
Opis trasy rzeką Gwdą na odcinku:   
 
Tarnowski Młyn (gmina Tarnówka)  - Rozlewisko Gwdy nieopodal wsi Dobrzyca 
 

 
 
Długość trasy: 16,3 km 
 
Czas spływu: 3,5 – 4 h 
 
Trudność: Dla średniozaawansowanych 
 
Przenoski: Brak 
 
Uciążliwość: Mała 
 



OPIS TRASY: 
 

 
 
Trasa rozpoczyna się wodowaniem kajaków przy fabryce tektury ulokowanej we wsi Tarnowski 
Młyn (gmina Tarnówka), zasilanej elektrownią wodną z efektową tamą na rzece Gwdzie. 
 
Dojazd na początek spływu można zrealizować drogą szutrową dobrej jakości, prowadzącą 
około 2,5 km od znajdującego się we wsi Ptusza skrzyżowania drogi krajowej nr 11 i drogi 
prowadzącej do wsi Tarnówka. 
 
Po wodowaniu kajakarzy przywita rzeka o wartkim nurcie, szerokim korycie i dość wysokim 
stanem wód. 
 
Rzeka przebiega przez pola i lasy, a trasa jest niezwykle malownicza. Brak skupisk ludzkich w 
pobliżu trasy spływu stanowi idealne miejsce na kontakt z przyrodą. Można wypatrzeć 
kormorany, czaple, a bliżej wsi Dobrzyca także zimorodki, które są świadectwem dużej 
czystości i przejrzystości wód.  
 
Ponadto spływ umilają nam kolorowe ważki i inne owady, roślinność wodna, a także liczne 
gatunki ryb, doskonale widoczne w czystej wodzie. 
 
Na szczególną uwagę zasługują także liczne i dość duże wyspy rzeczne, które dodają 
malowniczości trasie i nie są częstym widokiem na pozostałych rzekach pojezierza drawskiego. 
 



 
Gwda z widoczną wyspą. 
 

 



 

 
Poniemiecki most kolejowy na Gwdzie 

 
 
Po spłynięciu około 7,5 kilometrów od startu w Tarnowskim Młynie, na rzece można podziwiać 
poniemiecki most kolejowy, wysadzony przez cofające się wojska III Rzeszy przed inwazją 
wojsk radzieckich w 1945 roku.  
 
Na uwagę zasługują wysokie kamienne podbudowy i ślady odpalenia ładunków wybuchowych, 
które widocznie nadszarpnęły potężną konstrukcję mostu. 
 
Po minięciu mostu rzeka nabiera górskiego charakteru, pojawiają się wiry, bystrza, niewielkie 
spiętrzenia, a nurt znacznie przyspiesza.  
 
Zdecydowanie ten odcinek daje najwięcej frajdy podczas całego spływu. Należy jednak uważać 
na wystające z wody duże głazy oraz sprawnie wymijać gałęzie i kępki traw na łachach 
rzecznych.  
 
Po minięciu „górskiego” odcinka rzeki dopływamy do wsi Krępsko, gdzie widać już wyraźnie 
działalność człowieka. We wsi przepływamy pod dwoma betonowymi mostami drogowymi 
przerzuconymi nad Gwdą.  
 
Ponadto w Krępsku do Gwdy uchodzi Rurzyca, jest to piękna i malownicza rzeka nadająca się 
na organizację spływów. 



 
Ujście Rurzycy do Gwdy w Krępsku 
 
Po minięciu Krępska oczom ukazują się charakterystyczne wysokie brzegi rzeczne, a chwilę 
później wpływamy na dość duże rozlewisko Gwdy (uwaga na mielizny).  
 
To ostatni etap spływu, który wymaga przepłynięcia około jednego kilometra przez rozlewisko 
stanowiące spore jezioro. Po lewej stronie między drzewami nad brzegiem zalewu widać drogę 
krajową nr 11, a po minięciu dużego zakola można zakończyć spływ w restauracji ulokowanej 
przy lewym brzegu rozlewiska, której dodatkowym atutem jest dogodne położenie przy 
drodze krajowej nr 11. 
 
 
 
PODSUMOWANIE: 
 
Atrakcją tego odcinka rzeki Gwdy jest wartki nurt, kilka urokliwych wysp rzecznych, brak 
przenosek, a także brak uciążliwości niemal na całym odcinku spływu (brak domostw, dróg 
czy zanieczyszczeń).  
 
Duże urozmaicenie spływu stanowią ponadto liczne bystrza, które zmieniają charakter rzeki 
w górski i dają sporą dawkę adrenaliny w środkowym odcinku spływu. 
 
Na trasie można podziwiać także częściowo wysadzony poniemiecki most kolejowy na 
wysokich kamiennych podbudowach.  



 
Wysoki brzeg Gwdy przed rozlewiskami 
 
 
Za bezpieczny transport sprzętu i obsługę spływu odpowiada KOMANDOS – wypożyczalnia 
prowadzona przez Pana Waldemara Malinowskiego w Bornym Sulinowie. 
 
 

WALDEMAR MALINOWSKI – WYPOŻYCZANIA KOMANDOS 
 

Kontakt: 604 997 684 
 

 
 
 
 

 
Opracowanie i zdjęcia: Adam Mrówka 2020 r. 


