - 194 ha
To jezioro jest pierwszym, do którego wpływa Wełna.
Zbiornik jest typu rynnowego, linia brzegowa ma
nieregularny kształt z licznymi zatoczkami i półwyspami.
Brzegi jeziora są wysokie z wyjątkiem zachodniego
i w niewielkim stopniu zalesione. Na środku jeziora
znajduje się niewielka wyspa. Jezioro objęte jest strefą
ciszy - zakaz używania silników spalinowych.
Ładna plaża w Lubochni jest najbliższym miejscem rekre acyjnym dla mieszkańców Gniezna i okolic. Tam też jest
możliwość wypożyczenia kajaków (tel.600 41 87 30), żeby opłynąć
to piękne jezioro o bardzo urozmaiconej linii brzegowej.
Dodatkową atrakcją jest wpłynięcie przesmykiem na Jez. Byczek.
FUNKAYAK
www.funkayak.pl
62-200 Lubochnia, Os.Sosnowe 89,
mail: przemo@funkayak.pl
tel. 600 41 87 33 Emilia, tel. 600 41 87 30 Przemo,
Fot. Jezioro Wierzbiczańskie, na jeziorze, dojazd z Lubochni,
przesmyk przed Jez. Jankowskim
(fot. archiwum FunKayak, Kazimierz Mazur)

Wierzbiczany

Niestety nie ma możliwości przepływu do Jez. Jankowskiego.
Odcinek rzeki Wełny, między jeziorami, mógłby być zagospo darowany przez stworzenie zapory. Powstaje taki projekt.
Z Jez. Wierzbiczańskiego do Jez. Jankowskiego rzeka płynie
(ok.1.2 km) pod mostkiem i kolejnym mostem kolejowym,
i cieńką strugą wpływa po lewej stronie Ośrodka Wypoczyn kowego „Jankowo Dolne”. Obecnie spływ między jeziorami
jest raczej niemożliwy, a jeśli tak, to przy wysokim stanie
wody i dużej determinacji w przenoszeniu kajaka.

Natomiast na ładnym Jez. Jankowskim
można popływać do woli, wypożyczając
JEZIORO WIERZBICZAŃSKIE (np. sprzęt wodny w Ośrodku) lub zacząć
spływ w kierunku Jez. Strzyżewskiego.

Lubochnia

Fot. Jez. Jankowskie - przeszkoda za wypływem
Wełny, kładka przy wpływie, na jeziorze

WEŁNA

JEZ. JANKOWSKIE

115,8 JEZIORO JANKOWSKIE - wpływ Wełny
na południowym brzegu

JEZIORO JANKOWSKIE
GPS: N 52° 32' 43'’ E 17° 42' 44'’
Położenie: Województwo Wielkopolskie
Powiat Gniezno - Poj. Gnieźnieńskie
Dojazd - Trasa Gniezno - Toruń, po 8 km
od Gniezna drogowskaz na Jankowo Dolne.
Stacja kolejowa, przystanek autobusowy.
Długość szlaku na jeziorze 1200 m
Szerokość 320 m
Średnia głębokość 4 - 5 m, max. - 12,9 m, powierzchnia 32,5 - 35,7 ha
Na zach. brzegu na półwyspie można zobaczyć pomniki przyrody - brekinie,
jedno z niewielu stanowisk tych drzew w Wielkopolsce.
Wędkarze korzystają z zarybionego jeziora z nadzieją na złowienie
okazałego węgorza lub szczupaka.
Wokół jeziora prowadzi szlak spacerowo - rowerowy, amatorzy
jazdy rowerem mogą udać się do Arkuszewa i Wierzbiczan.
Wzdłuż jeziora, w lesie sosnowym, przebiega Szlak Piastowski
Królewski - zielony od Skorzęcina lub niebieski z Gniezna.
„Jankowo Dolne” - Ośrodek Wypoczynkowy.
Jezioro i Ośrodek Wypoczynkowy jest własnością
Ireny i Dariusza Rączkowiak. Kontakt: Jankowo Dolne 43,
62-200 Gniezno 61 42 45 736, kom. 502 383 135
Do dyspozycji gości jest 150 miejsc noclegowych. Na terenie
ośrodka znajduje się: plac zabaw, sklep spożywczy, wypożyczalnia
sprzętu wodnego,boisko do siatkówki plażowej, miejsce na ognisko.

JANKOWO DOLNE
Jankowo Dolne to mała miejscowość leżąca nad Wełną, oddzielająca
geograficznie Wielkopolskę od Kujaw. Historia tej miejscowości
sięga średniowiecza. Pochodzi stąd wiele cennych znalezisk
archeologicznych świadczącym o dużym znaczeniu tego miejsca
w przeszłości. Odkryto tutaj wczesnośredniowieczne grodzisko
pierścieniowe o obwodzie wałów około 100 m użytkowane
w XI-XII w., oraz gród obronny z ok. XIV w i wiatrak z 1896 r.
Stąd pochodzą wyjątkowo cenne znaleziska kafli gotyckich
z XV w. W pobliżu znajduje się wiele miejsc atrakcyjnych
turystycznie takich jak: Gniezno, Ostrów Lednicki, Biskupin,
Strzelno, Kruszwica, Duszno z wieżą widokową.
W Jankowie Dolnym można zatrzymać się w „Gościncu
w Dolinie”
Fot: „Jankowo Dolne” - ośrodek wypoczynkowy,
„Gościniec w Dolinie” i wiatrak typu wieżowego
(holenderskiego) z 1896 r. w Jankowie Dolnym.
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Jez. Jankowskie (wypływ) - 560 - most w Jankowie Dolnym - 500 - most (Gniezno - Trzemeszno)
- 910 - Jez. Strzyżewskie (wpływ) - 850 - Jez. Strzyżewskie (wypływ) - 1.200 - most w Orchoł - 1.170 Jez. Piotrowskie (wpływ) - 2.300 - Jez. Piotrowskie (wypływ) - 700 Mielno
most (Brody) - 2.600 - Jez. Ławiczno (wpływ) - 420 - Jez. Ławiczno
Bożacin
Biskupiec
(wypływ) - 510 - Jez. Biskupiec (wpływ) - 390 - Jez. Biskupiec
Zajazd Drogorad
(wypływ)
- 1.000 - mosty koło Mielna (S5 - Zajazd „Drogorad”)
J. Biskupiec
J. Głęboczek

J. Ławiczno

DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Jez. Jankowskie - Strzyżewo Kościelne
ok. 5,1 km
2 godz.
Strzyżewo Kościelne - mosty koło Mielna
11,0 km 5 - 6 godz.
Mosty koło Mielna - Jez. Rogowskiego
9,5 km 3 - 5 godz.

Jeśli spływ zaczyna się z ośrodka wypoczynkowego
„Jankowo Dolne” na południu Jez. Jankowskiego,
to wodna trasa przebiega przez ponad 1,2 km długości
tego jeziora. Dostępna struga Wełny do Jez. Strzyżewskiego
płynie, w większości na otwartych przestrzeniach i przepły J. Piotrowskie
wa pod dwoma mostami (około 3,2 km).
Przed samym wpływem do jeziora można spodziewać się
Dębówiec
przewężenia porośniętego trzcinami. Pokonanie krótkiego
Goślinowo
odcinek będzie wynagrodzone widokiem malowniczego
jeziora z widocznym wzgórzem i wierzą kościoła w Strzyżewie
Kościelnym. Kierując sie na północny wschód od wpływu,
Orchoł
w kierunku wzgórza, po 900 m dopłynie się do plaży, z której
Strzyżewo najczęściej zaczynają się zorganizowane spływy.
Kościelne Z plaży do wypływu Wełny jest ponad 650 m. Od wpływu
J. Strzyżewskie
Wełny do jej wypływu jest 850 m w linii prostej od południo wego do północnego brzegu nieregularnego w kształcie
Jez. Strzyżewskiego.
111,4 JEZ. STRZYŻEWSKIEGO
- wpływ Wełny
GPS: N 52° 34' 13'' E 17° 39' 46'' JEZIORO STRZYŻEWSKIE
Położenie: Województwo Wielkopolskie Gmina Gniezno - Poj. Gnieźnieńskie
Dojazd - Z Gniezna - droga nr 5 na Rogowo - Żnin
- ok. 8 km od Gniezna - skręt się w prawo
na Dębówiec, w Orchot - skręt w prawo
do STRZYŻEWA KOŚCIELNEGO,
za kościołem ścieżką w dół zjazd do plaży.
Długość szlaku od plaży do wypływu - 0,7 km.
Długość jeziora - 0,95 km, szerokość - 1,1 km
Średnia głęb. - 5,8 m, pow. - od 48,5 - 49,9 ha
Brzegi Jeziora Strzyżewskiego otoczone są tere nami rolnymi oraz lasami.
Fot. Jez. Strzyżewskie - Strzyżewo Kościelne - plaża
Leśniczówka
Brody

WEŁNA

JEZ. STRZYŻEWSKIE

17

WEŁNA

MOST - ORCHOŁ

18

J. Strzyżewskie

Strzyżewo Kościelne
most

Orchoł

Goślinowo
Nad jeziorem obowiązuje strefa ciszy (zakaz używania
silników spalinowych). Czysta woda Jez. Strzyżewskiego
zachęca do zażywania kąpieli. W jeziorze występują takie
gatunki ryb jak: sandacz, szczupak, lin i inne - obowiązuje
regulamin amatorskiego połowu ryb.
Zjazd do plaży w Strzyżewie Kościelnym umożliwia transport
przyczep z kajakami i dowóz uczestników do samego brzegu,
gdzie jest dużo miejsca na swobodne rozłożenie kajaków.
Po starcie z plaży, po ponad 600 m, trzeba zacząć
wypatrywać po prawej stronie, wypływu Wełny.
Aktywnymi organizatorami spływów, na tym odcinku i nie
tylko na nim, są:
- STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAM z Trzemeszna
- STOWARZYSZENIE ŚWIATOWID z Łubowa
- KLUB PTTK „HORYZONT” z Gniezna
- ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „ SZLAK PIASTOWSKI”
z Gniezna
- FUNKAYAK z Lubochni
Informacji o turystycznych szlakach udziela też Powiatowe
Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie.
Spływy organizowane są już od wczesnej wiosny i jeśli
warunki na to pozwalają, to odbywają się one co tydzień,
do późnej jesieni. Popularyzacja kajakarstwa uświadomiła
okolicznym mieszkańcom, że szlaki kajakowe istnieją również
na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nie trzeba wyruszać np. na Mazury.
GPS: N 52° 35' E 17° 39'
STRZYŻEWO KOŚCIELE
We wsi znajduje się neogotycki kościół pw. Zwiastowania NMP
z 1848 r. W sklepie można zaopatrzyć się w prowiant.
Fot. Wełna w okolicach Jez. Strzyżewskiego, start z plaży
w Strzyżewie Kościelnym, kościół w Strzyżewie Kościelnym.

J. Piotrowskie
110,5 JEZIORO STRZYŻEWSKIE - wypływ na płn. brzegu
Poruszanie się między jeziorami jest nieskomplikowane,
ponieważ rzeka płynie regularną, w miarę szeroką strugą,
przez ok. 1.200 m do odnowionego mostu w Orchot.
Od Jez. Strzyżewskiego do Jez. Piotrowskiego jest
w sumie ok 2.400 m.
Na każdej trasie spływu zdarzają się niespodziedziewane
„atrakcje” za sprawą natury, w którą wpisuje się też
działalność bobrów.
Fot. Panorama na Jez. Strzyżewskie od północy.
Przed mostem w Orchot w marcu czerwcu i wrześniu...
Było drzewo.

fot.

M.N.
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J. Piotrowskie
Jeziorany

Goślinowo

Dębowiec

Orchoł

most
fot.

108,2 JEZIORO PIOTROWSKIE - wpływ na płd. brzegu

M.N.

Fot. Spływ kajakowy za mostem w Orchoł
Panorama na Jez. Strzyżewskie od południa

Jez. Piotrowskie - wpływ - Goślinowo - zach. brzeg (wodowanie)
Jez. Piotrowskie - wpływ - Jeziorany - wsch. brzegu (wodowanie)
Jez. Piotrowskie - wpływ - wypływ

- 130 m lub po 1.300 m
- 1.400 m
- 2.350 m

JEZIORO PIOTROWSKIE
GPS: N 52° 36' 13'' E 17° 39' 20''
Położenie: Województwo Wielkopolskie - Powiat Gniezno - Gmina Gniezno - Pojezierze Gnieźnieńskie
Dojazd: - do plaż w Goślinowie zach brzegu - 10 km od Gniezna drogą na Bydgoszcz, skręt w prawo
do GOŚLINOWA, za wsią skręt w lewo, do małej plaży lub dalej, skręt w prawo, przed lasem,
dojazd do parkingu.
- do plaży na wch. brzegu - j.w. skręt w prawo na Goślinowo, w prawo na Orchoł,
za mostem skręt w lewo na Dębówiec i w lewo na Jeziorany i ścieżką leśną w lewo
do pkt. czerpania wody w Lasach Królewskich.
Długość szlaku i jeziora
- 2350 m
Szerokość
- 300 m
Średnia głęb.
- 4 m - max. - 8 m
Powierzchnia
- ok. 50 ha
Jez. Piotrowskie - zbiornik typu rynnowego,
otoczony jest od strony płd. terenami
rolnymi, od północnej lasami. Brzegi
jeziora porasta trzcina pospolita, pałka
wodna, grążel wodny oraz lilia wodna biała.
Teren objęty jest strefą ciszy, nie posiada
żadnych ośrodków wypoczynkowych oraz
wypożyczenia kajaków.
Jezioro jest najdłuższym na szlaku Wełny.
Z jeziora widoczne są zabudowania wiosek,
w których pobliżu można wodować: Goślinowo - zach. strona, oraz Dębówiec i Jeziorany na wsch.
106,3 WYPŁYW WEŁNY Z JEZ. PIOTROWSKIEGO

Fot. Start koło Goślinowa na Jez. Piotrowskim

Wypływ z Jeziora, w zależności od stanu wody,
może wymagać od kajakarzy użycia wioseł i rąk
do odpychania się od dna, w celu przesunięcia kajaka
po płyciźnie. Kolejni spływowicze czekający w kolejce,
podpatrują poprzedników i dzięki temu mogą uskute cznić doskonalszą technikę pokonania tego krótkiego
odcinka. Takie urozmaicenia czynią spływy ciekaw szymi, a uczestnicy mają okazję poznania się podczas
komentowania sytuacji.
Po opuszczeniu Jez. Piotrowskiego płynie się 700 m
wśród trzcin i drzew aż do mostu w Brodach
przy leśniczówce.
105,6 LEŚNICZÓWKA BRODY po lewej - most
N 52°37'02" E 17°38'46"
Przy moście można lądować lub wodować. Pod wieloma mostami
koryto rzeki zwęża się i pod konstrukcją nanoszony jest piach
i kamienie. Tak jest pod mostem w Brodach i w przypadku niskiego
stanu wody, może zaistnieć potrzeba przeciągnięcia kajaka.
Po wcześniejszym umówieniu, uczestnicy spływu mogą skorzystać
z gościnnego terenu Leśniczówki i zorganizować czas na wypoczynek
i posiłek. Fot. Jez. Piotrowskie - wpływ koło Goślinowa, zbiórka
na jeziorze i wypływ. Leśniczówka Brody, most i pod
mostem w Brodach.
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Przez okolice i przez most prowadzi Szlak Królewski (zielony) - Jankowo Dolne przez Strzyżewa Kościelne
i wzdłuż Jez. Głęboczek do Mielna.
Około 350 m za mostem, ujście ma Struga Gnieźnieńska - pierwszy od źródła dopływ Wełny.
104,9 STRUGA GNIEŹNIEŃSKA - dopływ po lewej
Struga zwana też WEŁNIANKĄ - ciek wodny o długości ok.18 km. Początek swój bierze w Gnieźnie.
Terenami leśnymi wpływa w okolicach LEŚNICZÓWKI BRODY - niespławna.
Od mostu do niewielkiego Jez. Ławiczno, rzeka płynie dość szeroką
strugą, początkowo wśród drzew, następnie między polami szeroką
wstęgą - ponad 2,6 km.

103,0 JEZIORO ŁAWCZNO - wpływ na zachodnim brzegu

JEZIORO ŁAWICZNO
GPS: N 52° 38' 18'' E 17° 38' 25''
Położenie: Województwo Wielkopolskie
Powiat Gniezno - Gmina Gniezno - Poj. Gnieźnieńskie
Długość - 580 m, dług. szlaku - 420 m
Szerokość - 280 m, średnia głęb. - 3,4 m, pow. - 16,5 ha
Małe malownicze jeziorko z urodzajem flory i fauny,
gdzie spokój pozwala wylęgać się dzikiemu ptactwu.
Położone jest wśród lasów na płn. wschodzie i łąk
przylegajacych do zachodniego brzegu.
Zdarza się, że w rolę przewodnika wciela się stadko
łabędzi, które nadając swoje tempo, spowalnia kajaki,
dając pretekst do odpoczynku.
102,6 JEZIORO ŁAWICZNO - wypływ na północnym brzegu
Zalesioną strugą Wełny, po ponad 500 m. wpływa się
do jeszcze mniejszego, równie malowniczego,
Jez. Biskupiec.
102,0 JEZIORO BISKUPIEC - wpływ na płd. brzegu
Fot. Spływ leśnym duktem za mostem w Brodach - u góry,
„Przewodnicy” prowadzący do Jez. Ławiczno.

WEŁNA

fot.

JEZ. BISKUPIEC

M.N.

Fot. Jez. Ławiczno - widoczni kajakarze przy wpływie Wełny
(marzec), (u góry, po lewej widoczne Jez. Biskupiec), spływ
za Jez. Biskupiec.

JEZIORO BISKUPIEC

GPS: N 52° 38' 47'' E 17° 38' 17''
Długość - 410 m, długość szlaku - 380 m
Szerokość - 280 m, średnia głęb.
-4m
Brzegi jeziora są porośniętę gęstą roślinnością.

101,6 JEZIORO BISKUPIEC - wypływ na płd. brzegu
W podobnych warunkach, jakie były przed Jez. Biskupiec,
czyli szeroką strugą z „kłaniajacymi się” konarami drzew,
po niecałym kilometrze, dopływa się do miejsca wodowań.
Na wysokości mety, po lewej stronie, znajduje się niespławna,
cieńka struga prowadząca do Jez. Głęboczek.
JEZIORO GŁĘBOCZEK
Dług. - 260 m, szer. - 550 m
Nad jeziorkiem jest ładna
plaża, ulubione kąpielisko
mieszkańców okolic.
Fot. Jez. Głęboczek - plaża.
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Kajakarze, którzy będą kontynuować spływ, przenoszą sprzęt
pod mostami. A chętni, żeby go tutaj zacząć mogą wodować
między mostami. Są to ciekawsze i mniej męczące opcje niż
startowanie po drugiej stronie dróg. Przy starym moście jest
możliwość dojazdu transportera z kajakami na parking lub dużą
polanę - skręt w prawo za końcem starej drogi prowadzącej
przez gospodarstwo.

100,7

STARY I NOWY MOST na trasie S5 Gniezno - Rogowo
Przy budowie nowej S5 nie wykorzystano nawierzchni starej
drogi, ponieważ prowadziła niebezpiecznym zakrętem.
Obecnie stara droga (18 km od Gniezna, za drogowskazem
na Mielno - skręt w prawo ) tworzy obwodnicę i dojazd
na parking dla klientów Zajazdu „Drogorad” i plażowiczów
przybywających nad Jez. Głęboczek. Samochody zostawiają
w tym miejscu również uczestnicy spływów.

Szkółki

Początkowy odcinek za mostami, brzegi rzeki są uregulowane
biegnące na otwartej przestrzeni. W okolicach wsi Cotoń,
Wełna ma naturalny charakter, meandruje wśród bujniejszej
roślinności, co czyni ją ciekawszą i malowniczą. Po drodze
ROGOWO
można obserwować dzikie gęsi i ich siedliska lęgowe.
Fot. Wełna - stary i nowy most przy S5, wodowanie między
J. Rogowskie Małe
mostami (arch. FunKayak), Wełna w okolicach Cotonia

J. Rogowskie

Fot. Zajazd „Drogorad”, wodowanie przed mostami
za Jez. Biskupiec, kajakarze przed starym mostem, odpoczynek
nad mostem pod nową trasą S5, tradycyjne zdjęcia uczestników
spływów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pod Żaglami
i Stowarztszenie Światowid, „zasłużony” posiłek.
J. Dziadkowskie

J. Zioło

Dziadkowo

Dziadkówko

Cotoń
S5

Mielno
J. Głęboczek

J. Biskupiec

Mosty koło Mielna - 3.350 - kładka koło Cotoń - 2.600 - Jez. Zioło
(wpływ) - 2.200 - Jez. Zioło (wypływ) - 570 - Jez. Rogowskie Małe
(wpływ) - 380 - Jez. Rogowskie Małe (wypływ) - most w Rogowie
- 140 - Jez. Rogowskie (wpływ) - 3.200 - Jez. Rogowskie (wypływ)
- 500 - most w Szkółkach
DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Mosty przy S5 - Jez. Rogowo - wpływ ok. 9,4 km 3 - 5 godz.
Jez. Rogowskie - wpływ - Szkółki - most
3,7 km 1 - 2 godz.

fot.

M.N.
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Między mostami, przy trasie S5, a wsią Ostrowo,
przy wpływie Wełny do Jez. Zioło jest 6 km.
Czasami trzeba „pokłonić” się konarom i poszu kać drogi wśród roślinności, Będzie to wynagro dzone pobytem na szlaku, w uroczych klimatach.

JEZIORO ZIOŁO
GPS: N 52° 42' 17'' E 17° 38' 09'
Położenie: Województwo Kujawsko - Pomorskie
- Powiat Żniński - Pojezierze Gnieźnieńskie
Długość szlaku 2,2 km dług. 3.0 km
Szerokość
1.1 km głęb. 5,9 m
Jezioro Zioło - malowniczo położone, morenowe,
jest ulokowane w rynnie o nieregularnych kształtach
z licznymi zatokami o niewysokich brzegach z dobrze
rozwiniętą strefą roślinności przybrzeżnej.
Na małej, porośniętej drzewami wysepce, zagnieździły się
kormorany. Warto przybić lub zbliżyć się do jej brzegów.
Po prawej stronie widać zabudowania Rogowa, w kierunku
którego płynie Wełna. Ale spływ można sobie urozmaicić
wpływając w Kołdrąbski Strumień (zach. brzeg jeziora)
i po pokonaniu 450 m płytkiego cieku oraz małego jazu
(przenoska), wpłynąć do Jeziora Dziadkowskiego.
Jeśli podąża się szlakiem Wełny, to zostawia się wysepkę
po lewej stronie i po 2,2 km, trzeba znaleźć wypływ po prawej stronie. Fot. Na szlaku do Jez. Zioło,
przystanek na wysepce
92,3 JEZIORO ZIOŁO - wypływ Wełny na pn. - wsch. brzegu
JEZIORO ROGOWSKIE MAŁE
Rzeka przez 500 metrów prowadzi do następnego jeziora.
Jak nazwa jeziora sugeruje, zbiornik nie ma nawet 300 metrów szerokości i długości.
Pierwszy raz na szlaku kajakowym znajdujemy się w sąsiedztwie urbanizacji, w miejcowości Rogowo.
Po lewej stronie widać wieże kościoła Św. Doroty.
Od wpływu do wypływu jest 200 m.
Fot. Jez. Rogowskie Małe i Rogowskie,
widok z mostu w Rogowie
na Jez. Rogowskie Małe.

fot.

M.N.
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Z Jez. Rogowskiego Małego wpływa się w Wełnę
i przepływa pod mostem, żeby wpłynąć na rozległe
wody Jez. Rogowskiego - odcinek 200 m.
Po prawej stronie można lądować przy przystani rybac kiej, na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Łysininie.
Jest tam pole namiotowe i zaplecze potrzebne do wy godnego wypoczynku - miejsce, z którego często korzy stają organizatorzy spływów.

JEZIORO ROGOWSKIE

Fot. Jez. Rogowskie
ŻNIN
JANOWIEC WLKP.
- start (arch. MARMAG)
GPS: N 52° 44' 05'' E 17° 38' 20'
Położenie: Województwo Kujawsko - Pomorskie
Szkółki
Powiat Żniński - Gmina Rogowo - Pojezierze Gnieźnieńskie
Długość szlaku do wypływu - ok. 3.2 km, dług. w linii prostej pn.- pd.ok.- 3.0 km
Park
Dinozaurów
Szer. w linii prostej wsch.- zach. - ok. 2.0 km, głęb. - 4,3 m, max.- 14.3 m
Jez. Rogowskie
Wzdłuż wschodniego brzegu położona jest miejscowość Rogowo.
Ten obszar jest południową granicą etnograficznego regionu - Pałuki, ta część
Rogowo
Wełny należy do pałuckiego szlaku kajakowego.
S5
Niewskazane jest pływanie na tym akwenie, o bardzo nieregularnym kształcie,
Jez. Rogowskie
przy dużym wietrze.
J. Zioło
Małe
W Rogowie, poza przystanią, miejsce lądowań lub wodowań warto wyznaczyć
przy Parku Dinozaurów. Od mostu do tego miejsca jest około 2.7 km.
P

92,3

JEZIORO ROGOWSKIE - wypływ przy Szkółkach

Od wpływu do wypływu Wełny, którego należy szukać, kierując się
na płd.- zach. jest ponad 3 km. Kolejnym miejscem, z którego kaja karze mogą wyruszyć szlakiem Wełny, np. do Jez. Tonowskiego,
jest plaża w Szkółach, po lewej stronie - 120 m przed wypływem.
Po 0,5 km, podpływa się pod most w Szkółkach - możliwość wodo wania, a po ponad kilometrze wpływa się do Jez. Tonowskiego.
PARK DINOZAURÓW - ZAUROLANDIA www.zaurolandia.pl
Muzeum Paleontologicznego, plac zabaw, kolejka elektryczna,
park linowy, quady, kajaki itp. Hotel i Karczma Pałucka.

Fot. Kościół pw. Św. Doroty w Rogowie,
„Zaurolandia” w Parku Dinozaurów,
przed wypływem z Jez. Rogowskiego.

WEŁNA
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Jez. Rgielskie
Nielba

Rgielsko

OD JEZIORA ROGOWSKIEGO DO WĄGROWCA

WĄGROWIEC
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Łaziska

4 Żerniki

Zrazim
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5
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Tonowo

Zbietka
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WełnaJ. Żernickie
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Wybranowo
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Dziekszyn
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1

Jez. Tonowskie

Skórki 1

Wełna
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wka

Mieścisko

Szkółki

J. Rogowskie
ROGOWO

JANOWIEC WIELKOPOLSKI
www.janowiec.wyprawy-kajakowe.pl
Koło PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Janowcu Wielkopolskim,
Adam Lubawy tel. 52 30 23 936, Borysław Tomczak tel. 501 13 10 77
WĄGROWIEC
Klub Turystyki Kajakowej „Zimorodek” Oddział PTTK w Wągrowcu

www.ktk.wagrowiec.pttk.pl

LGD Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY”
www.dolinawelny.eu
ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 255 24 89
MARMAG Marcin Buliński
www.marmag.net
62-100 Kopaszyn 22, tel. 696051343, mail: marbulinski@wp.pl
Organizacja spływów na terenie Wielkopolski, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
WĄGROWIEC - WIELSPIN
www.wielspin.pl
Centrum Zdrowia i Aktywnej Rekreacji Wielspin nad Jez. Durowskim
tel. 67 262 09 00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WĄGROWCU
www.osir.wagrowiec.eu
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 59
Tel. +48 67 26 22 481, +48 67 26 85 337, mail: osirwagrowiec@wp.pl

1

JANOWIEC WIELKOPOLSKI - PRZYSTAŃ między mostami

1
2
3

SKÓRKI - KOŚCIÓŁEK ŚW. KATARZYNY - poł. XIX w.
JEZIORO TONOWSKIE - DĄB JAN na wyspie

4

ŻERNIKI - Kościół PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Freski z XV w.
ZRAZIM - opuszczony kościół ewangwlicki

5

TONOWO - PAŁAC KLASYCYSTYCZNY
Zespół parkowo - architektoniczny, obecnie Dom Pomocy Społecznej

6
7

RUDA KOŹLANKA - stary młyn
ŁAZISKA - Piramida Łakińskiego

Wełna

Na tym odcinku Wełny przepływa się przez dwa jeziora,
wsie i miasta np: Janowiec Wielkopolski, Mieścisko
i Wągrowiec. Na tym odcinku rzeka płynie pod wieloma
mostami. Pod nimi, na ogół, koryto rzeki jest przewę żone, nurt wody nanosi kamienie i piasek, a takie
skupiska powodują progi lub mielizny. Przy wysokiej
wodzie należy mieć panowanie nad bystrzami i przys pieszonym nurtem, a przy niskiej, umieć wybrać miej sce, gdzie jest najbezpieczniej i najmniejsza mielizna.
Na trakcie wodnym jest jeden jaz i trzy progi, ale prze noski nie muszą być konieczne, w zależności od stanu
wody. Jeśli spływ nie zaczyna się w Rogowie lub wcześniej, to wodną przygodę można rozpocząć
między innymi przy mostku w Szkółkach, na południowym brzegu Jeziora Tonowskiego, czy w miejscu,
w którym pomyślano o kajakarzach, dostosowując teren między mostami, w centrum Janowca Wlkp.,
do potrzeb wodniaków.
Ciekawym miejscem, które dawniej było zorganizowane pod kątem nurtu Wełny, jest Ruda Koźlanka
ze starym młynem. Po działalności właścicieli młyna, pozostał opuszczony budynek i próg wodny,
robiący wrażenie, tym większe im większa ilość wody przepływa nad nim. Przy spływaniu słabym nurtem
należy zachować ostrożność i płynąć przy asekuracji doświadczonych organizatorów. Za progiem
i za mostem, Wełna nadal płynie w miarę szerokim, leniwym i spokojnym nurtem, wśród łąk w kierunku
Wągrowca. Na większości odcinków były wykonywane prace melioracyjne, podczas których poszerzono
i wyprostowano koryto rzeki, spowalniając jej bieg. Spływ można zakończyć przy moście w Straszewie,
dawniej wsi na wschód od Wągrowca, obecnie wchłoniętej przez miasto, jako dzielnica.
Ale będąc w Wągrowcu i nie przepłynąć przez skrzyżowanie z Nielbą, mylnie nazywanym czasami
bifurkacją, to jak być w Paryżu i nie widzieć z bliska Wieży Eiffela.
Do Wągrowca organizowane są też spływy dopływami Wełny, Nielbą i Strugą Gołaniecką przepływającą
przez przepiękne Jezioro Durowskie, nad którym można znaleźć wiele możliwości noclegu.
W Wągrowcu warto zatrzymać się na dłużej, by następnie kontynuować przygodę kajakarską z centrum
miasta przy Opactwie i Klasztorze Cystersów.
Jak na każdej rzece, po zimie możemy napotkać na niespodzianki w postaci powalonych drzew i gałęzi
za przyczyną działalności natury, w którą aktywnie
„wpisują się” bobry ze swoją pracowitością.
Natomiast działalnością sprzyjającą kajakarzom,
rowerzystom i piechurom zajmują się, między innymi,
PTTK w Janowowcu Wlkp. i Oddział PTTK w Wągrowcu,
będące organizatorami wielu imprez związanych
z pobliskimi terenami.
Warto wybrać ten odcinek na weekendowy spływ.
Gwarantuje on niezapomniane wrażenia, piękne widoki
i... czasami zastrzyk adrenaliny.
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Tonowo
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JANOWIEC WLKP.
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OD JEZIORA ROGOWSKIEGO DO WĄGROWCA

52,55 Mostek - Wągrowiec - Straszewo
WĄGROWIEC - STRASZEWO - most - wodowanie
52,87 Próg przy stawie po prawej - nieistotny
55,42 Łaziska - mostek
56,70 Łaziska - most
59,11 Mostek - Zbietka na płd.
62,07 Ruda Koźlanka - most i próg
RUDA KOŹLANKA - most - wodowanie
63,68 Mieścisko - most na północ od miejscowości
64,03 Próg - niewielki próg
68,07 Tumidaj - jaz, próg i most - ostrzeżenie
TUMIDAJ - jaz
71,23 Wybranowo - kładka
73,41 Dziekszyn - mostek
Fot. Tumidaj - jaz i most, Ruda Koźlanka próg przed mostem.

MIEŚCISKO
Fot. Uregulowany nurt Wełny.

Dziekszyn
Szkółki

75,88 Janowiec Wlkp. - most kolejowy
JANOWIEC WLKP. - PRZYSTAŃ - wodowanie
Jez. Rogowskie
75,93 Janowiec Wlkp. - most drogowy ul. Śniadeckich
76,24 Janowiec Wlkp. - mostek
ROGOWO
77,58 Kładka
78,97 Zrazimiu - most na płd. od wsi
80,25 Żerniki - Wełna - most drogowy
81,40 Jezioro Żernickie - wypływ
JEZIORO ŻERNICKIE - na płd. brzegu - wodowanie
81,92 Jezioro Żernickie
82,52 Jezioro Tonowskie - wypływ
JEZIORO TONOWSKIE - przy wyspie - wodowanie
86,32 Jezioro Tonowskie
87,37 Szkółki - most - możliwość wodowania
87,84 Jezioro Rogowskie - wypływ
JEZIORO ROGOWSKIE - SZKÓŁKI
91,94 Jezioro Rogowskie - wpływ - po prawej stronie - możliwość wodowania
DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Jez. Rogowskie - Szkółki - JANOWIEC WLKP.
ok. 12 km 3 - 4 godz.
JANOWIEC WLKP. - Ruda Koźlanka
14 km 4 - 5 godz.
Ruda Koźlanka - WĄGROWIEC ( Straszewo )
9,5 km 3 - 4 godz.
Fot. Adam Lubawy - Jez. Tonowskie - wyspa - pomnik przyrody - Dąb Jan.

WEŁNA

JEZIORO TONOWSKIE

31

WEŁNA

JEZIORO TONOWSKIE

Fot. Most w Szkółkach

fot.

87,8 JEZIORO ROGOWSKIE

- wypływ na pn. - zach. brzegu
Wełna płynie szeroką strugą
Fot. Wełna w Szkółkach,
wśród drzew - 460 m do mostu
w Szkółkach. Jeśli chce się wodować - widok od Jez. Tonowskiego
w tej okolicy, to właśnie przy moście lub niecałe 500 metrów dalej
od mostu, nad płn. - zachodnim brzegu Jez. Rogowskiego.
Od Szkółek do wpływu Wełny do Jez. Tonowskiego jest ok. 1050 m.
86,3 JEZIORO TONOWSKIE - wpływ na płd. - wsch. brzegu

JEZIORO TONOWSKIE
GPS: N 52° 46' 11'' E 17° 35' 15'
Położenie: Województwo Kujawsko - Pomorskie
Powiat Żniński - Gmina - Janowiec Wielkopolski
Pojezierze Gnieźnieńskie
Dojazd: Droga Żnin-Janowiec do miejscowości Żerniki,
lub od trasy Gniezna przez Rogowo do Tonowa.
Pobliskie miejscowości to Tonowo, Żerniki, Skórki
i Wiewiórczyn.
Długość szlaku i dług. jeziora 3800 m
Szerokość
750 m
Średnia głęb.
1,9 m max. 7,3 m
Powierzchnia
od 159 do 166 ha
Południowe brzegi jeziora stanowią granicę gminy
Janowiec Wielkopolski z gminą Rogowo. Jest to
jezioro rynnowe o wydłużonym kształcie.
Brzegi to głównie obszary rolnicze.
W płd. - wsch. części jeziora znajduje się obrosła
zielenią wyspa - ok. 7 ha. Atrakcją na niej, jest
pomnik przyrody - DĄB JAN o średnicy ok. 25 m.
( zdjęcia na poprzedniej stronie ).
Fot. Drewniany kościółek Św. Katarzyny z pol. XIX w.
w Skórkach przy polnej drodze prowadzacej do plaży,
droga i brzeg na plaży nad Jez. Tonowskim.

32

M.N.

Fot. Jezioro Tonowskie i wyspa.
Zespół dworsko - parkowy z II pol. XIX w. w Tonowie,

Najdogodniejszym miejscem do wodowania
na Jez. Tonowskim jest brzeg niedaleko przesmyku
z wyspą, na południowym brzegu, oddalony od wpływu
1.400 m. Dotrzeć do niego można, skręcając w prawo
w Skórkach i polną drogą koło drewnianego kościółka
pw. Św. Katarzyny, dojechać wzdłuż brzegu do plaży.
Jezioro Tonowskie jest niezwykle malownicze i stanowi
raj dla wędkarzy oraz wypoczywających turystów.
TONOWO
GPS: N 52° 47' E 17° 35'
W 1902 r. nad stromym brzegiem jeziora został wybudowany pałac o cechach klasycystycznych
z malowniczym parkiem schodzącym do jeziora. Obecnie mieści się w nim Państwowy Dom Pomocy
Społecznej. W miejscowości zachował się XIX - wieczny zabytkowy spichlerz odrestaurowany w 1986 r.

82,5

JEZIORO TONOWSKIE
- wypływ Wełny na pn. - zach. brzegu
Z Jez. Tonowskiego, z atrakcyjną przyrodniczo
wyspą, szlak kajakowy prowadzi do następnego,
małego jeziorka 600 metrów.

81,9

JEZIORO ŻERNICKIE - wpływ Wełny
GPS: N 52° 46' 23'' E 17° 33' 36''
Jezioro dostępne jest również dla kajakarzy
od południa przy drodze Szkółki - Skórki - Wełna.
W okolicach rzeki Wełny leżą dwie miejscowości o tej samej
nazwie - druga Wełna leży na szlaku kajakowym do Jaracza.
Odległość do przepłynięcia przez ten akwen jest równocześnie
jego długością, czyli 530 metrów przy szerokości 240 metrów.
Nazwa jeziora pochodzi od miejscowości Żerniki niewidocznej
z jeziora, w której warto zobaczyć gotycki kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny z freskami z XV w.

Fot. Jezioro Tonowskie - na tle wyspy, kościół w Żernikach.

WEŁNA
81,4

JEZ. ŻERNICKIE - ZRAZIM

JEZIORO ŻERNICKIE - wypływ Wełny na zach. brzegu

Od wypływu z ostatniego jeziora na tym odcinku do Wągrowca
(przedostatniego do ujścia w Obornikach) do niedawno
powstałego mostku jest 1,150 m. Mostek należy do drogi
Żerniki - Wełna. Przed i za nim, Wełna płynie małymi
zakolami, szerokim i powolnym nurtem.

Do kolejnego odnowionego mostu koło Zrazimia jest 1,3 km

79,0

ZRAZIM - most drogi prowadzącej do Janowca Wlkp.

Jak pod każdym mostem należy uważać na zgromadzone
pod nim kamienie i zwężenie nurtu.
ZRAZIM - Warto zobaczyć opuszczony kościół ewangelicki.
Fot. Wypływ Wełny z Jez. Żernickiego,
mostek koło Żernik, widok na wieże
kościelną w Zrazimiu, most drogowy
i kościół ewangelicki w Zrazimiu.
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JANOWIEC WLKP.

Od Zrazima do kładki w Janowcu Wlkp. jest 3,5 km,
a do mostu drogowego i kolejowego - 300 m.

75,9

JANOWIEC WLKP - dwa mosty kolejowy
i drogowy
W Janowcu Wlkp. - bardzo urokliwej miejscowości,
zadbano o kajakarzy i między mostami zrobiono
wygodne zejście z placyku, który służy mieszkańcom
jako miejsce rekreacyjne.
Stąd rozpoczyna się wiele spływów.

JANOWIEC WLKP.
Miasto, siedziba gminy, założone w 1295 r. - kościół,
sklepy, poczta, apteki, PKS.
Koło Terenowe PTTK w Janowcu Wlkp. jest organizato rem wielu spływów; między innymi zimowych, spływy,
po zimowych roztopach, mających na celu oczyszczanie
Wełny i corocznych Wielkanocnych Spływów Kajakowych
na wyspę Jeziora Tonowskiego.
Za Janowcem Wełna płynie leniwie wśród łąk i lasów,
uregulowanym nurtem, w kierunku zachodnim.
Fot. Przystań między mostami obecnie i dawniej,
rynek w Janowcu Wlkp., widok miasteczka
z mostami i zbiórka śmieci - spływ członków
KT PTTK w Janowcu Wlkp.

fot.

M.N.
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JANOWIEC WLKP.

Janowiec Wielkopolski oferuje miłośnikom turystki aktywnej oznaczone szlaki turystyczne:
PIESZE:
SZLAK ŻÓŁTY IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO - Zrazim PKS, kładka we wsi Wełna nad rzeką Wełna,
Kopiec w Kołdrąbiu, Struga Sipiórka, Recz PKS - ok 9,0 km
SZLAK ZIELONY NAD WEŁNĄ - Janowiec Wielkopolski PKP, Zrazim, kościół w Zernikach,
kładka nad Wełną, Skórki, Szkółki, Rzym PKS - ok. 15,5 km,
SZLAK NA TERENIE GMINY JANOWIEC WLKP. - ok. 7 km.
ROWEROWY:
JANOWIECKI SZLAK ROWEROWY - Janowiec Wielkopolski, Brudzyń, Dziekczyn, Wybranowo,
Las Brudzyński, Robertowo, Las Łopieński, Laskowo, Gącz, Miniszewo, Kołdrąb.
KAJAKOWY RZEKĄ WEŁNĄ
Rogowo, Jezioro Rogowskie, Jezioro Tonowskie, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, ujście Nielby,
Wągrowiec - łączna długość - ok. 38,5 km, na terenie Gminy Janowiec Wlkp.- ok.17 km.
Od mostów w Janowcu Wlkp - drogowego i kolejowego, pod którym należy uważać na bystrza
i kamienie - do mostku w Dziekczynie jest do przepłynięcia bez przeszkód ponad 2,5 km.
73,4 DZIEKCZYN - most
Po prawej stronie pojawią się zabudowania wsi.
W lewo od mostu, po 200 metrach, w lesie znajduje się
miejsce pamięci pomordowanych przez hitlerowców.
Wełna, za mostkiem, płynie wśród terenów rolniczych po prawej
i leśnych po lewej - 1,2 km do kładki w Wybranowie.
71,2 WYBRANOWO - drewniana kładka
GPS: N 52°45′41″ E 17°25′57″
Kładka znajduje się na malowniczym przełomie Wełny,
która skręca na płd.-zach., oddalając się od widocznych
zabudowań Wybranowa po prawej stronie.
WYBRANOWO
Wieś leży między Janowcem Wielkopolskim (ok. 3 km.)
a Mieściskiem (ok.10 km.), na Wysoczyźnie Gnieźnień skiej. Archeolodzy znaleźli tu ślady dymarek - pierwo wzory pieców hutniczych do otrzymywania żelaza.
Fot. Pomnik w lesie, most w Dziekczynie,
kładka na przełomie Wełny koło Wybranowa
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MIEŚCISKO

Od kładki w Wybranowie do mostku koło wsi Tumidaj jest 3,2 km.
68,1 TUMIDAJ - jaz i most GPS: N 52°45′24″ E 17°23′19″
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Fot. Jaz w Tumidaj
- widok z mostku drogowego

Kilkanaście metrów przed mostem do pokonania jest próg powstały pod konstrukcją jazu.
Bezpieczniej jest go pokonywać przy wysokim stanie wody. Zdarza się, że jaz ten umiejscawiany jest,
nie w Tumidaju, tylko w Gorzewie, pobliskiej wsi. Ponad 4,3 km Wełna płynie w kierunku płd.- zach.,
do mostu na północnej granicy Mieściska
.
63,7
MIEŚCISKO - most na północ od miejscowości
GPS: N 52°44′54″ E 17°19′49″
MIEŚCISKO - miejscowość jest siedzibą gminy.
Warto zobaczyć kościół z 1875-1876 roku, zespół zabudowań
z XIX/XX wieku, Cmentarz Żydowski i stację kolejową.
Jadąc z Mieściska trasą na Wągrowiec, warto skręcić (po ponad
kilometrze) w prawo, żeby zobaczyć stary młyn za mostem w Rudzie
i stan wody pod mostem, jeśli chcemy zorganizować spływ.
Fot. Kościół w Mieścisku, most na północ od Mieściska.

WEŁNA

RUDA KOŹLANKA

Po 1,7 km. Od mostu koło Mieściska należy wyhamować
przed mostem w Rudzie Koźlance, koło młyna.
62,1 RUDA KOŹLANKA - próg przy moście
GPS: N 52°44′57″ E 17°18′27″
Dla kajakarzy jest to drugi punkt na rzece, od mostów
na S5 koło Mielna, gdzie przenoska może być konieczna.
Jest to miejsce, gdzie doświadczenie i determinacja poko nania dużej różnicy poziomów wartkiego nurtu, nie powinny
być zastąpione brawurą. Próg jest pozostałością po młyńskim
spiętrzeniu koło starego koryta młynówki. Przy wysokim
poziomie wody spłynięcie jest możliwe przy asekuracji orga nizatorów. Uwaga na dwa rzędy kołków wystających z dna.
NIE PRZEPŁYWAĆ PO ŚRODKU ! Trzymać się lewej strony.
Fot. Stary Młyn w Rudzie Koźlance po prawej u góry i z lotu ptaka
poniżej, po prawej - różne poziomy wody pod mostem.

Od Rudy rzeka płynie na płn. - zachód, po 3 km dopływa
do kładki. Kładka jest nisko osadzona nad wodą i jeśli
nie zostanie podniesiona, a to zależy od uprzejmości
gospodarza tego terenu, trzeba ją będzie pokonać drogą
„lądową”.

59,1

ZBIETKA - kładka GPS: N 52°46′13″ E 17°17′10″

Po lewej stronie widoczne są zabudowania miejscowości
położonej na granicy gminy Mieścisko z gminą Wągrowiec,
w odległości 1 km od trasy Wągrowiec - Gniezno.
Zajmuje dość rozległy teren, w centrum leżą zabudowania
dawnego dworu.
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Fot. Stary dwór w Zbietce, Piramida Łakińskiego w Łaziskach,
spływ Mieścisko - Wągrowiec, Panorama Wągrowca Wełna wsch. stronie miasta, most w Łaziskach - wodowanie.

Od kładki w Zbietce, Wełna płynie na północ do mostu w Łaziskach - 2,5 km. Na tych terenach bobry
znalazły swoje środowisko, rozłożyły „parcele”, czyniąc spływanie urozmaiconym. Przed mostem,
po lewej stronie, można odpocząć lub zakończyć spływ.

56,7

ŁAZISKA - most
GPS: N 52°47′14″ E 17°16′22″
Łaziska to wieś granicząca z Wągrowcem.
Przy drodze do Wągrowca, na poziomie mostu
znajduje się grobowiec napoleońskiego rotmistrza
i znanego filantropa - Piramida Franciszka Łakińskiego
z XIX w. Przed śmiercią miał on powiedzieć, że w mo mencie, w którym sosny sięgną szczytu wybudowanej
przez niego piramidy, Polska odzyska niepodległość.
Proroctwo sprawdziło się po I wojnie.
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Durowo
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J. Durowskie

49,96 Wągrowiec - most na ul. Opackiej - po lewej widoczny Klasztor Cysterski
WĄGROWIEC - UL. OPACKA - wodowanie przy moście i parkingu
50,43 Wągrowiec - most - Al. Jana Pawła II wejście i zejście niewygodne
ostrzeżenie o „piramidzie”, (wystające, niewidoczne pręty
i próg - sugerowane przeciągnięcie kajaków pod mostem
50,70 Wągrowiec - most drogowy - ul.Targowa
51,01 Wągrowiec - kładka
51,25 WĄGROWIEC - SKRZYŻOWANIE z NIELBĄ
51.54 Wągrowiec - most kolejowy z kładką
52.19 Wągrowiec - most na obwodnicy drogowej - nr 241 - ul. Wiejska
WĄGROWIEC - STRASZEWO - możliwość lądowania, wodowania za mostem
52.55 Wągrowiec - Straszewo - most

Nielba

Rgielsko

Rez. Dębina
Ostrowo-Młyn
Wiatrowo-

- Las

Wełna

Łęgowo WĄGROWIEC
J. Łęgowskie

Pruśce- Młyn

0.2

Wełna

Cieśle

Pruśce
Zbietka

ROGOŹNO
Jez. Rogoźno
32,74
33,13
34,85
35,02
39,89
40,03
41,01
41,30
41,58
42,82
45,72
46,28
47,88
48,29
49,11
49,62

ROGOŹNO - WĄGROWIEC
Most drogowy - Rogoźno - Wójtostwo
MAŁA WEŁNA - ROGOŹNO - ujście lewego dopływu
Wpływ Małej Wełny po lewej
Ujście Rudki po prawej
Cieśle - most drogowy - możliwość wodowania
PRUŚCE - próg - 230 m za mostem
Pruśce - próg
Pruśce - most drogowy
Most na trasie nr 241 Rogoźno - Wągrowiec
Pruśce Młyn - kładka - gospodarstwo po prawej
Kładka w lesie
Most na drodze Nałęczyn - Wiatrowo Las
Ostowo Młyn - most - agroturystyka po lewej
OSTROWO MŁYN - PRZYSTAŃ
Tama na Jez. Łęgowskim - wypływ Wełny - przenoska
Wpływ Wełny do Jez. Łęgowskiego
Wągrowiec - most na obwodnicy Wągrowca
Wągrowiec - ujście Nielby po lewej
STRUGA GOŁANIECKA - prawe ujście
Wągrowiec - ujście Strugi Gołanieckiej po prawej

DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
WĄGROWIEC (Straszewo) - OSTROWO MŁYN
ok. 7 km 2 - 3 godz.
WĄGROWIEC (ul. Opacka w centrum) - ROGOŹNO (wpływ MAŁEJ WEŁNY)
17 km 5 - 7 godz.
Czas spływu uzależniony jest od warunków atmosferycznych, liczby uczestników i ich umiejętności.

WĄGROWIEC - ROGOŹNO
Wągrowiec jest pierwszym miastem na szlaku Wełny, w którym rzeka przepływa przez samo centrum.
Bieg rzeki, na tym odcinku, prowadzi pod siedmioma mostami, wliczając te w dzielnicy Straszewo i naj nowszy, na zachodniej obwodnicy Wągrowca. Zabudowania widoczne są raczej przy wpływaniu do miasta,
od wschodniej strony dzielnicy osiedlowej w okolicach słynnego skrzyżowania z Nielbą.
Dalej rzeka płynie wśród zieleni i części parkowej miasta, któremu warto poświęcić więcej czasu.
Zwiedzanie można zacząć lub skończyć na ul. Opackiej, gdzie wzdłuż rzeki prowadzi ścieżka spacerowa
i przy niej można swobodnie rozłożyć kajaki, wcześniej zostawiając samochody na parkingu obok.
Miasto leży nad pięknym jez. Durowskim, przez które przepływa prawy dopływ Wełny - Struga Gołaniecka.
Na wielu zdjęciach z Wągrowca w tle będą widoczne wieże Klasztoru Cysterskiego, mijanego po lewej
stronie, spływajac do Jez. Łęgowskiego. Przy wypływie Wełny z jeziora znajduje się duży jaz (tama)
i konieczna jest przenoska. Czas na „lądzie” można wykorzystać na podziwianie panoramy, wchodząc
na mostek nad tamą. Miejscem kolejnego
odpoczyneku lub lądowanie może być teren
Gospodarstwa Agroturystycznego „Ostrowo
Młyn”. Następnie rzeka płynie spokojnym,
szerokim nurtem, początkowo w leśnym,
urokliwym otoczeniu, następnie wśród łąk.
Wspomnieniem ze spływu do Rogoźna,
będzie na pewno przepłynięcie nad progiem,
za mostem w Pruścach, jeśli pozwoli na to
wysoki stan wody,
Fot. Wągrowiec - spływ Wełną za Wągrowcem,
w tle wieże zespołu Klasztoru Cysterskiego
( arch. Rafała Kowalczuka )
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WĄGROWIEC - ROGOŹNO
Kobylec

Jez. Łękno

Jez. Bracholińskie

Durowo

2 J. Durowskie
1

Jez. Rgielskie
Nielba

Ru

WĄGROWIEC

WĄGROWIEC
JEZIORO ROGOWSKIE
- ROGOŹNO
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KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ "ZIMORODEK"
www.ktk.wagrowiec.pttk.pl
Oddział PTTK w Wągrowcu
ul. Reja 49,62-100 Wągrowiec, mail: ktk.wagrowiec.pttk.pl

Jez. Kobyleckie

Bartodziej

dk
a

WEŁNA
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Rgielsko

Rez. Dębina

LGD Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY”
ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 255 24 89

www.dolinawelny.eu

Muzeum Regionalne
ul. Opacka 15, Wągrowiec, Tel. +48 67 26 85 911

www.opatowka.pl

AQUAPARK
ul. Kościuszki 49a, Wągrowiec, tel. +48 67 26 85 555

www.aquapark.wagrowiec.eu

OSTROWO MŁYN - Gospodarstwo Agroturystyczne
Ostrowo Młyn, 62-100 Wągrowiec,
tel. +48 (67) 268 98 44, mail : ostrowo.mlyn@gmail.com

www.ostrowomlyn.pl

Nie

lba

J. Łęgowskie

Wiatrowo-

Ostrowo-Młyn

Wełna

Łęgowo

Łaziska

- Las
0.2

Pruśce- Młyn

Wełna

Cieśle

ROGOŹNO
4

3
Owczegłowy

Grzybowo

1

2

OŚRODEK REKREACYJNO - SPORTOWY
www.osrodek-rogozno.pl
Przemysław Czarnecki
Ul. Za Jeziorem, 64-610 Rogoźno
Tel 672618366, kom 607566539, mail: osrodek_rekre.sport@op.pl

4

KLUB ŻEGLARSKI "KOTWICA" - przystań
www.kotwica.trz.pl
ul. Mała Poznańska 31, 64-610 Rogoźno Wlkp.
tel. 67 2618 393, kom. 531 251 148, mail: kzkotwica@wp.pl

Pruśce
Zbietka

Jez. Rogoźno

3

INFORMACJE O WĄGROWCU
Doskonale przygotowana strona URZĘDU MIASTA W WĄGROWCU
www.wagrowiec.eu
PUNKT INFORMACJI KULTURALNO - TURYSTYCZNEJ ul. Rynek, Wągrowiec, tel. +48 783 977 800
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WĄGROWCU
www.osir.wagrowiec.eu
ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48 67 26 22 481, +48 67 26 85 337, Email: osirwagrowiec@wp.pl
kąpielisko, przystań, wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego
WIELSPIN - Centrum Zdrowia i Aktywnej Rekreacji
www.wielspin.pl
ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 09 00
własne kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego nad Jez. Durowskim
MARMAG Marcin Buliński
www.marmag.net
62-100 Kopaszyn 22, tel. 696051343, mail: marbulinski@wp.pl
Organizacja spływów na terenie Wielkopolski, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
KAJAK - TEST Roman Pauszek
www.kajak-test.pl
Kolejowa 30, 62-100 Wągrowiec, tel: +48 605-391-408,
Sklep ze sprzętem kajakowym, możliwość testowania na wodzie

Ruda Koźlanka

WĄGROWIEC I OKOLICE - WARTO ZWIEDZIC
www.wagrawiec.ue
SKRZYŻOWANIE RZEK MUZEUM REGIONALNE KLASZTOR POCYSTERSKI WIEŻA WIDOKOWA OSP
KOŚCIÓŁ FARNY PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA POMNIK KS. JAKUBA WUJKA
PIRAMIDA ŁAKIŃSKIEGO
TAŃCZĄCA FONTANNA NA RYNKU LODOWA FONTANNA KOŚCIÓŁ POEWANGELICKI
JEZIORO DUROWSKIE BUNKIER Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ LAPIDARIUM ŻYDOWSKIE
REZERWAT DĘBINA KOŚCIÓŁ W TARNOWIE PAŁUCKIM KAMIEŃ ŚW. WOJCIECHA
GROBOWIEC KEGLÓW SZLAK PIASTOWSKI I CYSTERSKI WĄGROWIECKA DROGA ŚW. JAKUBA
SZLAKI KAJAKOWE SZLAKI PIESZE I ROWEROWE WOKÓŁ WĄGROWCA
Fot. Wągrowiec - Jezioro Durowskie - Ośrodek Sportu I rekreacji.
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52,6

STRASZEWO - most GPS: N 52°47′59″ E 17°13′20″
Straszewo - wschodnie osiedle Wągrowca położone jest
nad rzeką Nielbą. Pierwotnie dzielnica była wsią i własnoś cią cystersów z pobliskiego klasztoru w Łeknie.
Za mostem w Straszewie Wełna płynie pod mostem kolejo wym, a za nim, występuje zjawisko skrzyżowania rzek.

51,3

SKRZYŻOWANIE Z NIELBĄ
GPS: N 52°48′11″ E 17°12′35″
Nielba wpływa do prawego brzegu Wełny i pod kątem
prostym przecina ją, aby w zachodniej części Wągrowca
ponownie do niej wrócić z lewej strony. Obydwie rzeki
opływające tereny centrum Wagrowca stworzyły wyspę, na której znajdują się najciekawsze zabytki,
między innymi zespół Klasztoru Cysterskiego. Wełna płynie na północy tego terenu przez około 2,2 km.

WĄGROWIEC
Położenie: Województwo Wielkopolskie, siedziba Powiatu Wągrowieckiego, Pojezierze Wielkopolskie.
Miasto jest częścią Szlaku Piastowskiego, Cysterskiego i Pałuckiego, leży na Wągrowieckiej Drodze
Św. Jakuba. Wokół Wągrowca przebiega jeszcze wiele innych tras pieszych, rowerowych i spotykają się
trzy szlaki kajakowe: Wełny, Nielby i Strugi Gołanieckiej.
Na wschodzie miejscowości Wełna krzyżuje się z Nielbą, co niekiedy błędnie nazywane jest bifurkacją.
Nie jest to jednak naturalne skrzyżowanie rzek, a kanał wybudowany został przez cystersów ok. 1830 r.,
w trakcie prac melioracyjnych systemów dolinnych obu rzek.
Fenomen takiego skrzyżowania można sprawdzić, wrzucając pływający przedmiot przed skrzyżowaniem,
do Wełny od strony Straszewa, lub Nielby od strony Jez. Rgielskiego i zobaczyć, jak nadal płynie
prosto, tą sama rzeką, może z niezna cznym zawirowaniem na środku.
Fot. Wągrowiec - most kolejowy u góry
skrzyżowanie Wełny z Nielbą,
zdjęcie z www.wagrowiec.eu
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WĄGROWIEC dla turysty Informacje - www.wagrowiec.eu
MUZEUM REGIONALNE ul. Opacka 15, tel. 67 26 85 911
Siedziba mieści się w zabytkowym budynku z końca XVIII wieku
- tzw. Opatówce - byłym domu opata cystersów wągrowieckich.
Zbiory muzeum liczą ponad 3500 muzealiów. Obok gromadzenia
zbiorów muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe oraz różne
formy działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej.
Muzeum zapewnia przewodnika po zabytkach miasta i okolic.
Wśród imprez muzealnych najważniejszym corocznym wydarzeniem
są Wągrowieckie Festyny Cysterskie. Ta dwudniowa impreza
cieszy się nie tylko ogromną popularnością wśród mieszkańców Wągrowca
i okolic, ale posiada nawet fanów z zagranicy.
Muzeum, niedawno dodano, jako punkt na mapie SZLAKU PIASTOWSKIEGO.
W tym miejscu jest możliwość uprzedniego umówienia się na zwiedzanie
wieży widokowej OSP.
WIEŻA WIDOKOWA OSP
Zabytkowa Wspinalnia i taras widokowy na malowniczą panoramę miasta.
Obecnie mieści się Izba Tradycji Pożarnictwa OSP.
Dużą atrakcją, poza innymi eksponatami, dla zwiedzających będzie zapewne
kolekcja modeli samochodów strażackich.
KLASZTOR POCYSTERSKI z końca XVIII w.
i kościół pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W Wągrowcu, w którym już w XIV wieku siedzibę swą mieli cystersi,
warto zobaczyć Pocysterski Klasztor. Ulokowany jest w południowo - zach.
części miasta, na wyspie między rzekami Wełną i Nielbą.
W XVI wieku funkcjonowała tu szkoła, w której nauki pobierał
m.in. Jakub Wujek. W 1793 roku, kiedy cystersi przestali być panami
Wągrowca, klasztor przeszedł na własność państwa.
Mieścił się w nim sąd, więzienie, w czasie wojny magazyn
leków i sprzętu, a do 1997 roku Dom Zasłużonego Kapłana
Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Jakuba Wujka. Obecnie obiekt
należy do parafii poklasztornej.
W skład klasztoru wchodzi kościół pw. NMP Wniebowziętej
i św. Piotra i Pawła. Jest to trójnawowa budowla murowana,
wzniesiona na planie prostokąta, z dwoma niskimi wieżami.
Przylega do niej kompleks klasztorny z piętrowymi krużgankami
i studnią pośrodku ogrodu klasztornego. Zabudowania otacza
mur, w którym godna uwagi jest brama z przejazdem i dwoma
arkadowymi przejściami.
W krużgankach klasztoru obejrzeć można wystawę prezentującą
jego historię (po wcześniejszym zgłoszeniu w Muzeum
Regionalnym).
Fot. Wągrowiec - Muzem Regionalne, Wieża Widokowa OSP,
kościół pw. Wniebowzięcia NWP przy klasztorze cysterskim
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Fot. Wągrowiec - panorama - zespół Klasztoru Cysterskiego - po lewej i na środku - nad nim wpływ
Strugi Gołanieckiej do Wełny, kościół pw. Jakuba Apostoła z dzwonnicą - po lewej i widoczny na fot. lotniczej.
PÓŹNOGOTYCKI KOŚCIÓŁ FARNY PW. JAKUBA APOSTOŁA Z DZWONNICĄ
Budowę najstarszej w mieście świątyni rozpoczęto w XVI wieku, w miejscu, gdzie wcześniej stał drewniany
kościół. Obecna świątynia zbudowana jest w stylu późnogotyckim, ze szczytami wczesnorenesansowymi.
Kościół jest murowany z cegły z wykorzystaniem granitowych ciosów pochodzących z rozbiórki zabudowań
poklasztornych w Łeknie - kolebki cystersów w Wielkopolsce.
Cenne wyposażenie kościoła stanowi m.in. 9 ołtarzy i nastawa dziesiątego, najstarszy pochodzi z XVI w.,
i malowidła naścienne. Przy kościele znajduje się drewniana podmurowana dzwonnica z 1847 r.

SZLAK NIELBY - długość rzeki: 25 km, - długość szlaku: 12 km (od Łekna)
Szlak łatwy, dostępny dla początkujących. Ze względu na niewyczuwalny nurt i bieg wśród jezior można
spływać w obydwie strony, z Łekna w dół rzeki i z Wągrowca w górę. Spływy prowadzą przez:
- Łekno, jedna z najstarszych miejscowości na Pałukach; w XII osiedlili się Cystersi; kiedyś miasto;
obecnie liczy około 700 mieszkańców; na europejskim Szlaku Cystersów.
- jezioro Łekneńskie (powierzchnia 85 ha, głębokość 3 m), - szosa Wągrowiec - Żnin,
- jezioro Bracholińskie (powierzchnia ok. 50 ha)
- jezioro Rgielsko - powierzchnia 139 ha, głębokość 15 m, często też nazywane Kaliska.
- nad jeziorem Rgielskim wieś, Tarnowo Pałuckie z drewnianym kościołem z 1639 roku i oryginalną
polichromią; najwyższej klasy zabytek Pałuk i jeden z najcenniejszych w Wielkopolsce.
- dalej dolina Nielby; szerokość rzeki do 3 - 4 m, głębokość do 80 cm; widok na Wągrowiec.

Za skrzyżowaniem rzek przepływa się pod nisko osadzonymi kładkami miejskimi, na obydwu rzekach.
Przy wysokiej wodzie może zaistnieć konieczność przeniesienia kajaka koło kładek.
Na Wełnie, po upłynięciu 900 m od krzyżówki, dociera się do mostu w centrum na Al. Jana Pawła II.
Most znajduje się 50 m od Rynku, centralnego placu Wągrowca, który zaskakuje, chociażby nieregular nym kształtem i tańczącą fontanną.
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Pod i za mostem czeka lub czekają na kajakarzy
„atrakcje”, tym większe, im niższy poziom wody.

50,4

WĄGROWIEC - MOST NA AL. JANA PAWŁA II
GPS: N 52°48′20″ E 17°11′59″
Pod mostem jest sztucznie podniesione dno,
a za mostem pochyły próg. Przy niskim stanie
wody konieczna jest przenoska przez szosę, lewą
stroną lub spławianie kajaków pod mostem,
co jest sugerowane, ponieważ wyjście i zejście
jest dosyć strome.
Za mostem i progiem stoi konstrukcja, przy której
należy uważać na pręty i kamienie. Konstrukcja
„pięknieje” w zimie.
FONTANNA LODOWA - kilkadziesiąt metrów od Rynku
drewniana piramida, w okresie zimy zamienia się w jedyną
tego rodzaju podświetloną „lodową fontannę”. Powstająca
rzeźba z lodu, każdego dnia zaskakuje nowymi formami
„wyrzeźbionymi” przez naturę.
Do kolejnego mostu w centrum jest niecałe 500 metrów.
Wzdłuż rzeki biegnie ścieżka spacerowa i ten odcinek
jest jej fragmentem. Fot. Wągrowiec - most Al. Jana Pawła II,

spływ w czerwcu 2011r. (arch. Kazimierz Mazur), most - ul. Opacka
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GPS: N 52°48′23″ E 17°11′34″

Miejsce przy tym moście, z lewej strony rzeki, jest najdogodniejszym do wodowania lub lądowania
w centrum Wągrowca. Na parkingu można swobodnie wyładować kajaki z naczepy i rozlokować je
na parkowych terenach przy Muzeum Regionalnym. Z tego miejsca również, przy ulicy Opackiej,
najlepiej zacząć zwiedzanie, zaczynając właśnie od Muzeum, w którym między innymi można
umówić się na zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Jeśli czas nie pozwala na dłuższe zwiedzanie,
warto podejść stąd chociaż do Klasztoru Pocysterskiego i pięknego architektonicznie Kościoła Farnego
ze stojącą obok drewnianą dzwonnicą.
Fot. Wągrowiec - start spływu przy ul. Opackiej
MARATON kajakowy - 10.2014 r.
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Malowniczą trasą wśród drzew dociera się,
po ok. 330 m, do ujścia Strugi Gołanieckiej
po prawej i po kolejnych 500 m, do ujście rzeki
Nielby z lewej strony. Nielba po słynnym skrzy żowaniu z Wełną płynęła łukiem na południe,
by wrócić do niej po ok. 2,3 km.

49,6

STRUGA GOŁANIECKA - ujście w Wągrowcu
GPS: N 52°48′21″ E 17°11′19″

SZLAK STRUGI GOŁANIECKIEJ - prawy dopływ
długość rzeki: 28 km, długość szlaku: 21 km
Szlak dość łatwy, chociaż należy się liczyć z kilkoma przenoskami. Nizinna rzeczka przepływa przez kilka
pięknych jezior pałuckich: malutkie Jezioro Smolary, Jezioro Laskownica, Grylewskie i Durowskie.
Można ten szlak rozpocząć, tak jak w przypadku Nielby od Wągrowca i płynąć w górę rzeki do Gołańczy.
W okolicach szlaku kajakowego warto zobaczyć: - zamek gotycki w Gołańczy, ruiny zamku z XIV
w Danaborzu nad Jez. Grylewskim, w Grylewie obiekty podworskie z XIX w., i nad najpiękniejszym
jeziorem Pałuk i Wielkopolski - Wągrowiec i okolice. Struga Gołaniecka wypływa z Jez. Durowskiego,
wpływa pod most kolejowy i następny drogowy, płynie niecały kilometr do ujścia na zachodzie Wągrowca
z widocznymi wieżami kościoła przy Klasztorze Cysterskim.
Jeszcze bardziej na zachód, 4 km od Wągrowca do zobaczenia jest REZERWAT DĘBINA.
Dominują w nim liczne, ponad 270 - letnie dęby z cennymi okazami. Wśród nich podziwiać można
Dąb „Korfanty” o obwodzie 340 cm., który jest jednym z najbardziej okazałych dębów w Polsce.
Szlak kajakowy, z mostu na ul.Opackiej do Rogoźna, biegnie przez około 17 km.
W czasie spływu (mniej więcej 6 godzin), zauroczy nas Jez. Łęgowskie z tamą przy wypływie, leśny dukt
wodny za Gospodarstwem Agroturystycznym „Ostrowo Młyn” koło Wiatrowa i szeroka wstęga Wełny
w Pruścach i Cieślach. Jeśli przewidziany jest odpoczynek z noclegiem, to kajakiem wpłynie się, w krótki
odcinek Małej Wełny, przy jej ujściu. Po przenosce przy moście w Rogoźnie i krótkim spływaniu na Jeziorze
Rogoźno, uczestnicy spływu zostaną mile przyjęci w jednym z ośrodków nad jeziorem.
. Wągrowiec - wieże Klasztoru Cysterskiego
Fot.
widoczne z Wełny i z Jez. Łęgowskiego

WEŁNA

JEZIORO ŁĘGOWSKIE

Kajakarze, którzy wypłynęli z nurtem Wełny,
z Wągrowca, w drugiej połowie 2014 r., byli pionie rami w przepłynięciu pod mostem na nowej, zachod niej obwodnicy miasta - Rogoźno - Gniezno.
48,3 MOST NA OBWODNICY WĄGROWCA
GPS: N 52°47′55″ E 17°10′40″
Od mostu koło Muzeum Regionalnego do nowego
mostu jest ok 1,7 km. W tym miejscu Wełna płynie
szeroką wstęgą i taką wpływa po 400 m do pięknego
Jeziora Łęgowskiego. Jest to ostatnie jezioro,
przez które płynie Wełna, chociaż do ujścia ma
jeszcze 48 km.

JEZIORO ŁĘGOWSKIE

Położenie: Wielkopolskie - Powiat Wągrowiecki
Miejsowości w pobliżu: Wągrowiec na płn. - wsch.,
Łęgowo - na wsch. brzegu, na środku jeziora,
Ostrowo Młyn - po drugiej stronie, 500 m od brzegu.
Długość
2,600 m, dług. szlaku - 1620 m
Szerokość
360 m
Jezioro Łęgowskie jest kolejnym przepięknym,
akwenem zlokalizowanych w powiecie wągrowieckim.
I jak pozostałe, powstało na skutek działalności
lodowca. Wydłużony kształt jest charakterystyczny
dla jezior rynnowych. Po przepłynięciu 900 m,
w połowie jeziora, po lewej stronie pojawiają się
na lewym brzegu zabudowania Łęgowa. Dalej, po tej
samej stronie, widoczny jest półwysep, a na przeciw
niego tama, przez którą wypływa Wełna.
Fot. Wągrowiec - most na zach. obwodnicy w budowie,
Jez. Łęgowskie - spływ na jeziorze, widoki na tamę.
Poniżej, w tle - Ostrowo Młyn

fot.

M.N.
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46,3 TAMA - WYPŁYW WEŁNY z Jez. Łęgowskiego
GPS: N 52°47′14″ E 17°09′33″
Od wpłynięcia na Jez. Łęgowskie do tamy po prawej
stronie jest w linii prostej 1,6 km.
Po relaksacyjnym pobycie na jeziorze, spływowiczów
czeka gimnastyka przy przenosce. W trakcie postoju,
warto wejść na pomost nad tamą i zobaczyć panoramę
jeziora, z Wągrowcem w tle i zabudowania Łęgowa.
Miejscem na kolejne lądowanie lub zaczęcie spływu
jest Ostrowo Młyn przy gospodarstwie agroturysty cznym o tej samej nazwie, po lewej stronie i 500 m.
„OSTROWO MŁYN” www.ostrowomlyn.pl
Stajnia - jazdy, organizacja obozów i zawodów
konnych tel. 601706750
Na terenie można zorganizować np. ognisko
po wcześniejszym umówieniu się z właścicielami.
WIATROWO - w pobliskiej wsi warto zobaczyć pałac z drugiej
poł. XVIII w. w stylu gotyku romantycznego i park.
Obecnie mieści się tam ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci.
Fot. Jez. Łęgowskie - przy tamie - lądowanie i wodowanie,
poniżej przełom Wełny za Ostrowem Młyn, Wiatrowo - zamek

fot.

M.N.
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Za Ostrowem Młyn wpływa się w przełom Wełny. Rzeka pod kątem prostym kieruje się na płd. - zachód
i płynie szerokim nurtem wsród pól i leśnych terenów. Malowniczy szlak, lekko wijący się, prowadzi pod
mostkiem w okolicach Wiatrowa, a następnie koło wsi po prawej - Pruśce Młyn. Po drodze przepływa się
przez niewielki próg i pod kładkami.
Po 4,7 km. Wełna przepływa pod mostem na trasie Wągrowiec - Rogoźno nr 241.
Fot. Wełna - odcinek Ostrowo Młyn - Wiatrowo - Pruśce Młyn - most na trasie Rogoźno - Wągrowiec

WEŁNA

PRUŚCE

41,0 MOST - TRASA ROGOŹNO - WĄGROWIEC
GPS: N 52° 46' 23'' E 17° 05' 54'
Przed mostem drogowym, po prawej stronie,
pojawią się zabudowania Pruśce Młyn, a po 1 km,
za mostem, widoczne są gospodarstwa w Pruścach,
po lewej. Po ponad 200 metrach, za mostem
w Pruścach, znajduje się znamienny element rzeki,
jedyny, o takiej wysokości - próg. Komandorzy
powinni zadecydować, czy uczestnicy spływu są
w stanie spłynąć, czy bezpieczniejsza będzie prze noska. Przenoska pozbawiłaby kajakarzy powodu
do dumy i przyjemnego uczucia po otrzymaniu
zastrzyku adrenaliny.
39,9 PRUŚCE - PRÓG ZA MOSTEM
41,0
GPS: N 52° 46' 20'' E 17° 04' 50'
Progi lub jazy powstały w celu wykorzystania spiętrzonej
wody. Często występują przy stawach rybnych, sztucznych
zbiornikach, gdzie rzeka pozwala utrzymać odpowiedni
stan wody.
Fot. Wełna - Pruśce - próg. Zdjęcia po prawej - archiwum
KTK „Zimorodek” - PTTK Wągrowiec
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Po kilkudziesięciu metrach wody Wełny spiętrzają się
ponownie, ale w niewielkim stopniu. Przed kolejnym
progiem nie ma potrzeby podejmowania decyzji
o ewentualnym lądowaniu i wodowaniu.
Ale zanim woda przyspieszy przy tym niedużym
spadzie i rzeka odsłoni trochę obmytych kamieni
przy bystrzu, Wełna schowa się w lesie między
wioskami Biniewo i Jakubowo. Najkrótsza droga
między nimi wiedzie przez kładkę, która wraz
z otaczająca roślinnością - latem i wczesną jesienią z daleka może dawać złudzenie bycia w klimatach egzotycznych.
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Między mostami w Pruścach i Cieślach jest do przepłynięcia 5 km.
CIEŚLE - MOST - ostatnia możliwość wodowania przed Rogoźnem
Przy moście w Cieślach jest doskonałe miejsce na zaczęcie spływu w kierunku ujścia. Stąd Wełna
kieruje się zdecydowanie na południe w kierunku Rogoźna - 1,9 km do wpływu MAŁEJ WEŁNY po lewej.
Po drodze, po prawej stronie wpływa wąską strugą Rudka.
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Fot. Wełna za mostem w Pruścach - mostek
i próg, przy moście w Cieślach.
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SPŁYWY ZIMOWE - w styczniu 1965 r. sekcja kajakowa Koła PTTK i 28 Drużyna Harcerska przy Liceum
Pedagogicznym w Rogoźnie rozpoczęła organizację zimowych spływów kajakowych na Wełnie. Tę tradycję
kontynuują i rozwijają od 1994 r., o randze ogólnopolskiej Klub Żeglarski „KOTWICA” i Koło Terenowe
PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Janowcu Wlkp., w latach 2006 - 2007 Komisja Turystyki Kajakowej,
a od 2008 r. Klub Turystyki Kajakowej "Zimorodek" Oddziału PTTK w Wągrowcu.

ROGOŹNO - JARACZ

Ma

WEŁNA NA ODCINKU ROGOŹNO - JARACZ
Na poprzednich odcinkach Wełna, w dużej mierze, została poddana „operacjom” melioryzacyjnym,
przez co jej nurt płynie swobodnie i powoli w uregulowanej strudze. Na ostatniej prostej za Rogoźnem,
ostatnim mieście, przez które przepływa aż do Obornik, Wełna przybiera charakter rzeki górskiej.
Nie jest ona na tyle szeroka, żeby uprawiać na niej rafting czy canyoning, ale za to kajakarzom nadaje
czasami mimowolnego przyspieszenia, niesienia przez bystry nurt przy poszumie podobnym do górskich
potoków. Urozmaiceniem na szlaku są liczne meandry, które sprawiają wiele niespodzianek, chociażby
takie, że patrząc w przód, nie jest się w stanie przewidzieć, w którą stronę rzeka poprowadzi.
Dzięki temu, że Wełna zachowuje tutaj swoją naturalność, pozwala sobie na częste zmienianie oblicza.
Powalone drzewa, konary i zwałki, „pracowitość’ bobrów przy zakładaniu żeremi, sprawiają, że nurt
tworzy nowe zakole lub skraca sobie bieg, opuszczając stare koryto.
Ten etap szlaku kajakowego jest jedynym, na którym zachowały się budynki młynów, a to dzięki obecnym
gospodarzom kultywującym w różnych formach tradycje młynarskie. Pozostałe młyny uległy zniszczeniu
w Polsce powojennej, ponieważ młynarzy potraktowano jak kapitalistów i obłożono takimi podatkami,
że nawet utrzymanie młyna jako budynku było nieopłacalne, wszystkie one popadły w ruinę. Na terenach
wokół starych młynów zadbano o kajakarzy i atrakcje nie tylko dla nich. Właściciele Ruda Młyn i Nowego
Młyna mają w swojej ofercie, między innymi; organizowanie spływów, posiłki, noclegi i zakup chleba
wypiekanego starymi metodami.
Na terenach Muzeum Młynarstwa zwiedzający i przypływający zostaną oczarowani widokami, atmosferą
i organizacją wielu atrakcji podczas pobytu. W tym miejscu kończy się wiele spływów, tym bardziej,
że konieczna jest przenoska, ale można odpocząć do następnego dnia i kontynuować spływ.
Rzeka dostarcza niezapomnianych wrażeń przez swoją rozmaitość. Rezerwat Promenada i Rezerwat Wełna,
przez które przepływa rzeka Wełna jest gwarantem, że na tych terenach zostanie zachowane naturalne
środowisko.
ROGOŹNO
Położenie: Województwo Wielkopolskie, Powiat Oborniki - Gmina Rogoźno - Pojezierze Gnieźnieńskie.
Przez gminę i Rogoźno przebiega wiele szlaków pieszych, rowerowych i kajakowch - prawie wszystkie
biegną częściowo wzdłuż Wełny i Małej Wełny.
Szlaki piesze:
Szlak czerwony (16 km) - Skoki - Jezioro Budziszewskie - Jezioro Rogozińskie - Rogoźno
Szlak czerwony (19 km) - Rogoźno - Cieśle - Pruśce - Jez. Wiatrowskie - Jezioro Łęgowo - Wągrowiec
Szlak zielony (18 km) - Parkowo - Wełna - Jaracz Młyn - Rożnowo Młyn - Rudki - Oborniki
Szlak czarny (8 km) - Rogoźno PKP - Owczegłowy
Trasy wycieczkowe w okolicach Rogoźna:
Rogoźno - Jezioro Rogozińskie (zach. brzeg) - Owczegłowy Młyn - Sierniki - Marlewo - Rogoźno (16 km)
Parkowo - Jaracz Młyn - Wełna - Rezerwat "Promenada" - Nowy Młyn - Ruda - Rogoźno (16 km)
Ścieżki rowerowe:
Rogoźno - Studzieniec - Nienawiszcz - Rezerwat "Buczyna" - Słomowo - Boguniewo - Rogoźno (24 km)
Rogoźno - Cieśle - Potulice - Tarnowo - Karolewo - Owieczki - Rogoźno (27 km)
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15,61 Most drogowy w Jaraczu
JARACZ - MUZEUM MŁYNARSTWA - PRZYSTAŃ
15,80 Jaracz - tama przy Muzeum Młynarstwa
19,77 WEŁNA - most - możliwość wodowania
24,99 Żołędzin - most
26,70 Nowy Młyn - wpływ na młynówkę
NOWY MŁYN - PORT KAJAKOWY
27,05 Nowy Młyn - ruiny starego mostu
27,25 Nowy Młyn - betonowa konstrukcja jazu
RUDA MŁYN
29,00 Ruda - przystań przy młynie po prawej
29,42 Mostu na trasie nr 11 Rogoźno - Piła
29,61 Ujście Strugi Sokołowskiej po prawej
30,59 Rogoźno - most kolejowy
ROGOŹNO - UL.ŁĄKOWA - PRZYSTAŃ
31,09 Rogożno - ul. Łąkowa - przystań
32,74 Rogoźno - most drogowy - Wójtostwo
JEZIORO ROGOŹNO - PRZYSTANIE
33,13 Rogoźno - wpływ Małej Wełny po lewej
DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
CIEŚLE - ROGOŹNO - NOWY MŁYN
NOWY MŁYN - WEŁNA
WEŁNA - JARACZ MŁYN
JARACZ MŁYN - OBORNIKI przy Małej Elektrowni Wodnej

ok. 8,3 km
7,0 km
4,0 km
14,5 km

2 - 3 godz.
2 - 3 godz.
1 - 2 godz.
5 - 7 godz.
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OŚRODEK REKREACYJNO - SPORTOWY
www.osrodek-rogozno.pl
Przemysław Czarnecki ul. Za Jeziorem, 64-610 Rogoźno, Ośrodek „Adrian” koło Skoków
Tel 672618366, kom 607566539, mail: osrodek_rekre.sport@op.pl
Przystań, noclegi, bogata oferta imprez sportowych, wypożyczlnia sprzętu, transport
KLUB ŻEGLARSKI "KOTWICA" - przystań
www.kotwica.trz.pl
ul. Mała Poznańska 31, Rogoźno Wlkp.
tel. 67 2618 393, kom. 531 251 148, mail: kzkotwica@wp.pl
Organizacja spływów, noclegi, wypożyczalnia sprzętu, współorganizator „Zimowa Wełna”
ROGOŹNO
MUZEUM REGIONALNE im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie www.rck.rogozno.pl/muzeum-regionalne
pl. Karola Marcinkowskiego 1,64-610 Rogoźno
tel. 0-67 26 18 078, mail: rckm@op.pl
MIĘDZY INNYMI WARTO ZOBACZYĆ JESZCZE: KOŚCIÓŁ ŚW. WITA I CMENTARZ NAD JEZ. ROGOŹNO,
ZABYTKOWĄ ZABUDOWA MIASTA, DOMY MIESZKALNE NA STARYM I NOWYM RYNKU Z I POŁ. XIX w
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RUDA MŁYN
www.mlynruda.com
Rogoźno Wlkp. Ruda 13, tel. 602 887 684, mail: mlynruda@gmail.com
Organizacja spływów, zwiedzanie młyna, pole namiotowe
NOWY MŁYN - PORT KAJAKOWY
www.nowymlyn.com
Nowym Młynie 18, tel. +48 509 315 933, port@nowymlyn.com
Organizacja spływów, organizacja imprez, noclegi, pole campingowe
MUZEUM MŁYNARSTWA w JARACZU
www.muzeum-szreniawa.pl
Muzeum Historii Młynarstwi Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu
Jaracz 45, 64-610 Rogoźno, tel. 67 261 05 15, mail jaracz@muzeum-szreniawa.pl
Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem, organizacja imprez, ognisk i pikników, noclegi,
lokal gastronomiczny„Piwnica u Młynarza”
WWW.KAJAKI.PW
www.kajaki.pw
tel. 694 627 427 (zapisy na spływy), mail biuro@kajaki.pw
Przystań - ul. Łąkowa w Rogoźnie, organizacja spływów
MARMAG Marcin Buliński
www.marmag.net
62-100 Kopaszyn 22, tel. 696051343, mail: marbulinski@wp.pl
Organizacja spływów na terenie Wielkopolski, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
www.tratwa.oborniki.org
PRZYSTAŃ KOWALE
Rafał Kowalczuk
ul. Szamotulska 18, Oborniki, tel. 503-754-656
Organizacja spływów kajakowych i spływów tratwami, przystań na Warcie - na przeciwko ujścia Wełny.
FUNKAYAK
www.funkayak.pl
ul. Mieszka I 23/10, 62-200 Gniezno,
tel. 600 41 87 33 Emilia, tel. 600 41 87 30 Przemo, mail: przemo@funkayak.pl
Organizacja spływów między innymi na Wełnie i Małej Wełnie
KAJAKOWO.org
www.kajakowo.org
tel. 698 - 175 - 465, mail: kajakowo@onet.pl
Organizacja spływów Wełną i Małą Wełną
LGD Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY”
www.dolinawelny.eu
ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 255 24 89
LGD KRAINA TRZECH RZEK
www.kraina3rzek.pl
tel. 791 222 764, 883 777 918, 535 978 545, ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki
W Rogoźnie kończą się spływy Wełną np.
z Wągrowca, spływy Małą Wełną np. ze Skoków
lub zaczynają w kierunku Jaracza Młyn, i dalej
do ujścia Wełny w Obornikach.
Organizatorzy spływów dwudniowych proponują
noclegi nad Jez. Rogoźno lub Jez. Budziszewskim.
Fot. Jez. Rogoźno - KŻ "KOTWICA" - przystań (zdjęcie
zrobione od strony Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego)
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Jeśli spływ organizowany jest z Wągrowca do Rogoźna, a długość
szlaku kajakowego to prawie 17 km, czyli od 5 do 8 godzin pobytu
na wodzie lub w jej okolicy, to na ogół przewidziany jest nocleg
nad Jez. Rogoźno. Myśl o odpoczynku, posiłku, może ognisku
i towarzyskim spotkaniu, na którym, oczywiście, będą wspomnienia
z dnia obecnego, przyspiesza tempo spływania na ostatnim odcin ku, czyli od mostu w Cieślach do wpływu Małej Wełny - 1,9 km.

33,1

WPŁYW MAŁEJ WEŁNY

GPS: N 52° 45' 39'' E 16° 0' 13''

Przenoska przez most, z Jez. Rogoźno na Małą Wełnę, uświadamia, że kajakarstwo jest sportem interdyscyp linarnym. Za mostem przepływa się ponownie krótki odcinek dopływem Wełny, tym razem z prądem MW.
Wełna w tym miejscu biegnie przez dzielnicę Wójtostwo, gdzie również można znaleźć miejsce do wodowania.
Fot. Rogoźno - most drogowy na Wełnie,
w dzielnicy Wójtostwo

5
7

Fot. U góry - łabędź w roli „przedstawiciela” Rogoźna, lądowanie i wodowanie
przy moście w Rogoźnie, po drugiej stronie szosy nad Jez. Rogoźno,
kościół św. Wita, próg przy wpływie Małej Wełny z jeziora.

Aby dotrzeć do Jez. Rogoźno, trzeba wpłynąć „pod prąd”
w szeroką strugę Małej Wełny w lewo i po 130 m wysiąść z kajaka
na lewym brzegu, przed mostem. Nie ma możliwości wpłynięcia
na jezioro, ponieważ za mostem znajduje się wysoki próg.
Sytuacja wymaga przeniesienia kajaków przez szosę nieco
dłuższym odcinkiem. Kierowcy przy moście trasy nr 241
(Rogoźno - Wągrowiec) mogą być zaskoczeni widokiem takiej
wycieczki z „bagażami”. Po drugiej stronie szosy woduje się
na ładnie zagospodarowanym terenie z gotyckim kościołem
św. Wita z XVI w., nad malowniczym Jez. Rogoźno.
Do Klubu Żeglarskiego „Kotwica” na prawym brzegu
lub Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego na lewym brzegu
jest około 1 km.
Fot. Zdjęcie obok i na następnej stronie - start z O.S - R, lądowanie
na płn. brzegu Jez. Rogoźno, przenoska i wodowanie za mostem
na Małej Wełnie (organizator i arch. RAFALIFE)
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Na mapie szlaku z Rogoźna do mostu w Żołędzinie można zaznaczyć wiele punktów.
(1) WYPŁYW MAŁEJ WEŁNY Z JEZ. ROGOŹNO - 130 m - (2) UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY DO WEŁNY - 390 m (3) MOST DROGOWY W DZIELNICY WÓJTOSTWO - 1300 m - (4) PRZYSTAŃ NA UL ŁĄKOWEJ - 840 m (5) MOST KOLEJOWY - 970 m - (6) STRUGA GOŁANIECKA - 200 m - (7) MOST DROGOWY (TRASA NR 11
POZNAŃ - PIŁA) - 430 m -(8) RUDA MŁYN - PRZYSTAŃ - 1800 m - (9) JAZ W NOWYM MŁYNIE - 830 m (10) PRZYSTAŃ W NOWYM MŁYNIE NA MŁYNÓWCE - 1930 m - (11) MOST W ŻOŁĘDZINIE
Most w Żołędzinie - 5,2 km - most w miejscowości Wełna - 4,1 km - Muzeum Młynarstwa w Jaraczu
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Fot. Po skręcie przy moście trasy nr 11 - drogowskazy
na Ruda Młyn i Nowy Młyn, budynek - muzeum
starego młyna i na szlaku w Rudzie Młyn
fot.

M.N.

Po „przyjęciu” wód Małej Wełny przez Wełnę rzeka płynie
dużym łukiem na północy centralnej części Rogoźna
i po niecałych 400 m dobiega do mostu drogowego.
Pod nim trzeba uważać na wystające kołki i kamienie.

32,7

MOST DROGOWY w Rogoźnie - Wójtostwo
Wełna płynie przez miasto szeroką strugą.
Po 1,3 km, od mostu, po lewej stronie znajduje się
przystań, skąd startują zorganizowane spływy.
1,1
PRZYSTAŃ po lewej
GPS: N 52° 45' 39'' E 16° 58' 56''
WWW.KAJAKI.PW
tel. 694 627 427
Organizacja spływów z wielu miejsc,
wypożyczalnia kajaków. W Rogoźnie startuje się
z ul. Łąkowej - dogodny dojazd i wodowanie.
Dla kończących spływ organizator zapewnia posiłek
np. kiełbaski z ogniska. Dojazd - z ul. Marszałka
Piłsudskiego, skręt przy stacji benzynowej Orlen
w uliczkę Łąkową prowadzącą do brzegu Wełny.
Rzeka opuszcza granicę Rogoźna w okolicach
mostu kolejowego po ponad 0,8 km od przystani KAJAKI.PW.
Do tego momentu, na wielu odcinkach, Wełna była poddawana
„zabiegom” melioryzacyjnym w celu osuszania przybrzeżnego
terytorium. Na skutek takich działań koryto rzeki zostało posze rzone i wyprostowane, a nurt spowolniony. Po wpływie wąskiej
Strugi Sokołowskiej (prawego dopływu) i przepłynięciu pod
kolejnym mostem trasy nr 11 (Poznań - Piła), Wełna zaczyna
„rządzić się” własnymi prawami.
Fot. Rogoźno - panorama z mostem i pod nim w dzielnicy Wójtostwo,
wiata i brzeg przystani KAJAKI.PW, most drogowy trasy nr 11
przy skręcie na Ruda Młyn i Nowy Młyn
(

Odcinek między ostatnimi mostami to niecałe 1,3 km.
Za ruchliwą trasą, Wełna „chowa się” w leśnych, odmiennych
od poprzednich, terenach. Płynie dużymi zakolami, zaskakując
i zachwycając swoim pejzażem za każdym zakrętem. Meandry
powstają tam, gdzie nurt jest wartki i wody rzeki mogą sobie
przywłaszczyć nowy teren przesuwając brzeg na zakręcie.
Rzeka przemieszcza napotkane lekkie „nabytki”, takie jak gałęzie
i liście, które kumuluje na większych przeszkodach, żeby następ nie omijać je coraz większym łukiem.
29,0 RUDA MŁYN - przystań GPS: N 52° 45' 40'' E 16° 57' 49''
Miejsce to funkcjonuje jako Gospodarstwo Agroturystyczne
Młyn - Ruda prowadzone przez rodzinę P. Piątkowskich. www.mlynruda.com
Oferta to: organizacja spływów i wypożyczalnia
Rogoźno Wlkp.Ruda 13
kajaków, pole namiotowe i zwiedzanie młyna z 1941 r. tel. 602 887 684
Nad brzegiem znajduje się miejsce na urządzenie
mail: mlynruda@gmail.com
biesiady, grilla lub ogniska. Przy tej okazji można spróbować
chleba wypiekanego na miejscu według tradycyjnych recept.
Nazwa miejsca wywodzi się od osady rudników i kuźnicy wodnej
znajdującej się na miejscu obecnego budynku młyna. Obiekt
wymieniony był już w 1280 roku jako: Minera ferri - Rudny Młyn.
Eksploatacji złóż rudy zaprzestano w 1500 roku, z uwagi na wyczerpanie
surowca, ale do dziś można odnaleźć wiele śladów
po dawnej obróbce żelaza. Budynek młyna został
odrestaurowany w czasie II wojny światowe według
nowoczesnych standartów. Obecnie cały młyn na pędzany jest silnikiem elektrycznym - moc prze robowa młyna została określona na 9,5 tony ziarna
w czasie 24 godzin. Podczas zwiedzania młyna
z historycznym wyposażeniem zostanie pokazana
droga, jaką pokonuje zboże od momentu pojawienia
się w młynie do zapakowania gotowej mąki w worki.
Fot. Na szlaku za Rudą Młyn (arch. FUNKAYAK)
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Fot. Jaz i plaża przed Nowym Młynem

Ciekawym odcinkiem i szeroką rzeką spływa się
z Rudy Młyna do betonowej konstrukcji jazu
powodziowego, czasami mylnie umiejscawianej
w Gródnie zamiast w Nowym Młynie - 1,8 km.

27,3 POZOSTAŁOŚCI PO JAZIE
GPS: N 52° 45' 25'' E 16° 56' 51''
Jest to miejsce, gdzie przewodnicy poinformują
uczestników, w jaki sposób pokonać „barykadę”
z betonowych ścian. Bystry nurt i próg przed nimi
może zweryfikować wiarę w umiejętności panow ania nad posiadanym sprzętem pływającym.
Po emocjach w celowaniu kajakiem w wąskie bramki, z różnym
skutkiem, można odpocząć na szerokiej, piaszczystej plaży.
Posiadacze aparatów fotograficznych skorzystają, na pewno,
z okazji uwiecznienia zmagań innych.
Pozostałość po jazie regulowała nurty Wełny i przekopanego
kanału - młynówki. W Nowym Młynie młynówkę stanowi
prawa odnoga Wełny, której wartki nurt napędzał koło młyń skie. Skoro jest młynówka, to musiał być budynek młyna
wraz z przyległymi lokalami mieszkalnymi. Niestety, wiele zabudowań młynarskich popadło w ruinę,
ponieważ po II wojnie właścicielom nałożono tak duże podatki jako kapitalistom, że nawet utrzymanie
samego budynku było nieopłacalne. Na szczęście w Nowym Młynie, za sprawą inicjatywy nowych
Gospodarzy, udało się przywrócić pierwotny charakter i dodać atrakcyjności temu miejscu.
By dotrzeć do Portu Kajakowego przy młynie, trzeba wpłynąć
w Młynówkę lub opłynąć część wyspy, najpierw Wełną, ponad
500 m od jazu, następnie skręcić w prawo w młynówkę i mean drami wiosłować przez ok 250 m. Przy młynie, po prawej stronie,
można wygodnie „zacumować” i poddać się atmosferze
„portowej”. Warto to zrobić.
Po drodze, na Wełnie niedaleko od betonowych bramek,
minie się resztki podpór mostu, przy których należy uważać
na wystające elementy. Fot. Ruiny mostu na Wełnie przy NM

Panorama Nowego Młyna. Zdjęcie - własność Gospodarzy

Na dole - budynek młyna przy przystani

PORT KAJAKOWY w Nowym Młynie 18
Gospodarstwo Agroturystyczne
www.nowymlyn.com
tel. +48 509 315 933, mail: port@nowymlyn.com
GPS: N 52° 45' 23'' E 16° 56' 48''
Zjazd w Rudzie przy moście z trasy nr 11 Rogoźno - Piła. Ok.1,4 km do celu.
Organizacja spływów o różnej trudności Wełną i Flintą,
bez minimalnego limitu osób. Codziennie i indywidualnie.
Pełny ekwipunek, obsługa, transport, bezpieczny parking
na terenie Portu. Farma osłów na terenie Portu.
Pole biwakowe na dzikiej wyspie, kąpiel w rzece, WC,
prysznic, ciepła woda, miejsce na biesiadę i odpoczynek
przy grillu lub ognisku, miejsce na campery.
Od przejęcia zabudowań młyna i przyległych terenów
przez obecnych Gospodarzy, miejsce nabrało charakteru
i klimatu, tętniące życiem podczas wielu ciekawych
imprez np. koncertów. Doskonałe menu dostosowane
do miejsca; wypiekane własnoręcznie chleby i świeżo
warzone Piwo Portowe z chleba żytniego.
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Fot. Na szlaku Ruda - Jaracz, panorama
Wełny i most w Żołędzinie

Po opuszczeniu terenów Nowego Młyna Wełna nadal
wiedzie zakolami i szeroką strugą, przez 1,7 km do mostu
w Żołędzinie. Po drodze mija się, po prawej, starorzecze
i zabudowania miejscowości po lewej.
25,0 MOST W ŻOŁĘDZINIE GPS: N 52° 44' 49'' E 16° 56' 10''
Za mostem, szlak prowadzi przez dwa rezerwaty, w których
pozwolono naturze rządzić się jej prawami, a wpływający
na te tereny powinni to uszanować. Pokonywanie ewentu alnych przeszkód można potraktować jako dobrą zabawę
lub jako cenę, którą trzeba zapłacić za możliwość przeby wania w takich „okolicznościach”. Cena jest niewielka za pobyt w tak malowniczych pejzażach.
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Między mostem w Żołędzinie a kolejnym, drogowym
w Wełnie jest 5,4 km. Prawy brzeg, za mostem w Wełnie
może być miejcem docelowym spływu lub wygodnego
lądowania. Podczas pobytu w Wełnie można zobaczyć
drewniany kościółek, w którym drugi ślub w 1780 r. wziął
Józef Wybicki - autor "Mazurka Dąbrowskiego". Przyszłą
żonę, Esterę Wierusz Kowalską poznał w pobliskim pa łacu Rostworowskich.
19,8 MOST W WEŁNIE GPS: N 52° 43' 24'' E 16° 54' 52''
W miejscowym sklepiku można zakupić artykuły spożywcze na dalszą drogę. Do następnego, znaczącego
punktu na mapie spływów Wełną - Muzem Młynarstwa w Jaraczu, pozostaje ponad godzina spływania
przez 4 km.
Fot. Przystanek, meta i spływ przy moście w Wełnie, panorama Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

REZERWAT PROMENADA - położony na prawym brzegu rzeki Wełny we wsi Wełna - rośnie tam stary las
dębowo - grabowy z licznymi okazałymi dębami oraz klonami polnymi. Wczesną wiosną kwitnie na terenie
rezerwatu łanowo kokorycz pusta. Rzadkością jest występująca tu kłokoczka południowa. Rezerwat jest także
siedliskiem ptaków śpiewających.
REZERWAT WEŁNA - obejmuje odcinek o długości 3,5 km rzeki Wełny - położony między mostem we wsi
Wełna a mostem we wsi Jaracz Młyn. Występują tu liczne okazy fauny i flory charakterystyczne dla środowisk
rzek o bystrym nurcie. Można tu spotkać dwa rodzaje krasnorostów oraz ciekawe okazy małż i ślimaków.
Ciekawa jest różnorodność świata owadów, występują także rzadkie ryby (np.kleń, jelc i brzana) oraz ptaki
(zimorodek, pliszka górska i pluszcz).
Fot. Na szlaku do Jaracza, w rezerwatach
(arch. FANKAYAK)

fot.

M.N.

WEŁNA NA ODCINKU JARACZ - OBORNIKI
To właśnie ten odcinek Wełny przyciąga kajakarzy
z całej Polski. Wartki nurt, liczne bystrza nadają Wełnie
charakter rzeki górskiej. Wrażenie niespokojnej rzeki potę gują widoczne pod taflą wody wygładzone kamienie oraz
kładące się z nurtem trawy. Na tym odcinku meandry mają
największą rozpiętość, przez co na zakrętach widzi się
z jednej strony wysokie skarpy, a po przeciwnej niskie,
piaszczyste brzegi. Ten urozmaicony fragment rzeki dostar cza wielu niezapomnianych wrażeń.
Wiosenne nurty, działalność bobrów i wiatry powodują
opadanie gałęzi i drzew. Rzeka gromadzi na nich swoje
„skarby”i z czasem takie skupiska zamieniają się w małe
wysepki lub „szlabany” rozłożone na całej szerokości rzeki.
Te naturalne obiekty porastają zielenią i mchem, stają się
trwałym elementem rzeki, czyniąc jej krajobraz jeszcze cie kawszym. Takie przeszkody, tzw zwałki, można próbować
pokonać nie wychodząc z kajaka.
Przenoska jest jednak nieunikniona przy małych elektrow niach wodnych w Kowanówku i Obornikach.
Wartki nurt Wełny wykorzystywano kiedyś w pięciu młynach.
Dziś pozostały już tylko dwa z nich - w Jaraczu i Obornikach.
Na tym odcinku, w miejscowości Rożnowice, znajduje się
ujście Flinty, prawego dopływu Wełny. Flinta jest spławna
tylko przy wysokim stanie wody, od jesieni do wczesnej
wiosny.
Od kilkunastu lat odbywa się na niej zimowy spływ
FLINTA KOWALOWA (więcej na www.tratwa.oborniki.org).
Płynąc tym urokliwym fragmentem Wełny, często napotyka
się wędkarzy, łowiących trocie wędrowne i pstrągi
potokowe - ryby występujące w bystrych i czystych wodach.
O czystość wody dba Obornickie Stowarzyszenie
Wodniackie APLAGA i Towarzystwo Przyjaciół Rzeki
Wełny, które organizują akcje sprzątania koryta rzeki
oraz niektórych jej dopływów.
Warto wybrać ten odcinek na weekendowy spływ.
Gwarantuje on niezapomniane wrażenia, piękne
widoki i... zastrzyk adrenaliny, zwłaszcza przy wysokim
stanie wody.
Fotografie: - bystrze,
- niski brzeg,
- stromy brzeg - skarpa,
- dawno powalone drzewo - zwałka.
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PRZYSTANIE:
Jaracz, Rożnowice, Park Linowy Adrenalina, Marina Bielawy, Łazienki Obornickie,
MEW przy Młynie Dahlmana i Przystań Kowale.
KILOMETRAŻ DO OBORNIK
15,80 JARACZ
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego
- wodowanie na młynówce, po ok. 150 m wpłynięcie na właściwy
bieg Wełny
15,61 most drogowy Jaracz Młyn
14,33 ujście „Starej Flinty” na prawym brzegu
13,90 PENSJONAT NAD WEŁNĄ przed mostem drogowym w Rożnowicach
13,78 ujście rzeki Flinty na prawym brzegu
13,75 ROŻNOWO MŁYN - przystań na lewym brzegu - wejście do kanału
12,23 Garncary - drewniana kładka
9,45 Kowanówko - drewniana kładka przy Szpitalu w Kowanówku.
9,05 Zaganka - ujście strumyka po lewej, na lewym brzegu widoczne zabudowania
wsi Kowanówko.
8,61 stalowa kładka
6,95 Kowanówko - most drogowy
6,13 wypływ Młynówki po prawej stronie - silny nurt i zakaz wpływania - płyniemy
na wprost głównym nurtem
6,11 KOWANÓWKO - Mała Elektrownia Wodna przy stanicy harcerskiej
- przenoska lewym brzegiem
2,59 MARINA BIELAWY na prawym brzegu
1,98 PARK LINOWY „ADRENALINA” - przystań na lewym brzegu
1,71 dawny most kolejowy linii Oborniki - Wronki, za nim Obornickie Łazienki,
1,10 OBORNIKI - Mała Elektrownia Wodna przy Młynie Dahlmana - przenoska
lub zakończenie spływu (po uzyskaniu zezwolenia dyrektora RDOŚ
w Poznaniu, możliwe kontynuowanie spływu do ujścia Warty.
0,29 Oborniki - most drogowy na ul. Czarnkowskiej
0,00 PRZYSTAŃ KOWALE - ujście rzeki Wełny na 205,7 km,
możliwe zakończenie spływu na lewym brzegu Warty na wprost ujścia
Wełny lub przy wypożyczalni kajaków ROB-FIL
- przystań na 205 km Warty (prawy brzeg)

PROPONOWANE TRASY SPŁYWÓW:
Jaracz - Rożnowo Młyn
2,4 km
ok. 1 godz.
Jaracz - Kowanówko
10,5 km ok. 3 - 4 godz.
Rożnowo Młyn - Park Linowy „Adrenalina” w Obornikach
11,7 km ok. 4 - 5 godz.
Rożnowo Młyn - Przystań Kowale w Obornikach
13,7 km ok. 5 - 6 godz.
Marina Bielawy w Kowanówku - Przystań Kowale w Obornikach 2,1 km
ok. 1 godz.
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JARACZ - MUZEUM MŁYNARSTWA - przystań
www.muzem-szreniawa.pl
ROŻNOWO MŁYN - przystań
www.rzekawelna.pl
tel. 730 730 731, Rożnowice 38, 64 - 610 Rogoźno
noclegi, imprezy, spływy kajakowe, wiata biesiadna, pole namiotowe.
DELFIN MARINA BIELAWY - przystań
www.nauka-plywania.pl
tel. 607 387 952, ul. Bielawska 8, 64-600 Oborniki
Spływy kajakowe, nauka pływania, działalność rekreacyjno- sportowa, obozy, rehabilitacja.
PARK LINOWY ADRENALINA - przystań
www.parklinowy-oborniki.pl
tel. 506 384 140, 505 107 720, ul. Łopatyńskiego 2, 64-600 Oborniki
ŁAZIENKI OBORNICKIE - przystań
Teren parkowo - rekreacyjny, imprezy kulturalno - sportowe
PRZYSTAŃ KOWALE
www.kajakowalnia.blogspot.com
tel. 503-754-656, ul. Szamotulska 18, Oborniki
Organizacja spływów kajakowych i innej aktywności sportowej, pole biwakowe, organizacja imprez
ROB-FIL - przystań ul. Wodna w Obornikach,
tel. 512 277 366, organizacja spływów, wypożyczalnia kajaków

PRZYSTANIE KAJAKOWE

JARACZ - OBORNIKI

GAJOWY BĄCZEK - Ośrodek rekreacyjny
www.gajowybonczek.pl
tel. 506 050 433, Ul. Gajowa 5/4, 64-600 Dąbrówka Leśna
Strzelnica, organizacja imprez, zabawy plenerowe, ognisko, grzybobranie.
LEŚNA IZBA EDUKACYJNA PUSZCZY NOTECKIEJ
www.oborniki.poznan.lasy.gov.pl
tel. 61 29 71 302, Nadleśnictwo Oborniki, Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki,
Edukacja i zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży, konferencje, strzelnica, ogniska.
PŁYWALNIA OBORNIKI - Centrum Rekreacji Oborniki www.centrumrekreacjioborniki.pl
tel. 887 149 999, 61 296 07 82, ul. Czarnkowska 84, 64 - 600 Oborniki
KĄPIELISKO ŻWIRKI
www.ocs.oborniki.pl
tel. 61 29 60 906, ul. Kowanowska, 64-600 Oborniki
Plaża strzeżona z ratownikami, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do siatkówki plażowej
i streetballu, plac zabaw dla dzieci, mała gastronomia, imprezy sportowe i muzyczne
TOR MOTOCROSSOWY Motoclub Oborniki
www.motokluboborniki.pl
tel.604 773 753, ul. Łukowska, 64-600 Oborniki
Usytuowany nad Wartą tor motocrossowy - jeden z najlepszych w Polsce a także w Europie torów
do ekstremalnej jazdy motocyklem, quadem lub rowerem.
LGD KRAINA TRZECH RZEK
www.kraina3rzek.pl
tel. 791 222 764, 883 777 918, 535 978 545, ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki
PENSJONAT NAD WEŁNĄ
www.rzekawelna.pl
tel. 730 730 731, Rożnowice 38, 64 - 610 Rogoźno
przystań, pensjonat
ART NATURA
www.artnatura.agro.pl
tel. 61 29 72 175, 602 370 482 ul. Malinowa 1, 64-600 Kowanówko.
noclegi, imprezy, grota solna, naturalne łowisko, grzybobranie
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „POGODA” tel.501 467 967, 61 29 63 821, Słonawy 14, 64-600 Oborniki
Noclegi, spływy kajakowe, naturalne łowisko.
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Kilka istotnych miejsc na pierwszym odcinku szlaku kajakowego Jaracz - Oborniki.
(1) JARACZ - MUZEUM MŁYNARSTWA I WODNYCH URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU WIEJSKIEGO - 150 m (2) MOST DROGOWY W JARACZU - 350 - (3) UJŚCIE „STAREJ WEŁNY”- 930 m - (4) UJŚCIE „STAREJ
FLINTY”- 430 m - (5) „PENSJONAT NAD WEŁNĄ” I MOST DROGOWY W ROŻNOWIE - 120 m (6) UJŚCIE FLINTY - (7) „ROŻNOWO MŁYN” PRZYSTAŃ 1500 m - (8) KŁADKA W GARCARACH
Kładka w Garcarach - 3700 m - Mała Elektrownia Wodnej w Kowanówku - 7400 m - MEW w Obornikach
O zbliżaniu się do mety w Jaraczu - Młyn świadczy narastający szum wody - to spiętrzenie przy Muzeum
Młynarstwa. Konieczność lądowania jest okazją do ciekawego spędzenia czasu na gruncie.
Fot: Jaracz Młyn - elektrownia, lądowanie
przed budynkiem młyna.

15,8

MUZEUM MŁYNARSTWA I WODNYCH URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁU WIEJSKIEGO W JARACZU

Jaracz 45, 64 - 610 Rogoźno GPS: N 52° 42' 48'' E 16° 52' 59''
tel./fax 0-67 26 10 515, e-mail: jaracz@muzeum-szreniawa.pl
www.muzem-szreniawa.pl
Dojazd - jadąc z Obornik drogą krajową nr 11 w kierunku Rogoźna,
skręcamy w lewo (znak kierunkowy i informacyjny), dalej drogą lokalną 3 km.
Dopływając zalewem - po lewej stronie mijamy wysoki, niebezpieczny
jaz i dobijamy na wprost do pomostu znajdującego się przy młynie.
Po przeniesieniu kajaków przez mostek, wodujemy się na młynówce,
wypływającej spod budynku młyna. Stąd młynówką po 150 metrach
dopływa się do Wełny, przed mostem prowadzącym do Jaracza Młyn.
Będąc w tym miejscu, wielką szkodą byłoby nie zobaczyć ekspozycji
muzeum, tym bardziej, że z przyjemnością słucha się informacji o historii
młynarstwa przekazywanej z pasją przez gospodarzy tego miejsca.
Najmłodsi zwiedzający mogą wziąć udział w lekcjach muzealnych,
a i dorośli chętnie obejrzą ciekawe eksponaty np. bogatą kolekcję
miniatur modeli młynów wodnych i wietrznych, czy rekonstrukcję młyna,
który cały obraca się pod wpływem wiatru.
Fot: Jaracz Młyn - ekspozycja muzealna na terenie Muzeum Młynarstwa,
modele wiatraków w Domu Młynarza, budynek młyna wodnego z XIX/XX w.
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Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego
w Jaraczu oferuje:
- dogodne miejsce do wodowania na tyłach budynku młyna
- organizowanie pikników, ognisk i imprez (można skorzystać
z „Piwnicy u młynarza”)
- wynajem pokoi hotelowych w XIX wiecznym domu młynarza
Stąd młynówką po 150 metrach dopływa się do Wełny przed
mostem drogi prowadzącej do Jaracza Młyn.
15,6 MOST - DROGA DOJAZDOWA DO MUZEUM W JARACZU
Za mostem nurt rzeki nabiera wartkości i przy niskim
stanie wody trzeba omijać wystające kamienie.
Po 350 metrach od mostu, po prawej stronie mija się ujście „Starej Wełny”, a następnie po ok. 930 m
ujście „Starej Flinty” również po prawej - obecnie oba te miejsca są mało widoczne.
Do ujścia Flinty, tym razem widocznej szerokiej strugi jest ponad pół kilometra - na zdjęciu.
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Na lewym brzegu przed mostem w Rożnowie
widoczne są zabudowania pięknie położonego pensjonatu.
13,9
PENSJONAT NAD WEŁNĄ

13,8

ROŻNOWO MŁYN - przystań kajakowa

Rożnowice 38, 64 - 610 Rogoźno
Grażyna i Piotr Szumińscy
www.rzekawelna.pl
tel. 730 730 731
GPS: N 52° 42' 17'' E 16° 51' 51''
Dojazd: z drogi nr 11 Oborniki - Piła, skręt na Jaracz
Pensjonat - drewniany domek z bali, oferujący 15 miejsc noclegowych. Do dyspozycji: 5 sypialni,
3 łazienki, pokój dzienny i jadalnia z dobrze wyposażonym aneksem kuchennym.
Możliwość zamówienia pełnego wyżywienia. Specjalność pensjonatu:
„pyry” z gzikiem, grochówka, zupa gulaszowa, potrawy z grilla węglowego.
Pensjonat wynajmowany jest głównie grupom zorganizowanym. Idealne miejsce na zorganizowanie
spotkania rodzinnego lub spędzenia aktywnie czasu ze znajomymi.
Na leżącej po drugiej stronie drogi, kilkadziesiąt metrów od pensjonatu przystani ROŻNOWO MŁYN,
właściciele pensjonatu udostępniają wiatę biesiadną, mogącą pomieścić około 70 osób.
Na terenie przystani możliwy jest nocleg pod namiotami. Przystań otoczona jest wodami Wełny i dawnej
młynówki. To idealne miejsce na rozpoczęcie lub zakończenie spływów kajakowych.
Fot. Widok na „Pensjonat nad Wełną” z mostu w Rożnowicach, kuchnia polowa przy pensjonacie - u góry
widok z mostu na przystań „Rożnowo Młyn”, start spływu z przystani na młynówce.
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W Lasach Rożnowskich znajduje się miejsce
upamiętniające hitlerowski mord 12 tysięcy
jeńców wojennych - mogiły zbiorowe oraz tablice opisu jące to tragiczne wydarzenie.
W pobliżu mogił umieszczonych jest 14 głazów z drogą
krzyżową, a przed grobami ustawiona została kapliczka
z ołtarzem.
Dojazd - od mostu w Rożnowicach drogą leśną ok. 1 km.

13,8

13,8 UJŚCIE RZEKI FLINTY
Można wpłynąć pod prąd we Flintę, chociażby 40 m do mostu.
FLINTA
Całkowita długość - 27 km, średni spadek - 0,75‰.
Flinta jest dostępna jako szlak kajakowy, przy wysokim
i średnim stanie wody.
Spływy można rozpoczynać w Ryczywole (16 km biegu rzeki),
ale najciekawszy fragment rozpoczyna się od miejscowości
Boruchowo (8 km). Rzeka jest tam bardzo malownicza,
na odcinku leśnym silnie meandruje, mimo to jest rzeką
bezpieczną, nadającą się na spływy rodzinne.
Szczególną troską objęło ten fragment Flinty Towarzystwo
Przyjaciół Rzeki Wełny, dbające o utrzymanie naturalnego
charakteru rzeki i zachowanie siedlisk wielu cennych
przyrodniczo gatunków fauny i flory.
Co roku, zimą organizowany jest na Flincie spływ kajak owy „Flinta Kowalowa”, w którym uczestniczą kajakarze
z całej Polski.
Fotografie: Most na Flincie przy jej ujściu do Wełny,
Flinta latem.
Spływ kajakowy zimą - ujście Flinty zimą
- autor - Tomasz Marcinkiewicz.

„ROŻNOWO MŁYN” - PRZYSTAŃ
Miejsce wodowania na kanale - pozostałość po młynówce. Od ujścia Flinty i przystani „Rożnowo Młyn”
rzeka pokazuje swój charakter. Wartki nurt i przeszkody w postaci np. powalonych drzew są przyczyną
meandrowania, które zdarza się najczęściej w dolnym biegu rzeki. Takie zakola poszerzają się z czasem,
a na łuku zewnętrznym (wklęsłym), nurt silnie podmywa brzeg, ukazując kompozycje korzeni drzew.
Na przeciwnym (wypukłym), płytszym i łagodniejszym brzegu, powstają osady z miałkiego piasku, zwane
łachami. Na szerokim zakręcie i przy chwilowym
podniesieniu się poziomu wody rzeka może znaleźć
sobie skrót, tworząc nowe koryto. Niejednokrotnie,
na tym odcinku, spływa się takim skrótem i omija
pozostawiony meander zwany starorzeczem.
Po 900 m od przystani, po lewej mija się dwa zejścia
do wody należące do ośrodka Monar.

Fot. Meta spływu na przystani „Rożnowo Młyn”,
start i wypływanie z młynówki przy przystani,
zejścia należące do Monaru.

WEŁNA

KOWANÓWKO

77

WEŁNA

KOWANÓWKO

9,1
Fot.Budka „miłośnika” Wełny, kładka w Garncarach,
punkt widokowy Stowarzyszenia „Włóczykijów” na skarpie,
kajakarze w tej okolicy, kładka w Kowanówku, zwałka.
12,2 GARNCARY - kładka drewniana

Rzeka zwalnia, nieznacznie prostując swój bieg. Po kilkuset
metrach pojawia się jedyny taki krajobraz na Wełnie - bardzo
wysoki brzeg na zakręcie rzeki, niespodziewany na rzece nizinnej.
Na wysokiej skarpie po prawej stronie, znajduje się punkt wido kowy, utworzony przez członków obornickiego sto warzyszenia „Włóczykije” - miłośników nordic
walking. Stowarzyszenie wytycza i oznacza szlaki
piesze np. zaczynające się z pobliskiego Kowanówka.
W dalszym biegu pojawiają się nieliczne zwałki,
rzeka płynie wśród malowniczych łąk i borów.

9,5

KOWANÓWKO - kładka drewniana
przy Szpitalu Kardiologicznym

ZAGANKA - ujście strumyka
Po lewej stronie wpływają wody strumyka
płynącego przez Rożnowo i Kowanówko.

8,6

KOWANÓWKO - stalowa kładka
Również po lewej stronie pojawią się zabudowania
Kowanówka. Za kładką, przy niskim stanie wody
wyczuwalny jest próg, będący pozostałością jazu
i mostu przy nieistniejącym już młynie w Miłowo dach. Po lewej można wypatrywać wybudowanego
w stylu neogotyckim Pałacu Miłowody.
Od tego miejsca rzeka zaczyna silniej meandrować, napo tykać na powalone drzewa. Szlak przy wysokim stanie wody
wymaga większego wysiłku i uwagi przy pokonywaniu
przeszkód. Wysiłek wynagradzany jest urodą tych miejsc.

7,0

KOWANÓWKO - most drogowy

Przed mostem istnieje możliwość wygodnego wodowania
na lewym brzegu.
. Ujście strumyka Zaganka, kładka w Kowanówku,
Fot.
pozostałości po moście, spływ za mostem w Kowanówku,
most w Kowanówku, kajakarze po pokonaniu przeszkody.
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6,1

MŁYNÓWKA - wypływ
Dziś jedynym śladem po młynie
jest kanał zwany młynówką. Kajakarze nie powinni w niego wpływać,
ze względu na silny nurt i niebezpieczny przepust pod mostem - 50 m
od wpłynięcia w kanał.
Szlak prowadzi na wprost głównym nurtem rzeki.
6,1 KOWANÓWKO - Mała Elektrownia Wodna
Konieczna przenoska lewym brzegiem.
Kajakarze mogą skorzystać z dogodnego wyjścia z wody
i miejsca wodowania. Wełna za tamą płynie szerokim
nurtem w zalesionych terenach, a tam napotyka się na
powalone drzewa i bystrza. Przy wysokiej wodzie rzeka
wymaga od kajakarzy doświadczenia i rozwagi.
2,5 DELFIN MARINA BIELAWY - przystań
www.nauka-plywania.pl Marek Wiktorowski
tel. 607 387 952, ul. Bielawska 8, 64-600 Oborniki
Organizacja spływów kajakowych, wypożyczanie kajaków,
szeroka oferta rekreacyjno- sportowa.
Po prawej stronie znajduje się szeroki dostęp
do brzegu na załomie rzeki - pierwsza możliwość lądowania
w Obornikach.
Fot. Wpływ Młynówki, wejście i zejście przy MEW w Kowanówku,
przystań Marina Bielawy, kajakrze na bystrym nurcie.

2,0

PARK LINOWY ADRENALINA
-OBORNIKI - przystań
www.parklinowy-oborniki.pl
tel. 506 384 140, 505 107 720,
ul. Łopatyńskiego 2, Oborniki
Dogodne miejsce do wodowania na lewym brzegu.
Zwolennicy aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu mają tu do dyspozycji moc atrakcji:
9 m ścianki wspinaczkowej, 2 trasy zjazdowe,
tyrolka, mini park, paint ball, catering i wiele innych.

Wełna w Obornikach wyraźnie zwalnia i poszerza
swój bieg w związku ze zbliżaniem się do Małej
Elektrowni Wodnej (MEW) w centrum miasta.

1,7

OBORNIKI - dawny most kolejowy
Za mostem położone są OBORNICKIE ŁAZIENKI ,
czyli tereny parkowo – rekreacyjne. Rzeka płynie tu szerokim
korytem, na środku którego znajduje się fontanna.
Wygodne miejsce do wodowanie na lewym brzegu.

Fot. Park Linowy „Adrenalina”, most w Obornikach,
pergola i fontanna w Obornickich Łazienkach.
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Jeśli chce się kontynuować spływ za MEW, zmierzając do ujścia Wełny, płynąc w rezerwacie „Słonawy”,
to powinno się mieć zezwolenie od dyrektora RDOŚ w Poznaniu.
REZERWAT SŁONAWY - 0,30 km 2
Rezerwat obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości ok. 1 km na terenie miasta Oborniki;
od miejsca spiętrzenia wody przy Młynie Słonawy do miejsca ujścia do rzeki Warty wraz z pasami
gruntów nadbrzeżnych o szerokości 3 m oraz obszar wód rzeki Warty ograniczony linią środkową jej nurtu.
Rezerwat (jeden z dwóch rezerwatów ichtiologicznych w Polsce) został utworzony celem ochrony tarlisk
ryb, a w szczególności łososia, trocia, certy, pstrąga i lipienia. Ujście Wełny jest poza tym jedynym dotąd
znanym na terenie byłego województwa poznańskiego miejscem występowania głowacza białopłetwowego.
Źródło: www.oborniki.pl

1,1

MEW przy MŁYNIE DAHLMANNA
w Obornikach
Wodowanie na lewym lub prawym brzegu, w bardzo
dogodnych warunkach przed Małą Elektrownią Wodną,
zasilaną spiętrzonymi wodami Wełny.
Dodatkową atrakcją jest prowadząca przez teren
elektrowni kładka, z której można podziwiać
rozpoczynający się tu rezerwat „Słonawy”.
MŁYN DAHLMANNA – dawniej Młyn Słonawy
Część miasta Oborniki położona nad rzeką Wełną
w XV w. była oddzielną wsią.
Miejscowość wzmiankowana w 1459 r. nosiła nazwę Słonawy od słonych źródeł występujących
nad Wełną. Wieś należała do wójtów Obornik, którzy posiadali tu młyn napędzany wodami Wełny.
Pod koniec XV w. teren osady włączono do miasta. W drugiej połowie XIX w. właścicielami terenu
nad rzeką wraz ze starym młynem została rodzina Dahlmannów, która w 1884 r. zbudowała tutaj
nowy młyn zbożowy. Rozbudowywany do 1908 r. młyn nazwany „Słonawy” (niem. Słonawy Mühle)
stał się dużym zakładem przetwórczym regionu. Po II wojnie światowej młyn upaństwowiono.
Obecnie zabytkowy obiekt należy do prywatnych właścicieli i czeka na nowe przeznaczenie.
Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Pomimo że płyniemy przez centrum miasta, jest ono niewidoczne, a Wełna zachowuje się, jakby płynęła
w Amazonii. Nie jest to najłatwiejszy odcinek ze względu na bystry nurt i powalone drzewa, w nomenkla turze wodniackiej zwane zwałkami.
Fot. - poprzednia str. 77 - Prawy i lewy brzeg Wełny przed Małą Elektrownią Wodną w Obornikach, MEW,
Młyn Dahlmanna od frontu i od strony rzeki
str. 78 - kajakrze, rzeka - bystrza, powalone drzewa na ostatnim odcinku w Rezerwacie Słonawy
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OBORNIKI - most drogowy i kładka dla pieszych
w centrum
PRZYSTAŃ KOWALE

Rafał Kowalczuk
www.kajakowalnia.pl
ul. Szamotulska 18, Oborniki
tel. 503-754-656
Przystań na przeciwko ujścia Wełny
Organizator spływów kajakowych i spływów tratwami.
Pole biwakowe, wypożyczalnia kajaków, miejsce na ognisko,
namiot biesiadny na 50 osób, parking i sanitariaty.

205 km rzeki Warty
Dogodne miejsce zakończenia spływu, slip na prawym
brzegu, W bezpośrednim sąsiedztwie - wypożyczalnia
kajaków i tratew
ROB-FIL Robert Filipiak
ul. Wodna 9, 64-600 Oborniki, tel. 512 277 366
Fot. Podwójny most nad Wełną - ul. Czarnkowska w Obornikach,
wpływ Wełny do Warty -Przystań Kowale, przystań Rob - Fil,
most na Warcie.
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Żródło Małej Wełny znajduje się na południe od Łubowa. Na razie, okolice górnego biegu rzeki,
nie są brane pod uwagę przez organizatorów spływów kajakowych, chociaż okolice wokół 6 niewielkich
jezior leżą na pięknych terenach i w otoczeniu bogactwa turystyczno - kulturowego. Do tego bogactwa
należy Gniezno jako kolebka naszej państwowości z Katedrą - pierwszym punktem zwiedzania wśród
wielu innych atrakcji. Na zachód od górnego biegu Małej Wełny roztaczają się tereny bardzo ciekawe
pod względem historycznym i krajobrazowym: Lednicki Park, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dzie kanowicach - najstarszy park w Wielkopolsce i Pola Lednickie w Imiołkach.
Mała Wełna przez około pierwszych 16 km płynie, z południa na północ, do Jez. Kłeckiego i wpły wa na wschód od Kłecka. Od wpłynięcia do Jez. Kłeckiego zaczyna się szlak kajakowy. W Kłecku,
Mała Wełna przepływa do Jez. Gorzuchowskiego i prowadzi do Zakrzewa, pod przepiękny zamek
z rozległym parkiem (niestety, nie ma możliwości zwiedzania). Często organizatorzy proponują spływ
„pod prąd”, czyli od mostu w Zakrzewie z zakończeniem go na terenach, jednej z wielu przyjaznych,
przystani nad Jez. Kłeckim, gdzie po aktywnościach na wodzie, wynagradza się uczestników grillowa nymi kiełbaskami lub innym prowiantem, który po wysiłku na świeżym powietrzu zawsze będzie sma kował. Możliwość wodowania znajduje się też na terenie przepięknie położonego ośrodka w Borzątwi
(trochę na płn. od szlaku) z ładną plażą. Miejsce to może być przystanią dla spływających z północy,
od strony Mieściska i Jeziora Łopienno, a którzy mogą następnie kontynuować spływ szlakiem MW.
Tak jak „Perłą”, wśród szlaków kajakowych jest odcinek Rogoźno - Oborniki, tak na Małej Wełnie,
na wyróżnienie zasługuje odcinek Kiszkowo - Nadmłyn. Bardzo ciekawy etap, na którym napotka się
prawie wszystkie odmiany malowniczego pejzażu. Również okolice Kiszkowa, Puszczy Zielonki i nastę pnie Skoków, godne są polecenia pod kątem tutystycznym, kulturowym i historycznym. Dolina Małej
Wełny i Stawy Kiszkowskie objęte zostały programem Natura 2000, który w pewnym stopniu wpłynął
na to, że ponad 200 gatunków ptaków znalazło nad Stawami swoje siedlisko. Na tych terenach prze biega wiele szlaków, np: „Cysterski Szlak Rowerowy”, „Papieski”, Św. Jakuba i „Szlak Kościołów
Drewnianych.” W okolicach Skoków kajakarstwo na Małej Wełnie nie jest rozpowszechnione. Chociaż
grupa fascynatów kajakarstwa z Rafałem Kowalczukiem - Kowalem - na czele, wymyśliła na własne
„potrzeby” Pętlę Skocką z wplecionymi odcinkami Małej Wełny i pięknym Jez. Maciejak wokół Skoków.
Rzeka powyżej Skoków, aż do ujścia w Rogoźnie, biegnie już przez „własne” trzy jeziora: Jez. Rości ńskie, Jez. Budziszewskie i Jez. Rogoźno, nad którym można znaleźć wiele plaż i ośrodków wypoczyn kowych np. w Grzybowie i Rogoźnie.
Fot. Na szlaku Małej Wełny - odcinek
Kiszkowo - Nadmłyn

J. Łęgowskie
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ROGOŹNO
Żołędzin
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Rogoźno
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OŚRODEK REKREACYJNO - SPORTOWY
www.osrodek-rogozno.pl
ul. Za Jeziorem, 64-610 Rogoźno,
1
Ośrodek „Adrian” koło Skoków
2
Tel 672618366, 607566539,
mail: osrodek_rekre.sport@op.pl
Przystań, noclegi, bogata oferta imprez
sportowych, wypożyczlnia sprzętu, transport

a
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PTTK HORYZONT
www.horyzont.gniezno.pttk.pl
Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej, ul. Łaskiego 10 62-200 Gniezno, tel: 61 426 36 60

Pruśce - Młyn

Pruśce

łn
We

Ruda

Nw. Młyn

Wełna

a
i nOwczegłowy

BORZĄTEW CAMPING
www.mieleszyn.pl/Borzatew
Mieleszyn 23, Mieleszyn 62-212, tel. 61 429 51 76, 603 632 795, borzatew@interia.pl
Przystań, domki letniskowe, camping, wypożyczalnia sprzętu, strzeżone kąpielisko,
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Biskupice Jeziorne

J. Biskupickie
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KŁECKO

Ma

Potrzanowo

J. Rościńskie

Wełna

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny
Rościnno 1, 62-085 Skoki
www.roscinno.pl
Tel: 665 831 865, mail: domrekolekcyjny@roscinno.pl

Karniszewo

J. Kłeckie

Mała

1

(J. Świniarskie)

Wilkowyja

Rościnno

2
KLUB ŻEGLARSKI "KOTWICA" - przystań
www.kotwica.trz.pl
ul. Mała Poznańska 31, 64-610 Rogoźno Wlkp.
Tel. 67 261 83 93, 531 251 148, mail: kzkotwica@wp.pl
Współorganizator spływów, noclegi, wypożyczalnia sprzętu

Jagniewice

Bliżyce

Zakrzewo

Myszki

Kiszkowo

Brzozogaj

J. Działyńskie
Działyń

stawy rybne
Mała Wełna

noclegi dla kajakarzy
SŁawno

STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI
www.stowarzyszeniepodzaglami.pl
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno, tel.61 415 43 06, mail:
biuro@stowarzyszeniepodzaglami.pl
STOWARZYSZENIE ŚWIATOWID
www.swiatowidlubowo.pl
Łubowo 11A, 62-260 Łubowo, tel. 61 415 29 01, mail: promocja@swiatowidlubowo.pl
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SZLAK PIASTOWSKI
www.szlakpiastowski.com.pl
ul. Rynek 14, 62-200 GNIEZNO, tel.061 428 41 00, mail: it@szlakpiastowski.com.pl
MARMAG Marcin Buliński
www.marmag.net
62-100 Kopaszyn 22, tel. 696051343, mail: marbulinski@wp.pl
Organizacja spływów na terenie Wielkopolski, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
FUNKAYAK
www.funkayak.pl
62-200 Lubochnia, Os.Sosnowe 89
Tel. 600 41 87 30, 600 41 87 33, mail: info@funkayak.pl, przemo@funkayak.pl
Organizacja spływów na Wełnie i Małej Wełnie

P

JEZIORO KŁECKIE - PRZYSTANIE
ORGANIZATORZY: KM TURBINA z Kłecka,
KM KORSARZ z Kłecka, KM CAMPING
BORZĄTEW z Mieleszyna

Dębnica
J. Mistrzewskie

LEDNICKI
PAR K

J. Owieczki

Myślęcin

KRAJOBRAZOWY
Żydówko

Rybitwy

J. Lednica

Owieczki

SKANSEN

Dziekanowice

Lednogóra

Łubowo

87

MAŁA WEŁNA
Cieśle

Wełna

MAŁA WEŁNA
31,53
32,83
33,78
39,70
41,75
42,28
42,83
44,53
47,74
52,46
52,73
53,73
57,16
57,74
57,96
58,14
58,21
59,36
59,41
60,10

Dorzecze znajduje się
na POJEZIERZU GNIEŹNIEŃSKIM

Pruśce

MAŁA WEŁNA - długość ok.84 km
Miejscowości w okolicach Małej Wełny:
ŁUBOWO, DZIAŁYŃ, KŁECKO, GORZUCHOWO,
ZAKRZEWO, KISZKOWO, SKOKI i ROGOŹNO.

ROGOŹNO

Szlak kajakowy na Małej Wełnie zaczyna się
od wpływu do JEZ. KŁECKIEGO i następnego
JEZ. GORZUCHOWSKIEGO. Za Skokami biegnie
przez JEZIORO ROŚCIŃSKIE, BUDZISZEWSKIE
i ROGOŹNO, za którym MW uchodzi do WEŁNY
w ROGOŹNIE.

Owczegłowy

Jez. Rogoźno

Grzybowo

J. Budziszewskie
Budziszewko

Rościnno

J. Rościńskie
Rakojady

0,00 Rogoźno - ujście MW do Wełny
0,14 ROGOŹNO - most - trasa 241,
wypływ z Jez. Rogoźno - tama - przenoska po prawej
Peda
6,26 Owcze Głowy - most - możliwość wodowania
Nadmłyn
9,33 Jez. Budziszewskie - wypływ - most Budziszewko - Grzybowice
Piła Młyn
16,03 Skoki (na północy) - most - ul. Rościńska
stawy rybne Antoniewo
16,43 Jez. Rościńskie - wypływ
18,40 SKOKI - mostek przy ul. Kościelnej - przystań - wodowanie
19,81 Skoki - (na południu) - most kolejowy
20,05 Skoki - (na południu) - jaz i most ul. Polna - przenoska po prawej
22,07 Piła Młyn - most - ul. Antoniewska - możliwość wodowania
22,77 Jaz między stawami - przenoska po lewej
24,61 PEDA - JAZ - przenoska prawą stroną
26,01 NADMŁYN - most - możliwość wodowania
26,05 NADMŁYN - JAZ - Uwaga! - konieczna przenoska prawą stroną
27,46 Most - droga Kakulin - Nadmłyn
28,59 RACZKOWO - most na drodze do Raczkowa
29,70 Drewniana kładka
30,00 Pozostałość po jazie - niewielki próg
30,45 Glinno - Jagniewice - most

SKOKI

DŁUGOŚĆ I CZAS PRZYKŁADOWYCH SZLAKÓW
Jez. Kłeckie - Zakrzewo
Zakrzewo - Kiszkowo
Kiszkowo - Raczkowo
Raczkowo - Skoki
Skoki - Jez. Rogoźno - Rogoźno

Nadmłyn
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Jagniewice - próg pod mostem - możliwa przenoska
Jaz - możliwa przenoska po prawej
Rybienko - most
38,18 Kiszkowo - most kolejowy (linia nieczynna)
Kiszkowo - most - ul. Dworcowa trasa nr 197 - Gniezno - Sława Wlkp.
KISZKOWO - most - obwodnica - ul. Pobiedziska - możliwość wodowania
Kiszkowo - most - ul. Gnieźnieńska - trasa nr 197- możliwe wodowanie
Kiszkowskie Stawy - przenoska po lewej
Brudzewko - mostek - jaz - przenoska po lewej
Myszki - most - przy wysokiej wodzie - możliwa przenoska
ZAKRZEWO - most
Zakrzewo - jaz - przenoska konieczna po prawej
Jez. Gorzuchowskie - wypływ
J. Łopienno
Jez. Gorzuchowskie - Kłecko - most kolejowy
Jez. Gorzuchowskie - Kłecko - wpływ
Kłecko - most, ul. I. Padarewskiego - trasa nr 190 Gn. - Mieścisko
Kłecko - jaz - przenoska niekonieczna
Jez. Kłecki - Kłecko - wypływ
Jez. Kłeckie - wypływ z Języka - po lewej stronie - przystanie
JEZIORO KŁECKIE - wpływ do Języka - 150 m przed - przystań
Jez.Kłeckie wpływ MW do Jeziora

Raczkowo

Antoniewo

Jazy, progi - możliwe przenoski:
Jazy, progi - przenoski konieczne

Glinno
Bliżyce

Miejsca wodowań i lądowań

Jagniewice

Rybienko

Łubowice

Gorzuchowo

Rybno Wlk.

Łubowiczki

KISZKOWO
Mała Wełna

Borzątew

(J. Świniarskie)

Myszki
stawy ryb.

Zakrzewo

J. Kłeckie

KŁECKO

J. Gorzuchowskie
J. Biskupickie
Działyńskiee
J. Działyński

Brudzewko

Rybno Wlk.
Mała Wełna - źródło znajduje się na płd. od Łubowa
ok. 7 km
10 km
14 km
10 km
18 km

2 - 3 godz.
3 - 4 godz.
4 - 5 godz.
3 - 4 godz.
6 - 8 godz.

Górny bieg rzeki jest niespławny na wielu odcinkach,
a płynie przez JEZIORA OWIECZKI, MISTRZEWSKIE,
DZIAŁYŃSKIE i BISKUPIECKIE.

J. Lednica

J. Mistrzewskie

LEDNICKI
PAR K

KRAJOBRAZOWY

J. Owieczki
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JEZ. KŁECKIE

UWAGA! Na JEZIORZE KŁECKIM istniej przesmyk, który dzieli
jezioro. Często zdarza się, że większa i północna część akwenu
określana jest jako Jez. Świniarskie (nazwa od miejscowości
Świniary), a jest ona nadal Jez. Kłeckim.

JEZIORO KŁECKIE

Świniary
Dobiejewo

Fot. Jez. Kłeckie - Borzątew - plaża

90

Mieleszyn

Świniary Dln.

JEZ. KŁECKIE (PRZYSTAŃ ZA WPŁYWEM MW) - ZAKRZEWO - 7 KM - (CZAS SPŁYWU 2 -3 GODZ.)
(1) BORZĄTEW - PLAŻA - 3.300 - (2) WPŁYW MAŁEJ WEŁNY - 660 - (3) WPŁYW MW -„JĘZYK”- 50 (4) WYPŁYW -„JĘZYK”- 1.200 - (5) JAZ PO WYPŁYWIE Z JEZ. KŁECKIEGO - 170 - (6) MOST DROGOWY
W KŁECKU - 240 - (7) WPŁYW DO JEZ. GORZUCHOWSKIEGO MAŁEGO - 630 - (8) WYPŁYW (J.G.M) MOST KOLEJOWY - WPŁYW DO JEZ. GORZUCHOWSKIEGO - 3.400 - (9) WYPŁYW MW Z JEZ. GORZU CHOWSKIEGO - 1.000 - (10) JAZ - PRZENOSKA - 270 - (11) MOST W ZAKRZEWIE

BORZĄTEW CAMPING

JEZ. KŁECKIE

J. Łopienno

Położenie: Województwo Wielkopolskie, Powiat Gniezno, Gmina
1
Kłecko i Mieleszyn. Nad jeziorem położone są: Kłecko, Borzątew,
P
Świniary Dolne i Dobiejewo.Dojazd do Kłecka i przystani:
Borzątew
- z Gniezna 10 km na płn - zach., z S5 na trasę 190
(J. Świniarskie)
- z Poznania 53 km na płn. - wsch. przez Pobiedziska
Karniszewo
5 J. Kłeckie
- z Rogoźna 43 km na płd. - wsch przez Wągrowiec
43
7
Długość jeziora - 7,4 km, szerokość - 0,4 km,
J. Gorzuchowskie
2
Małe
P P
8 6P
Mł.
max. głębokość - 12 m, powierzchnia - 209 ha
We
łna
KŁECKO
Jezioro Kłeckie to jezioro rynnowe, na północnym
krańcu łączy się przekopem z Jez. Łopienno, z którego
J. Gorzuchowskie
można zaczynać spływ. Akwen posiada kilka zakoli
Gorzuchowo
wśród częściowo zalesionych, malowniczo położonych
Mł.
Czechy
wzgórz i pól uprawnych. Na południu jeziora, na wschód Wełna
10 9
od Kłecka, istnieje przesmyk, który ma być pogłębiony
11
J. Biskupickie
i poszerzony ze względu na żeglarzy, dla których prze Zakrzewo
Brzozogaj
płynięcie przez ten 50 - metrowy odcinek, przy niskim
stanie wody, jest niemożliwy. Według podań, Szwedzi podczas „potopu” nosili we własnych hełmach
ziemię, żeby usypać wał umożliwiający przejście i zdobycie Kłecka, stąd powstały nasypy na przeciwległych
brzegach jeziora. To charakterystyczne miejsce przez wodniaków i miejscowych zwane jest „językiem”.
Jezioro jest popularnym miejscem letniego wypoczynku i z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników
żeglarstwa i kajakarstwa. Ma też swoje sekrety strzeżone od kilkudziesięciu lat, które w szczególności
mogą zainteresować płetwonurków - lokomobila i radziecki czołg leżące na dnie.

GPS: N 52° 40' 06" E 17° 29' 51"
www.mieleszyn.pl/Borzatew.html
Józef Klimacki, Mieleszyn 23, Mieleszyn 62-212
tel. 48 614295176, 48 603632795
Dojazd - z Kłecka przez Mieleszyn - ok. 10 km
Camping i pole namiotowe ( ok. 500 miejsc), z peł nym wyposażeniem i bazą gastronomiczną. Przystań,
strzeżone kąpielisko, boisko do piłki plażowej, siat kówki i koszykówki, zabawy na świeżym powietrzu.
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Fot. Widok na Borzątew na załomie Jez. Kłeckiego,
Borzątew - start z plaży (arch. „Doliny Wełny”,
Borzątew - plaża - Kacper Dondziak - map4u, Borzątew

W gminie Mieleszyn, miejscowość Borzątew jest jedną
z najstarszych i posiada relikty osady pochodzącej z okresu
kultury pomorskiej. Stara część zamieszkana jest przez
rdzennych mieszkańców, a nowa z czasem przybiera cha rakter letniska i w sezonie pulsuje głównie życiem turystów.
Klimat wiejskiej atmosfery można znaleźć w pobliskich
gospodarstwach agroturystycznych. Letników i amatorów
sportów wodnych, wędkowania i kąpieli przyciąga czysta
woda i szeroka, piaszczysta plaża. Pomost na plaży umoż liwia wodowanie i cumowania sprzętu wodnego.
Tutaj mogą zatrzymać się wodniacy płynący z północy od Jez. Łopienno. Przełom Jeziora Kłeckiego
(Świniarskiego) w okolicach Borzątwi jest najbardziej malowniczym miejscem na akwenie, otoczonym
zalesionymi wzgórzami i dziewiczymi brzegami. Stąd zaczynają się lub kończą spływy i regaty żeglarskie.
Żeglarze swoje przystanie mają w Kłecku, a kajakarze mogą płynąć dalej do Jez. Gorzuchowskiego.
Z Borzątwi do słynnego „języka” żegluje się lub wiosłuje ok. 4 km, mijając po lewej wpływ Małej Wełny
i przystań, z której często korzystają kajakarze.
Fot. Jez. Kłeckie - meta przy przystani przed „językiem”.
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60,1

Fot. Żeglarze na przesmyku, kąpielisko przy przesmyku,
przystań KŻ „Korsarz”, regaty na Jez. Kłeckim, meta
spływu na przystani koło „języka”

Za przesmykiem -„językiem” - po lewej stronie znajduje się
kąpielisko z całym zapleczem sanitarnym i rekreacyjnym.
W pobliżu powstało niedawno ogrodzone pole campingowe
i namiotowe odpowiednio wyposażone we wszelkie media.
Stowarzyszenie Pod Żaglami z Trzemeszna wspólnie
ze Stowarzyszeniem Światowid organizują spływy
po Wełnie i Małej Wełnie.
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski wspólnie z firmą
FunKayak są organizatorami Gnieźnieńskich Spływów
Kajakowych, między innymi również po Wełnie i Małej
Wełnie. W Kłecku prężnie działa Klub Żeglarski
„KORSARZ”- ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny z przy stanią i zapleczem technicznym, organizator wielu imprez
związanych ze sportami wodnymi. Często do współpracy
z tym klubem przystępują lub działają samodzielnie:
Klub Motorowodny „Turbina” z Kłecka, Klub Motorowodny
Camping Borzątew z Mieleszyna, Klub Turystyki Wodnej
„Horyzont” z Gniezna, KŻ „Kotwica” z Rogoźna.
Powyższe organizacje łączy wspólny cel - propagowanie
turystyki i rekreacji wodnej, wykorzystanie położenia nad
wodami na Pojezierzu Gnieźnieńskim. W okolicach Kłecka
wodniacy korzystają z przystani i plaż klubów w Kłecku
i z plaży w Borzątwi.

KŁECKO

W Kłecku warto zobaczyć rynek w części zabudowany
domami kalenicowymi z XIX w. i z pomnikiem poświę cony bohaterskim obrońcom miasta. Obok rynku stoi
kościół późnogotycki pw. Św. Jadwigi z XVI w.
We wnętrzu kościoła znajduje się renesansowy ołtarz
w formie tryptyku z końca XVI w. Za mostem drogi
na Mieścisko znajduje się miejsce pamięci narodowej,
poświęcone bohaterskim obrońcom Ziemi Kłeckiej
i Ojczyzny w latach 1918 - 1919 oraz 1939 - 1945.
Fot. Kłecko - rynek i panorama (MAP4U)

WPŁYW MAŁEJ WEŁNY DO JEZIORA KŁECKIEGO
GPS: N 52° 38' 06'' E 17° 27' 36''
Na Małej Wełnie przed wpływem do Jez. Kłeckiego jest wiele przewężeń
i mostków bez możliwości przepłynięcia pod nimi. Organizatorzy spływów
na razie mają inne odcinki odcinki do zaproponowania na rzece.
Mała Wełna (MW) wpływa do jeziora na jego południowym brzegu.
Wody rzeki zmierzają na zachód do przesmyku - „języka” przez ok 0.7 km.
Po lewej stronie, 200 m przed zwężeniem, znajduje się przystań, na której
kończą się spływy z Zakrzewa, w przypadku spływania pod „prąd”.
Na przystani jest bardzo wygodne miejsce do lądowań - pomost, wiata, miejsce na zaparkowanie
transportera i camperów, miejsce na ognisko.
Przesmyk porośnięty trzcinami ma 50 metrów długości .
59,4 PRZESMYK - „JĘZYK” - wypływ MW
Za przewężeniem, na lewym brzegu, znajduje się kąpielisko
miejskie i przystanie klubów żeglarskich w Kłecku.
Po ponad kilometrze rzeka wypływa z Jez. Kłeckiego.
A po kilkunastu metrach spływu szeroką strugą napotyka się
na konstrukcje starego jazu. Przenoska nie jest konieczna,
ale niebieskiej „atrakcji” nie przepływa się „z rozbiegu”.
Za przeszkodą widoczny jest most drogowy, przez który prze jeżdża się, zmierzając z Gniezna do Mieściska przez Kłecko.
Następnym jeziorem, do którego prowadzi rzeka,
przez 0,5 km jest Jez. Gorzuchuchowskie Małe.
Po przeciwnej stronie od wpływu MW na to niewielkie
jeziorko widać szeroki nasyp z żelazną konstrukcją
mostu kolejowego. Szlak na jeziorze w linii prostej
wynosi 630 m. Za mostem rzeka przez dłuższy
odcinek miesza swoje wody z Jez. Gorzuchowskim.
57,2 JEZ. GORZUCHOWSKIE - most kolejowy
GPS: N 52° 37' 47'' E 17° 25' 18''
Fot. Most w Działyniu (u góry), jaz za mostem w Kłecku,
przed wpływem na Jez. Kłeckie, most w Kłecku,
panorama - Jez. Kłeckie - Jez. Gorzuchowskie Małe
( Wikimapia )
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JEZIORO GORZUCHOWSKIE GPS: N 52° 36' 55'' E 17° 24' 48''
Położenie: Województwo Wielkopolskie
Powiat Gniezno - Gmina Kłecko - Poj. Gnieźnieńskie
Długość
4,3 km, szerokość
0,32 km
Max. głębokość
5 m, powierzchnia 94 ha
Jezioro rynnowe z płaskimi brzegami otoczone terenami rolnymi.
Północno - zachodnie brzegi graniczą z Kłeckiem. Na zachodnim
brzegu rozłożone jest Gorzuchowo, za którym wypływa Mała Wełna.
Długość szlaku kajakowego - 3,4 km.
Fot. Most kolejowy między Jez. Gorzuchowskim Małym
a Jez. Gorzuchowskim - u góry, Jez. Gorzuchowskie ( Wikimapia).
Na dole - spływ pod „prąd”- Zakrzewo - Kłecko. Start na moście
w Zakrzewie. Przenoska przy jazie pod „kontrolą” Komandora
- Roberta Nawrockiego ze Stowarzyszenia Pod Żaglami.
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W środku lata i wczesną jesienią znalezienie wypływu Małej Wełny z Jez. Gorzuchowskiego
może być utrudnione ze względu na bujną roślinność i gęstą trzcinę. I jest to jednym z powodów,
dla którego spływy organizowane są w przeciwnym kierunku niż bieg rzeki. Na tym odcinku
nurt rzeki jest niewyczuwalny.
Na moście w Zakrzewie odbywa się sprawne zniesienie sprzętu na brzeg rzeki. Następnie
Komandor instruuje i podaje informacje o trasie. Informacja na pewno będzie dotyczyła koniecznej
przenoski już po 270 m od startu. Lądowanie na stromym brzegu przed przeszkodą jest dobrą
okazją do lepszego poznania się uczestnicków spływu, mile widziana współpraca. Zanim rzeka
„schowa się” w trzcinach przed Jez. Gorzuchowskim, płynie się swobodnie przez 1 km.

52,5

ZAKRZEWO - most

N 52°36′16″ E 17°23′14″

ZAKRZEWO- wieś leży w granicach Lednickiego Parku
Krajobrazowego, na południe od drogi Łagiewniki Kościelne - Kłecko.
Pałac ochrzczony mianem Wersalu i otaczający go park znalazł się
wśród Siedmiu Cudów Architektury Powiatu Gnieźnieńskiego w ple biscycie organizowanym w 2010 r.
Niestety zbliżenie się do „cudu”jest utrudnione - obecnie własność
WBK. Obiektem, do którego można podejść, jest dawna gorze lnia i olejarnia z XIX w.
Następny odcinek rzeki, na którym organizowane są spływy
- 11 km od mostu w Zakrzewie, zaczyna się w Kiszkowie.
Rzeka za terenami pałacowymi jest niespławna przy niskim
stanie wody i z powodu nisko osadzonego mostu w Myszkach
i innych niedrożnych przepustów. Natomiast na terenach
na wschód od Kiszkowa, roztacza się chroniony Obszar Natura
2000 „Dolina Małej Wełny Pod
Kiszkowem”, w skład którego między
innymi wchodzą „Stawy Kiszkowskie”i 3 jeziora.
Fot. Zakrzewo -”Wersal” i dawna gorzelnia,
uczestnicy spływu „Stowarzyszenia Pod
Żaglami” przed bramą pałacu.
Nisko osadzony most w Myszkach
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Nadmłyn
Peda

Ma

Raczkowo

Glinno

Fot. Stawy Kiszkowskie -”mieszkańcy”
żurawie i zimorodek, ambona
przy stawach - pkt. na wielu
szlakach. Kościół pw. Św. Jana Chrzciela w Kiszkowie,
Sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej (arch. UG w Kiszkowie)

Stawy Kiszkowskie - ornitologiczna „perełka”- gdzie miejsce na
siedliska wybrało sobie wiele gatunków ptaków, największe nocle gowisko w Wielkopolsce. Stwierdzono tu już ponad 200 gatunków,
a około 60 uznano za lęgowe. Przedmiotem ochrony jest aż 12 ga tunków ptaków. Wokół stawów biegnie wiele szlaków.
W ogóle okolice Kiszkowa obfitują w tak wielką ilość traktów krajo
brazowo - kulturowych, że jest to temat na osobny przewodnik.
„Informator turystyczny. Gmina Kiszkowo” Bartosza Krąkowskiego
i Anny Frąckowiak - wydane przez Urząd Gminy doskonale opisuje
atrakcje na tych terenach.
KISZKOWO
W miasteczku warto zobaczyć kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa, a takźe kościół pw. św. Jana
Chrzciciela, który leży na mapie Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki.
Szlaki piesze:
- ścieżka „Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa" o długość 26 km
- w Kiszkowie zaczyna się żółty szlak pieszy zwany „papieskim” i prowadzi do Dąbrówki Kościelnej,
- Międzynarodowy Szlak św. Jakuba, którym pielgrzymi podążają do Santiago de Compostela.
Przez Dąbrówkę Kościelną prowadzi też Szlak Cysterski pieszy i rowerowy.
Odwiedzając gminę, warto zobaczyć Lednicki Park Krajobrazowy i dwory: w Łagiewnikach Kościelnych,
w Rybnie Wielkim, zespół dworski w Charzewie, w Głębokim, w Rybieńcu, i w Węgorzewie.

41,8 KISZKOWO - most - ul. Pobiedziska
N 52°35′08″ E 17°15′38″
Najwygodniejszym miejscem na zaczęcie spływu
jest szeroka polana przy jednym z poniemieckich
mostów z solidnej cegły, na obwodnicy Kiszkowa
prowadzącej do Pobiedzisk. Mała Wełna omija
miejscowość szerokim łukiem, płynąc ze wschodu
na zachód do kolejnego mostu na trasie nr 197,
prowadzącej do Dąbrówki Kościelnej lub do Skoków.
Odcinek między mostami mierzy 2 km., a do mostu
nieczynnej linii kolejowej trochę ponad 1,5 km.
Fot. Kiszkowo - most na obwodnicy - ul. Pobiedziska.
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P SZLAK KAJAKOWY KISZKOWO - NADMŁYN - OK.16 KM - CZAS 5 - 6 GODZIN
KISZKOWO - MOST (UL.POBIEDZISKA) - 2.050 - KISZKOWO - MOST - 1.500 - MOST KOLEJOWY - 4,400 MOST K. RYBIEŃKA - 950 - JAZ (MOŻLIWA PRZENOSKA) - 1.300 - JAGNIEWICE - MOST I PRÓG - 1.100 MOST JAGNIEWICE - GLINNO - 750 - DREWNIANA KŁADKA - 1.100 - RACZKOWO - MOST - 1.130 - MOST
(KAKULIN - NADMŁYN) - 1.400 - NADMŁYN - JAZ! (KONIECZNA PRZENOSKA) - 40 - NADMŁYN - MOST
Spływ zaczynający się Kiszkowie jest najbardziej urokliwym na Małej Wełnie. Krótsza opcja szlaku kończy się
w Raczkowie (ok. 13 km), ale warto przedłużyć spływ do Nadmłyna. Im dalej od Kiszkowa, tym pejzaż Małej
Wełny robi się ciekawszy i piękniejszy. Na początku trasa prowadzi przez pola i łąki. Po pierwszych kilome trach, gdzie wzdłuż szlaku pojawia się bujniejsza roślinność, można spodziewać się atrakcji w postaci natu ralnych przeszkód. Rzeka „przedstawia” cały wachlarz różnorodności - zakola, bystrza, progi, jazy i ...spokój.
Fot. Kiszkowo - start przy ul.Pobiedziskiej, mosty na zach.
miasta: drogowy i kolejowy (dawna linia), próg i bystrze
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Fot. Odpoczynaek w okolicach Glinna, za Raczkowem

Fot. Kiszkowo - Nadmłyn - ślad po jazie koło Łubowic,
mosty w Rybienku i Jagniewicach,
MW w okolicach Rakowic i Nadmłyna

Można przekonać się, że przymiotnik przy nazwie Małej Wełny nie odzwierciedla ani jej rozmiarów, ani
ubogości w atrakcyjność. Wraz z oddalaniem się od Kiszkowa bieg rzeki zaczyna „chować się” w leśnych
meandrach, tam uwodzi przyrodą, pływającymi nenufarami i naturalnym charakterem. Tam też bobry,
przez zakładanie swoich „domostw” skutecznie zmieniają oblicze rzeki. Pokonywanie przeszkód w postaci
powalonych drzew, przepływanie przez niewielkie progi, gdzie nurt przyspiesza i tworzą się bystrza, dają
szansę na wykazanie się pomysłowością i w efekcie przynoszą satysfakcję. Warto więc popłynąć dalej
w kierunku Skoków i znaleźć się w okolicach Nadmłyna. A wcześniej można sobie pozwolić na przerwę
w pobliżu Glinna i znaleźć wyniesienie będącą pozostałością po kilkusetletnim grodzie.
26,0 NADMŁYN - jaz N 52°40′44″ E 17°13′36″
Za mostem w Raczkowie, 2,5 km do jazu, mija się
jeszcze jeden most drogowy i po 500 m od niego,
usłyszy się poszum spadającej wody na jazie. Należy
zachować ostrożność i nie zbliżać się do niebieskiego
„stelaża” na rzece. Miejsce na wodowanie i zakoń czenie ciekawego spływu jest na prawym brzegu.
Ambitni, którzy wyćwiczyli sobie kondycję, na tyle,
żeby przenosić sprzęt przy kolejnych jazach, mogą
płynąć dalej. Najbliższa przenoska, po prawej stronie,
po 1,44 km, czeka przy jazie w Pedzie i kolejna,
po lewej, po 2 km przy stawach na południu Skoków.
Dalej warunki nie sprzyjają spływaniu, ze względu na rozlewiska
lub wyschnięte koryto rzeki. Przed samymi Skokami, Mała Wełna
płynie w szerokim, prostym korycie. Przy kościele, na południu
miejscowości, znajduje się bardzo wygodne miejsce do wodowań.
Fot. Jaz w Nadmłynie, most na szlaku rowerowym - Piłka Młyn - jaz,

SKOKI - most na ul. Kościelnej N 52°40′15″ E 17°08′53″
SKOKI
Miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim - siedziba
gminy - położone jest na malowniczym Pojezierzu Wielkopolskim.
Lasy i liczne jeziora stwarzają niepowtarzalne warunki dla turystów. Dobrze oznakowane szlaki rowerowe
i piesze zachęcają do aktywnego wypoczynku. Południowo - zachodni kraniec Gminy wchodzi w skład utwo rzonego w 1993 r. Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka" , w której chroni się tereny leśne.

18,4
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J. Rościńskie

PĘTLA SKOCKA - 7, 54 km
a
Potrzanowo
Mł
ełn
Nazwa autorstwa RAFAŁA KOWALCZUKA, który znalazł
W
sposób na przepłynięcie, przy wysokiej wodzie,
przez Skoki i okolicę, z wykorzystaniem fragmentu MW,
Jez. Rościńskiego, Jez. Maciejak i wypływającej z niego
J. Maciejak
Dzwonkówki - Potoku Dzwonkowskiego koło Potrzanowa.
Nie dla amatorów.
www.tratwa.oborniki.org
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NADMŁYN - 7.700 - SKOKI - MOST UL. KOŚCIELNA - 1.200 - SKOKI - OBWODNICA NR 196 - 440 JEZ. ROŚCIŃSKIE - WPŁYW - 250 - JEZ. ROŚCIŃSKIE - WYPŁYW - 400 - SKOKI - MOST UL. ROŚCIŃSKA 2.200 - JEZ. BUDZISZEWSKIE - WPŁYW - 4.500 - JEZ. BUDZISZEWSKIE - WYPŁYW - 3.070 - MOST
NA DRODZE BUDZISZEWKO - GRZYBOWICE - 1.060 - JEZ. ROGOŹNO - WPŁYW - 5.070 - JEZ. ROGOŹNO WYPŁYW - 140 - WEŁNA - UJŚCIE MAŁEJ WEŁNY
W Skokach warto zobaczyć szachulcowy kościół
św. Mikołaja, poewangelicki kościół św. Piotra i Pawła,
eklektyczny dwór z parkiem krajobrazowym. Na terenie
gminy wyznaczono i oznakowano ok. 100 km ścieżek rowe rowych. Przez Skoki przebiega „Szlak Kościołów Drewnia nych Wokół Puszczy Zielonka”. Kościół pw. Św. Mikołaja
jest jednym z dwunastu fascynujących, wiejskich, drewnia nych kościółków, z których każdy ma swoją odrębną historię
i ciekawą teraźniejszość.
Fot. Skoki - most nad Małą Wełną - ul. Kościelna, kościół
pw. Św. Mikołaja na Szlaku Kościołów Drewnianych i CSR.

kładka wśród ogródków działkowych
Ładne miasto Skoki można zwiedzić na rowerze
lub pieszo, a także spływając Małą Wełną. Zacząć można z rozległego placu z parkingiem, na którym organi zowane są imprezy miejskie. Miejsce wodowania znajduje się między kładką, a mostem przy kościele.
Rzeka w Skokach wije się pod mostami i kładkami niezbyt szeroką strugą przez 2 km. Organizowanie
spływów, w tych okolicach, wskazane jest tylko przy wysokim stanie wody.
N 52°40′39″ E 17°09′14″
17,1 SKOKI - most - obwodnica nr 196
Za mostem na obwodnicy (na płn.- zach. Skoków), prowadzącej do Wągrowca, Mała Wełna prowadzi do ma łego Jez. Rościńskiego. Od mostu do wpływu MW do jeziora, gdzie można wodować, jest ponad 400 m.
JEZIORO ROŚCIŃSKIE - Gmina Skoki - Powiat Wągrowiecki
Długość 1.4 km, szer. 760 m, pow. 77ha, głębokość 2,8 m
Jezioro Rościnskie - wschodnie i zachodnie przybrzeżne tereny
z drzewostanem lasów ochronnych stwarzają korzystne warunki
dla różnych form wypoczynku. Przy wschodnim brzegu usytuowany
jest ośrodek wypoczynkowy, w rejonie tym znajdują się także
„dzikie” kąpieliska. Rzeka Mała Wełna odpływa w kierunku zach.
w kierunku Jez. Budziszewskiego i Rogoźna nad Jez. Rogoźno.
Szlak kajakowy na tym jeziorze jest ewenementem, ponieważ wynosi
zaledwie 250 m.
Jeśli spływy, z zaplanowanym wcześniej noclegiem, kończą się w okolicach Jez. Rościńskiego,
organizatorzy chętnie korzystają z gościnnych progów Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie.
www.gmina-skoki.pl
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W świątyniach znajdują się dzieła sztuki począwszy od epoki gotyku, przez barok, po czasy współczesne.
W gminie Skoki budowle znajdują się w Skokach, Rejowcu, Raczkowie i Jabłkowie.
„Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce" (CSR) prowadzi z Poznania przez Skoki, Wągrowiec
do Łekna. Szlak ten prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z Cystersami na terenie północnej
Wielkopolski. Długość szlaku liczy 143 km, z czego na terenie gminy Skoki ok. 40 km.
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Cieśle

Ruda

MAŁA WEŁNA SKOKI - ROŚCINNO

ARCHIDIECEZJALNY DOM REKOLEKCYJNY
www.roscinno.pl
Rościnno 1, 62 - 085 Skoki, tel: 665 831 865
Pałac eklektyczny z ciekawą historią, otoczony pięknym parkiem
wśród lasów i jezior. Jest to miejsce dla wszystkich, którzy chcą
zregenerować siły, zarówno duchowe, jak i fizyczne.
Do dyspozycji gości jest 95 miejsc noclegowych, piękna czytel nia z wyjściem na taras i klimatyzowana sala konferencyjna
wyposażona w sprzęt multimedialny.

MAŁA WEŁNA JEZ. BUDZISZEWSKIE
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MAŁA WEŁNA

JEZ. ROGOŹNO
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Ostatni odcinek dolnego biegu Małej Wełny prowadzi przez 3 jeziora, prawie taką samą ilością kilometrów
wodami akwenów, jak samą strugą rzeki, w sumie prawie 17 km. Miłośnicy kajakarstwa wybierają raczej
szlaki, gdzie rzeka płynie swoim korytem, a nie otwartymi wodami jezior. Ale w przypadku Jez. Budzi szewskiego i Jez. Rogoźno, spływanie będzie wynagrodzone widokami.
www.gmina-skoki.pl

Mała Wełna, po krótkim „pobycie” na Jez. Rościńskim, po 400 m,
dopływa do ostatniego mostu w Skokach (ul.Rościńska). Odcinek
rzeki łączący ostatnie jezioro z Jez. Budziszewskim poszerza się
w miarę płynięcia na północ, przez 2,2 km.
13,8 JEZIORO BUDZISZEWSKIE - wpływ MW N 52°41′55″ E 17°06′28″
Województwo Wielkopolskie - Powiat Obornicki - Gmina Rogoźno
Długość jeziora i szlaku kajakowego - 4,6 km,
Szer. - 0,52 km, głębokość - 4,8 m, max - 14 m
Jez. Budziszewskie jest typowym jeziorem rynnowym, największym pośród
kilku jezior położonych na terenie gminy Rogoźno, malow niczo rozciągnięte w lasach należących do obszaru chro nionego -„Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.
Brzeg wschodni, zwłaszcza w części północnej, dość gwał townie opada w kierunku jeziora. Na płd.- wschodnim
brzegu Jez. Budziszewskiego, od strony Rościnna, uloko wanych jest siedem ośrodków wypoczynkowych czynnych
sezonowo, mogących przyjąć około 350 wczasowiczów.
Na tym samym brzegu, około 150 m od miejsca, w którym
do jeziora wpada Mała Wełna, zorganizowano duże kąpie lisko. Przy zachodnim brzegu znajdują się trzy ośrodki
wczasowe z domkami letniskowymi. W bezpośrednim
sąsiedztwie wsi Grzybowo istnieje pas (1,5 km) domków
rekreacyjnych, należących do prywatnych właścicieli.
W rejonie tym znajdują się trzy duże „dzikie” kąpieliska
oraz szereg mniejszych otwartych dojść do wody.
Jak przy wielu wypływach rzeki z jeziora, tak przy wypły wie Małej Wełny z Jez. Budziszewskiego, kumulują się
naturalne materiały podwyższające dno i zawężające
szlak wśród trzcin. Po około 100 - 200 m rzeka staje się
bardzo ładna, otoczona wąską doliną. Od wypływu
z Jez. Budziszewskiego niedaleko mostu, na drodze
Budziszewko - Grzybowo, do mostu koło wsi Owczegłowy
jest trochę ponad 3 km. Około 1 km przed mostem
rzeczka zwalnia bieg, staje się szersza, a po obu stro nach są dość szerokie trzcinowiska i tak aż do Jeziora
Rogoźno (Jez. Rogozińskiego).

13,8

MOST - OWCZEGŁOWY N 52°43′10″ E 17°03′20″

Fot. Jez. Budziszewskie - wypływ MW, na szlaku do mostu
w Owczygłowach.
2469

Od mostu w Owczegłowach do bardzo ładnego wpływu
Małej Wełny, do Jez. Rogoźno jest 1 km. Po drodze,
przy niskim stanie wody, może wystąpić konieczność
przenoski koło kładki.
5,2
JEZIORO ROGOŹNO - wpływ MW
Widok jeziora największy zachwyt budzi w okresie
kwitnienia lilii wodnych, które występują na bardzo
dużym obszarze w okolicach południowych brzegów.
JEZ. ROGOŹNO
Województwo Wielkopolskie - Powiat Obornicki
Fot. Okolice wpływu MW do Jez. Rogożno
W granicach miasta Rogoźno, jezioro leży na terenie Pojezierza Chodzieskiego.
Długość jeziora i szlaku - 5.100 m, szer. - 310 m, pow. - ok. 135 ha, głęb. - 3,0 m, max 5,8 m
Jezioro Rogoźno jest zbiornikiem pochodzenia lodowcowego. Na wschodnim brzegu położony jest duży
Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy z rozległą plażą i pomostami, do których
przybijają kajakarze. Na płn. zachodnim brzegu, od strony Rogoźna,
biegnie promenada spacerowa i znajduje się przystań KŻ „Kotwica”,
która również „zaopiekuje się” wodniakami. Na jeziorze przepływa się
ponad 5 km, a spływy odbywają się w obydwie strony; w kierunku
Skoków -„pod prąd” lub w kierunku ujścia MW do Wełny.
0,1 JEZIORO ROGOŹNO - wypływ MW - MOST W ROGOŹNIE
Mała Wełna przepływa pod mostem w Rogoźnie (ul. Wągrowiecka)
i po ok. 140 m kończy swój bieg w Wełnie.
Kajakarze, żeby dopłynąć do ujścia MW, muszą prze nieść kajaki i wkrótce kontynuować, równie ciekawym
szlakiem, spływ Wełną, w kierunku Obornik.
0,0 MAŁA WEŁNA - UJŚCIE DO WEŁNY
N 52°45′16″ E 17°00′13″
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Fot. Rogożno - przenoska przy moście - wypływ MW
z Jez. Rogoźno, wodowanie za mostem

STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI
ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno, tel.61 415 43 06

ORGANIZATORZY SPŁYWÓW
www.stowarzyszeniepodzaglami.pl

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SZLAK PIASTOWSKI
www.szlakpiastowski.com.pl
ul. Rynek 14, 62-200 GNIEZNO, tel.061 428 41 00, mail: it@szlakpiastowski.com.pl
FUNKAYAK
www.funkayak.pl
ul. Mieszka I 23/10, 62-200 Gniezno, tel. 600 41 87 33 Emilia, tel. 600 41 87 30 Przemol
PTTK HORYZONT
www.horyzont.gniezno.pttk.pl
Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej, ul. Łaskiego 10 62-200 Gniezno, tel: +48 61 426 36 60
KOŁO PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Janowcu Wielkopolskim www.janowiec.wyprawy-kajakowe.pl
Adam Lubawy tel. 52 30 23 936, Borysław Tomczak tel. 501 13 10 77
KTK „ZIMORODEK” Oddział PTTK w Wągrowcu
www.ktk.wagrowiec.pttk.pl
MARMAG Marcin Buliński
www.marmag.net
62-100 Kopaszyn 22, tel. 696051343, mail: marbulinski@wp.pl
WWW.KAJAKI.PW
www.kajaki.pw
Przystań - ul. Łąkowa w Rogoźnie, tel. 694 627 427
RUDA MŁYN
www.mlynruda.com
Rogoźno Wlkp. Ruda 13, tel. 602 887 684, mail: mlynruda@gmail.com
NOWY MŁYN - PORT KAJAKOWY
www.nowymlyn.com
Nowym Młynie 18, tel. +48 509 315 933, port@nowymlyn.com
DELFIN MARINA BIELAWY - przystań
www.nauka-plywania.pl
tel. 607 387 952, ul. Bielawska 8, 64-600 Oborniki
ROB-FIL - przystań ul. Wodna w Obornikach,tel. 512 277 366
KAJAKOWO.org
www.kajakowo.org
tel. 698 - 175 - 465, mail: kajakowo@onet.pl
www.tratwa.oborniki.org
PRZYSTAŃ KOWALE
Rafał Kowalczuk
ul. Szamotulska 18, Oborniki, tel. 503-754-656
Organizacja spływów kajakowych i spływów tratwami, przystań na Warcie - na przeciwko ujścia Wełny.
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