Szlak kajakowy Piława
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Szlak wiedzie po rzece Piławie. Przebieg szlaku:
Nadarzyce - Zdbice - Szwecja - Głowaczewo Czechyń - Zabrodzie - Dobrzyca.
Piława jest największym dopływem Gwdy, wpływa
do niej w Dobrzycy. Przepływa przez malownicze
jeziora, głębokie ciemne jary i rozległe bory. Piława
jest spławna od samego początku po Gwdę.
Zaliczana jest do rzek łatwych, tylko miejscami
nieco uciążliwych, napotyka się tu bowiem
pozostałości po młynach wodnych a niekiedy też
drzewa leżące w poprzek nurtu wymuszające
przenoski.
Trasa Nadarzyce – Szwecja – Zabrodzie to jeden z
łatwiejszych odcinków Piławy. Szlak rozpoczyna się
przy moście drogowym w Nadarzycach, po prawej
stronie rzeki. Zaraz za mostem nurt jest wartki,
trzeba uważać na kamienie i pochylone nad
brzegiem drzewa. Kilkadziesiąt metrów dalej jest już
łatwiej. Po kilkuset metrach jednak betonowa kładka
może utrudnić przepłynięcie i wymusić przenoskę.
To miejsce w Nadarzycach może być również
punktem początkowym spływu, zwłaszcza, gdy
wysoki poziom wody sprawia, że przenoska jest
niezbędna. Za Nadarzycami Piława meandruje
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przeważnie wśród terenów leśnych. Po około
godzinie wiosłowania rzeka spłyca się nawet do 20
cm, a nurt miejscami przyśpiesza. Później po lewej
stronie rzeki za ostrym zakrętem pojawia się polana.
To dobre miejsce na odpoczynek, należy jednak
pamiętać, że nie wolno rozpalać ogniska przed
pozostałościami drewnianego mostu czołgowego.
Kilkadziesiąt metrów za polaną w nurcie wody
trzeba uważać na wystające (mniej lub bardziej –
zależnie od poziomu wody) drewniane słupki.
Po następnych dwóch godzinach dopływamy do
kolejnej leśnej polany na lewym brzegu, a 40 min.
później - do punktu czerpania wody. Z tego miejsca
do pola namiotowego przed Zdbicami jest już około
20 minut. Pole, oznaczone tablicą informacyjną, jest
dobrym miejscem na odpoczynek – jest tu pompa
wodna i WC. Niedaleko też znajduje się droga
dojazdowa do Zdbic, gdzie można zwiedzić
pozostałości umocnień Wału Pomorskiego,
skansenu oraz zabytkowy, neogotycki kościół. W
Zdbicach prawy brzeg Piławy zmienia swój wygląd
– rozpoczyna się łąka. Kilkadziesiąt metrów dalej
widać przydrożne lipy wzdłuż drogi Szwecja-Zdbice.
Po około 20 min. docieramy do miejscowości
Szwecja. Po przepłynięciu pod pierwszą kładką pod
ulicą Szkolną zakręcamy wraz z rzeką w prawo i
płyniemy przez środek wsi. Wkrótce na wysokiej
skarpie widać zabytkowy kościół pw. św. Jakuba.
Przepływamy pod drugim mostkiem, przez który
prowadzi ścieżka od kościoła do ulicy Szkolnej, W
tych okolicach znajdują się bazy kajakowe, więc
miejsca wodowania są dobrze widoczne.
Przepływamy pod mostem pod ulicą Główną, czyli
pod drogą krajową nr 22. Tuż za mostem jest niezłe
miejsce do wodowania i odpoczynku. Na terenie
pola namiotowego „Nad Zatoczką” znajduje się
również odpłatny parking z możliwością
postawienia przyczepy kempingowej. Są natryski z
ciepłą wodą, toalety i umywalki. Jest też ładna wiata
z możliwością zorganizowania ogniska. Można tu
też zjeść pyszne dania kuchni domowej.
Za Szwecją rzeka się zmienia - płynie leniwie, a
przeszkód jest mało. Pojawia się roślinność wodna,
po obu brzegach przez pewien odcinek (ok. 30 min.
wiosłowania) widoczne są łąki. Potem Piława
zaczyna meandrować wśród lasów. Po około
godzinie wiosłowania od Szwecji zaczynają się
zabudowania Głowaczewa. Konieczna jest

przenoska (około 10 metrów) lewą stroną przez
tamę przy gospodarstwie rybackim. Nieopodal
znajduje się pensjonat „Nad Piławą”, dogodne
miejsce na postój i dobre jedzonko – w ofercie są m.
in. pstrągi i dziczyzna. Po kolejnych 2 godzinach
łatwego spływu docieramy do miejscowości
Czechyń. Tutaj należy uważać na spiętrzenie wody
na ułożonych kamieniach. Za mostem drogowym na
trasie Szwecja-Piła po prawej stronie jest dobre
miejsce do wodowania/wyciągnięcia kajaków.
Rzeka zwalnia zbliżając się do Zabrodzia. Po lewej
stronie znajduje się rezerwat przyrody Smolary,
utworzony w celu ochrony torfowisk z rzadkimi
gatunkami roślin. Po około 15 min. wiosłowania
wpływamy na jezioro zaporowe. Po lewej stronie jest
pole namiotowe. Na jeziorze znajdują się dwa
mosty. Za Zabrodziem trzeba uważać na płycizny,
by nie uszkodzić kajaka. Po kwadransie wiosłowania
docieramy do miejsca, gdzie Piława spotyka się z
rzeką Dobrzycą. Nurt nabiera wartkości, a głębokość
wody wynosi 1-1,5 m. Po następnych 30 minutach
przepływamy pod mostem kolejowym linii PiłaSzczecinek. Po kolejnych trzech godzinach
wiosłowania na lewym brzegu widzimy stanicę
Krępsko. Wpływamy do Gwdy szerokim zarośniętym
rozlewiskiem. Tutaj kończy się wędrówka Piławą. W
Dobrzycy na Gwdzie znajduje się elektrownia wodna
zbudowana w 1907 r. i funkcjonująca obecnie.
Ponieważ przenoska przy elektrowni jest dość
uciążliwa, można zakończyć spływ przy rozlewisku
przed elektrownią. Należy jednak pamiętać, że jest
to teren prywatny. Stąd można lokalnymi drogami
dotrzeć do drogi krajowej nr 11 w Dobrzycy. Druga
opcja zakończenia spływu to ok. 400 m za
elektrownią, gdzie znajduje się baza kajakowa
„Kajaczki Piła”, oznaczona widocznym z daleka
czerwonym wiosłem. W bazie można zostawić auta
na parkingu, jak i wypożyczyć kajaki z dowozem na
uzgodnione miejsce rozpoczęcia spływu.
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