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Tydzieñ Dzikich Wód
na Weli?
Wel w rodkowym biegu zaliczana
jest do szlaków kajakowych o charakterze górskim. Zapo¿yczenie
tytu³u  Tydzieñ Dzikich Wód
od nazwy najwiêkszej, organizowanej od ponad 60 lat imprezy na
Popradzie i Dunajcu, wydawaæ by
siê mog³o nie na miejscu, jednak
Wel na niektórych odcinkach nie
tylko szumi i skacze po kamieniach i przeszkodach jak rzeki górskie, ale na przewa¿aj¹cej czêci
prawie 100-kilometrowego biegu
jest dzika. I w³anie ta dzikoæ rzeki i jej bystrza pozwalaj¹ na nieco
intryguj¹cy tytu³ niniejszego opisu
i pewn¹ analogiê do naszych rzek
górskich.

SP£YW W PIGU£CE
D³ugoæ trasy: 91 km.
Termin sp³ywu: 29 maja  2 czerwca 2002 r.
Trudnoæ
Odcinek górny (od jeziora Wielka D¹browa do
Kot, ok. 41 km): ZW B, od miejscowoci Tuczek
miejscami ZW C oraz WW I.
Odcinek rodkowy (od Kot do Trzcin, ok. 27
km): ZW C, miejscami WW I, WW II (tylko Piek³o).
Odcinek dolny (od Trzcin do Briatiana, ok. 23
km): ZW C.
Uci¹¿liwoæ: U4 (potrzebujemy oko³o 50-100%
dodatkowego czasu na pokonanie przeszkód).
Malowniczoæ: ** do ***.
Zalecana mapa: Welski Park Krajobrazowy, mapa turystyczno-krajoznawcza 1:50 000,
Wydawnictwo GEA, Warszawa 2000.
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Che³sty  zniszczony jaz przy nieczynnym m³ynie.

S

zlak jest znany i opisany od dawna. Pierwszy
opis drogi, od Lidzbarka Welskiego, zosta³ zamieszczony w przewodniku Antoniego Heinricha w 1932 r. Ostatnio nast¹pi³ jego znaczny renesans. Od 2000 r. organizowane s¹ nawet sp³ywy
zimowe przez Towarzystwo Mi³oników Ziemi Nowomiejskiej, w dolnym odcinku z Kulig do Bratiana, a w styczniu bie¿¹cego roku grupa twardzieli
sp³ynê³a Wel¹ od Che³stu przez Piek³o.
Do wzrostu zainteresowania szlakiem zapewne
przyczyni³o siê utworzenie w 1995 r. Welskiego
Parku Krajobrazowego (WPK) i kilku innych po³o¿onych w najbli¿szej okolicy (Górznieñsko-Lidzbarski i Wzgórz Dylewskich) oraz nowych opracowañ krajoznawczo-turystycznych. Ponadto 30kilometrowy odcinek Weli od Tuczek do Lidzbarka Welskiego zosta³ uznany za obowi¹zkowy do
przep³yniêcia na Górsk¹ Odznakê Kajakow¹ PTTK
stopnia I lub II (mo¿na tu zadaæ pytanie, dlaczego
prawie 12 km z Lidzbarka Welskiego do mostu
w Straszewie na tak¹ sam¹ kwalifikacjê nie zas³uguje, choæ charakter rzeki jest podobny, zw³aszcza
w odcinku prze³omowym proponowanego rezerwatu Piek³o).
Najaktualniejszy przewodnik opisuj¹cy szlak Weli wydany by³ w 2000 r. (zapewne jego dane pochodz¹ z koñca lat 90.) przez wydawnictwo PTTK
Kraj, autorstwa Marka Lityñskiego i Jana Golenia
pt. Szlak wodny Drwêcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego. Móg³by zawieraæ jednak wiêcej informacji krajoznawczych i przede wszystkim praktycznych z locji szlaku i o infrastrukturze turystycznej.

Szlakiem tym mog¹ p³yn¹æ niewielkie sp³ywy
klubowe (maksymalnie do 10 kajaków), gdy¿ jest
stosunkowo ma³o dobrych miejsc do biwakowania, zw³aszcza dla wiêkszych grup. Szlak wymaga
doæ znacznych umiejêtnoci manewrowania kajakiem i przeznaczony jest raczej dla zaawansowanych kajakarzy.
Uci¹¿liwoæ szlaku zwi¹zana jest przede
wszystkim z przeszkodami naturalnymi znajduj¹cymi siê w korycie oraz sta³ymi przenoskami (w
sumie jest ich 12 lub 13, jeli chcemy wyp³yn¹æ na
Drwêcê), zwi¹zanymi z budowlami hydrotechnicznymi. Brzegi szlaku, zw³aszcza na niektórych
odcinkach, s¹ trudno dostêpne, aczkolwiek mo¿na znaleæ miejsca do k¹pieli. Malowniczoæ szlaku jest najwiêksza na obszarze WPK.
Pierwszy dzieñ spotkaniowy sp³ywu mo¿na
z powodzeniem po³¹czyæ ze zwiedzaniem odleg³ych tylko o kilka kilometrów od jeziora Wielka
D¹browa Pól Grunwaldzkich i nieco dalej po³o¿onej Góry Dylewskiej (312 m n.p.m.). Wzniesienie mo¿na zdobyæ nawet samochodem z Wysokiej Wsi, by potem odbyæ pieszy spacer (oko³o 2
km) do rezerwatu Jezioro Francuskie u jego podnó¿a. Trasê mo¿na wyd³u¿yæ o kolejne 30 km, by
dotrzeæ do Olsztynka, gdzie warto zwiedziæ
przede wszystkim Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen) z obiektami budownictwa Warmii
i Mazur, a tak¿e Litwy.
Sp³yw na prze³omie maja i czerwca 2002 r., po
którym powsta³ niniejszy opis, zorganizowany by³
przez Klub Turystyki Kwalifikowanej Ostañce
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przy Zarz¹dzie Oddzia³u PTTK im. dr A. Majkowskiego w Sopocie. Uczestniczy³o w nim 7 osób,
z których 6 p³ynê³o na kajakach plastikowych (4
osoby na dwójkach i 2 osoby na jedynkach).
Nieoceniona siódma osoba towarzyszy³a nam samochodem, dziêki czemu p³ynêlimy bez baga¿u
i czeka³y na nas zorganizowane biwaki, które by³y wczeniej wybrane podczas wiosennego rekonesansu samochodowego. Pogoda by³a niestety
nie najlepsza. Stan wody w Weli by³ na szczêcie
redni, co by³o bardzo istotne zw³aszcza na górskim odcinku. W opisie bêdê pos³ugiwa³ siê kilometra¿em z przewodnika M. Lityñskiego i J. Golenia, informacje krajoznawcze ograniczaj¹c do najwa¿niejszych.

91,0  sp³yw rozpoczynamy z po³udniowej zatoki

jez. Wielka D¹browa w Kalborni (PKS) o godz.
10. rano (niestety, przy pochmurnej pogodzie).
Jez. Wielka D¹browa (Wielka Woda)  167,0 m
n.p.m., pow. 615,1 ha, d³. 6,43 km, szer. do 1,74
km, g³. maks. 34,7 m, linia brzegowa dobrze rozwiniêta, w czêci wschodniej zalesiona.
Wyp³ywamy z ma³ego biwaku (na maksimum
10-15 osób), otoczonego czêciowo lasem przy
brzegu wschodnim. Sp³yw mo¿na równie¿ rozpocz¹æ we wsi Leszcz, z pola biwakowego na pó³wyspie nad wschodni¹ zatok¹ jeziora b¹d z pola
biwakowego nad jez. Ma³a D¹browa. P³yniemy na
pó³noc trzymaj¹c siê lewego brzegu. Po niespe³na
1 km mijamy na zachodnim brzegu dwa orodki
wypoczynkowe z przystaniami i wypo¿yczalni¹
sprzêtu wodnego. Przed nami wyspa. Po prawej
stronie mijamy zagospodarowany pó³wysep.
W oddali na wzgórzu zabudowania wsi Leszcz
z zabytkowym gotyckim kocio³em z XV w. Za
wysp¹, któr¹ op³ywamy z lewej strony kierujemy
siê w kierunku zachodnim do zatoki.
87,2  wyp³yw krótkiego kana³u ³¹cz¹cego jeziora
Wielka i Ma³a D¹browa. Wp³ywamy pod most nieczynnej kolei. Nastêpnie p³yniemy przez niewielki
park z kolejnym mostkiem. Na odcinku 300 m spotkamy jeszcze 2 mosty. Po lewej i prawej stronie
kana³u miejscowoæ D¹brówno.
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D¹brówno  prawa miejskie z 1326 r., straci³o je
w 1945 r. po zniszczeniach wojennych.
Z obiektów zabytkowych
na uwagê zas³uguje zabytkowy koció³ z 1600 r.,
obecnie ewangelicki. Tu¿
przed mostem drogowym, po prawej stronie
na wzgórzu, znajduje siê
neogotycki koció³
z 1863-1865 r. Przy parku
od strony miasta zachowa³y siê resztki zamku
krzy¿ackiego, a obok kocio³a ewangelickiego resztki murów obronnych z gotyck¹ baszt¹ (obecnie
dzwonnica). Przy rynku kilka domów z XVIII i XIX w.
Z infrastruktury turystycznej, oprócz wymienionych wczeniej orodków, na uwagê zas³uguje
pensjonat Zacisze przy ul. Ogrodów 7 (40 miejsc
noclegowych, w tym 26 ca³orocznych, tel. (89)
647 40 33), gminne pole biwakowe po³o¿one nad
jez. Ma³a D¹browa przy drodze do W¹dzynia
i Tuczek oraz pla¿a na pó³noc od ujcia Weli.
86,8  wspomniane ujcie Weli (kana³u ³¹cz¹cego
oba jeziora) do jez. Ma³a D¹browa. Najlepiej zatrzymaæ siê tutaj po lewej stronie i udaæ siê na
zwiedzanie D¹brówna (stoimy vis a vis kocio³a
ewangelickiego, do rynku 150 m). Przep³ywaj¹c
kana³ ³¹cz¹cy oba jeziora, przy niskim stanie wody nale¿y zwróciæ uwagê na kamienie, zw³aszcza
pod mostem drogowym.
Jez. Ma³a D¹browa (Ma³a Woda)  166,8 m
n.p.m., pow. 173,4 ha., d³. 4,6 km, szer. do 0,9
km, g³. maks. 34,5 m o rynnowym kszta³cie, od
strony pó³nocno-wschodniej otoczone lasem.
P³yniemy na po³udnie wzd³u¿ lewego brzegu
jeziora, po oko³o 400 m mijamy pole biwakowe,
kierujemy siê do po³udniowej zatoki.
85,4  po kolejnych 800 m dop³ywamy do mostu
na drodze z D¹brówna do Tuczek. Dobijamy do
prawego brzegu, I przenoska wygodniejsza praw¹ stron¹ (oko³o 80 m, przez teren nieczynnego
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Wel pod Jamielnikiem.

m³yna). Klucz do bramy mo¿emy otrzymaæ u gospodarza pod nr 2 (pierwszy dom od strony D¹brówna). Mo¿na te¿ przenieæ sprzêt lew¹ stron¹
(bardziej stromo, pr¹d s³aby, ale rzeka dostatecznie szeroka i g³êboka).
84,2  wp³ywamy na jez. Jakubowo.
Jez. Jakubowo  163,1 m n.p.m., d³. 0,7 km,
szer. do 0,25 km, z prawej strony otoczone lasem, brzegi o s³abej dostêpnoci.
83,5  wyp³yw Weli z jez. Jakubowo, na prawym
wysokim brzegu widaæ wie W¹dzyñ, po kilkuset
metrach z prawej strony dochodzi droga gruntowa (bród przez rzekê, uwa¿aæ na kamienie
w dnie), pr¹d trochê szybszy.
81,6  most na drodze W¹dzyñ  Grzybiny, uwaga na kamienie zw³aszcza przy ni¿szym stanie
wody. Najpierw z lewej, potem z obu stron towarzyszy nam las, po oko³o 1 km bystrze, trzeba
uwa¿aæ na kamienie, zbli¿amy siê do pierwszego
prze³omu d³ugoci oko³o 1,5 km, pr¹d siê wzmaga, znaczny spadek (ponad 2), dolina dosyæ
szeroka o zboczach dochodz¹cych do kilkunastu
metrów poroniêtych lasem olszowym. Wel zaczyna byæ naprawdê dzika. Najbardziej s³ychaæ j¹
na bystrzach. Nale¿y wzmóc uwagê, zw³aszcza
przy ni¿szym stanie wody. Dla naszych dwójek
wype³nionych po brzegi kajakarzami (niektórzy
maja po 100 kg i wiêcej) jest za p³ytka, ale jedynki przechodz¹ w zasadzie bez problemu. Po oko³o kilometrze znów szum siê wzmaga, zbli¿amy
siê do zniszczonej zastawki. P³yniemy g³ównym
lewym nurtem w kamienist¹, dosyæ w¹sk¹ i kret¹
bystrzynê (uwa¿aæ przy niskim stanie wody, mniej
sprawni powinni kajak sp³awiæ przez próg). Bystrze siê koñczy i ju¿ spokojnie dobijamy do prawego lub lewego brzegu tu¿ przed mostem.
79,3  most na drodze gruntowej Szczupliny 
Grzybiny, II przenoska lew¹ stron¹ (ok. 30 m),
z lewej strony urz¹dzenie pompowe ¿wirowni
Grzybiny. Znów wp³ywamy w podmok³y las i ³¹ki, mo¿na odpocz¹æ, pr¹d spokojny.
77,9  dop³ywamy do kolejnej III przenoski (ok.
20 m) przy drugiej pompowni dla wspomnianej
¿wirowni. Potem przep³ywamy pod starym mostem, zbli¿amy siê do lasu sosnowego na prawym
brzegu, mo¿liwoæ biwaku. Dalej, zw³aszcza z lewej, dolina jest znów podmok³a.
75,7  most drogowy na drodze D¹brówno 
Tuczki, wp³ywamy na obszar WPK, p³yniemy szerokim uregulowanym korytem, by po 300 m osi¹gn¹æ jez. Rumian.
Jez. Rumian  151,8 m n.p.m., pow. 305,8 ha,
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d³. 5,1 km, szer. do 1,1 km, g³. maks. 14,4 m
z bardzo ³adnie ukszta³towanym pagórkowatym, wysokim i dostêpnym prawym brzegiem
z pojedynczymi drzewami.
Tu¿ u ujcia, z lewej strony, niewidoczne z kajaka grodzisko wczesnoredniowieczne. W prawo
od ujcia zabudowania wsi Szczupliny (PKS), we
wsi dawny dwór w parku z 300-letni¹ lip¹, w pobli¿u wsi s¹ kurhany z nieznanego okresu. Warto
podp³yn¹æ ok. 200 m wzd³u¿ prawego brzegu na
krótki odpoczynek na niewielkiej przybrze¿nej
pla¿y, sk¹d roztacza siê piêkny widok na rynnê
ca³ego jeziora, do którego od pó³nocy przylega
projektowany rezerwat. P³yniemy ok. 1 km w lewo w skos w kierunku zachodnim do zatoki za
pó³wyspem.
74,1  wyp³yw Weli z jeziora, po ok. 150 m widoczny most na lokalnej drodze, p³yniemy spokojnie meandruj¹c¹ rzek¹ wród ³¹k i pól, bez mo¿liwoci biwakowania, brzegi podmok³e. Dopiero
po ok. 2,5 km ko³o zabudowañ na prawym brzegu mo¿na zabiwakowaæ, z lewej strony pojawiaj¹
siê zagajniki ci¹gn¹ce siê do kolejnego jeziora.
70,8  wp³ywamy na jez. Zarybinek.
Jez. Zarybinek  151,5 m n.p.m., pow. 73,8
ha, d³. 1,33 km, szer. do 0,75 m, g³. maks. 7,0
m w kszta³cie zdeformowanego owalu w ca³oci otoczonego gruntami rolnymi.
Na jego pó³nocnym krañcu po³o¿ona jest wie
gminna Rybno (PKP, PKS). St¹d mo¿na alternatywnie rozpocz¹æ sp³yw Wel¹. Nie p³yn¹c do Rybna kierujemy siê wzd³u¿ lewego po³udniowego
brzegu jeziora do wyp³ywu, który odnajdujemy
wród trzcin.
70,2  wyp³yw rzeki z jeziora, koryto szerokie,
pr¹d s³aby, po kilkuset metrach z prawej strony
zbli¿amy siê do lasu, przeszkód nie ma, coraz bardziej malowniczo.
68,6  most na drodze nr 538 z Nowego Miasta
Lubawskiego do Nidzicy. Jestemy w Tuczkach
(PKP, PKS). St¹d zaczyna siê górski odcinek Weli.
Wie po³o¿ona przede wszystkim po lewej stronie
rzeki wzd³u¿ wspomnianej drogi. Jest to równie¿
kolejna miejscowoæ, sk¹d mo¿na rozpocz¹æ
sp³yw Wel¹. Warto zobaczyæ pobliski pa³ac i park
podworski.
68,2  most kolejowy linii I³awa  Dzia³dowo,
przed nami widaæ zabudowania m³yna i zalew,
dobijamy po prawej stronie.
68,0  Ruda-M³yn, IV przenoska lew¹ stron¹
(ok. 60 m), p³ytko, kamieniste p³ycizny, kierujemy
siê w prawo na szeroki zalew, pr¹d ³agodnieje, po
niespe³na 1 km jaz. Przy m³ynie zatrzymalimy siê
na krótki posi³ek i rozgrzewkê, gdy¿ si¹pi¹cy
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deszcz i niska temperatura da³y nam w koæ.
Mo¿emy rozwa¿yæ równie¿ rozpoczêcie sp³ywu poni¿ej starego m³yna wodnego (elektrownia
wodna) u Pañstwa Ma³gorzaty i Piotra Hillar (tel.
(23) 696 76 90, Tuczki 35, 13-220 Rybno), którzy
prowadz¹ pole biwakowe (woda, pr¹d, sanitariaty) i gospodarstwo agroturystyczne. Dysponuj¹ do
wynajêcia 2 pokojami 4-osobowymi z aneksem
kuchennym. Mo¿na pojedziæ konno.
66,9  Grabacz, jaz pod mostem drogowym,
V przenoska praw¹ stron¹ (ok. 50 m), prosto p³ynie lepy kana³ na stawy Koszelewskie. Zaraz za jazem widzimy i s³yszymy pierwsze kamieniste bystrze, po kilkuset metrach pr¹d s³abnie. Wel staje
siê g³êbsza, p³yniemy wród podmok³ych ³¹k, brzegi niedostêpne. Po ok. 1,5 km od jazu otacza nas
las w zatorfowionej dolinie, wp³ywamy na teren
projektowanego rezerwatu Torfowisko Kopaniarze, który ci¹gnie siê a¿ do jeziora. Znów bardzo
dziko, otaczaj¹ nas starorzecza, brzegi niedostêpne.
65,0  lokalny most drogowy, po kilkuset metrach
z prawej strony widaæ pola uprawne. W rzece pojawi³y siê szuwary.
61,8  wp³ywamy na wyd³u¿one Jez. Tarczyñskie.
Jez. Tarczyñskie  142 m n.p.m., pow. 163,8 ha,
d³. 2,7 km, szer. do 0,75 km, g³. maks. 9,2 m.
Po oko³o 1,5 km dop³ywamy do zabudowañ
ma³ej wioski Wery (domki letniskowe), mo¿liwoæ
biwakowania, zachodni brzeg jeziora zalesiony.
Tutaj dotarlimy pod wieczór w czwartek w promieniach zachodz¹cego s³oñca. Ju¿ za D¹brównem, z niewielkimi przerwami m¿y³o,
pada³o, a nawet la³o. By³ te¿ wiatr
i bardzo przenikliwy zi¹b, zw³aszcza
w Tuczkach. Na szczêcie uda³o siê
nam rozpaliæ ognisko i w jego cieple
wspominalimy nasz dzisiejszy ponad
30-kilometrowy etap. P³ynêlimy 10
godzin. Kolejnego dnia wyp³ywamy
przed dziesi¹t¹. Pogoda jest nie najgorsza, choæ lekko pochmurno. Kierujemy siê w pó³nocno-zachodni kraniec jeziora (od ujcia Weli mo¿na te¿
p³yn¹æ wzd³u¿ zachodniego brzegu,
Biwak nad Jeziorem Lidzbarskim w Lidzbarku Welskim.
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Jezioro Gr¹dy.

który jest jednoczenie wschodni¹ granic¹ rezerwatu, bêd¹cego jednoczenie ostoj¹ ptaków 
Ostrowia Tarczyñskiego). Po niespe³na 2 km jestemy przy wyp³ywie Weli z jeziora.
59,9  wyp³yw Weli z Jez. Tarczyñskiego. Po 300
m krótkiego rzecznego ³¹cznika wp³ywamy na
jez. Gr¹dy.
Jez. Gr¹dy  142,3 m n.p.m., pow. 112,7 ha,
d³. 4,85 km, szer. do 0,4 km i g³. maks. 9,1 m,
d³uga rynna prawie w ca³oci otoczona u¿ytkami rolniczymi.
W kierunku pó³nocnym od wyp³ywu widzimy
zabudowania wsi Gr¹dy z ³adnym punktem widokowym na okolicê. W kierunku pó³nocno-zachodnim, w nieco bli¿szej odleg³oci na cyplu zachodniego brzegu, widzimy strzechy obiektów
wioski archeologicznej  rekonstruowanego od 2
lat grodziska redniowiecznego. Pó³nocno-zachodni brzeg, jeszcze powy¿ej wioski, otoczony
jest lasem, my skrêcamy zdecydowanie w lewo
i p³yniemy z powrotem na po³udnie wzd³u¿ zalesionego lewego brzegu wspomnianego rezerwatu Ostrów Tarczyñski. Na prawym brzegu widzimy zabudowê wsi Tarczyny z orodkiem wypoczynkowym i miejscami do biwakowania.
56,6  po 3 km osi¹gamy wyp³yw Weli w czêci
po³udniowej jeziora, rzeka g³êboka, szeroka o ³agodnym pr¹dzie, zaczynaj¹ siê niewielkie lasy po
obu jej stronach.
55,6  most drogowy na lokalnej drodze Lidzbark
Welski  W¹piersk  Koszelewy. Rzeka siê rozszerza, z lewej brzegi podmok³e, dop³ywamy do
³adnego, owalnego jez. Zakrocz.
Jez. Zakrocz  141,9 m n.p.m., pow. 11,1 ha,
d³. 0,53 km, szer. do 0,27 km, g³. maks. 4,5 m.
P³yniemy wzd³u¿ lewego wysokiego, zalesionego brzegu, na prawym brzegu dobre miejsce do
biwakowania po uzgodnieniu z gospodarzem.
54,4  wp³yw Weli z jez. Zakrocz, znów rzece zaczynaj¹ towarzyszyæ lasy. Po niespe³na 2 km dop³ywamy do bardzo ³adnego miejsca biwakowego. Po lewej stronie mijalimy projektowany rezerwat Ostoje Koszelewskie, niewielki przytopiony drewniany mostek (kajaki przeci¹gamy nad
mostem) przed wsi¹ Koty. Zagospodarowane po-
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orodki wypoczynkowe oraz pla¿a miejska, k¹drodze. Wp³ywamy na 3 km odcinek Weli nadal
pielisko i pole biwakowe MOSiRu (tel. (23) 696 12
otoczonej lasem, ale trochê oddalonym od brze62), wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego i rowerów.
gów, którym towarzysz¹ ³¹ki z ³atwym dostêpem
Je¿eli chcemy zatrzymaæ siê na polu biwakowym,
do brzegów.
p³yniemy wzd³u¿ lewego brzegu oko³o 1 km. Tam
28,8  Che³sty, z lewej widaæ zabudowania daww³anie biwakowalimy po pokonaniu kolejnych
nego dworu i gorzelni, most drogowy (w prawo
30 km i 8 godzinach na wodzie. Straszy nas deszwyjazd do drogi nr 541), tu¿ za mostem zniszczoczem, ale dobra pogoda utrzymuje siê do koñca
ny jaz (nie sp³ywaæ!) nieczynnego m³yna
dnia. Po obiedzie idziemy na zwiedzanie miasta
(w przysz³oci elektrownia). Dobijamy do prawei uzupe³niaj¹ce zakupy.
go brzegu, wygodna IX przenoska praw¹ stron¹
Lidzbark Welski  miasto (8.500 mieszkañców)
(ok. 100 m), tu¿ obok sklep na prawym brzegu.
za³o¿one na pocz. XIV w. Na uwagê zas³uguje
Poni¿ej przenoski widoczne oko³o 400 m bystrze,
po³o¿ony nieopodal rynku gotycki XIV w. komo¿liwe do sp³yniêcia najlepiej po rozpoznaniu
ció³ p.w. w. Wojciecha. Na wzgórzu nad jez brzegu.
ziorem (na zachód od rynku) klasycystyczny
27,0  k³adka po prawej stronie. Bardzo dobre
koció³ ewangelicki z 1828 r. Warto zwiedziæ
miejsca na biwak Pszczó³kowa Polana, zgodê
Muzeum Po¿arnictwa (ul. Nowy Rynek 15, tel.
mo¿na uzyskaæ w lenictwie w S³upie (tel. (23)
(23) 696 17 17) i Muzeum Przyrody przy ul.
696 15 36) lub bezporednio w Nadlenictwie
Akacjowej 19 (czynne w sezonie w czwartki
Lidzbark (tel. (23) 696 15 18). S³ychaæ narastaj¹cy
w godz. 9-15, w inne dni po uzgodnieniu telefoszum kolejnych bystrzy Weli, jestemy na skraju
nicznym z WPK). Je¿eli zaplanowalimy jednoprojektowanego rezerwatu Piek³o, poziom adredniowy wypoczynek, warto odwiedziæ wie Jenaliny wzrasta, brzegi dzikie, urwiste, wysokie.
leñ, gdzie w siedzibie WPK (tel. (23) 698 10 36,
Zaczyna siê prze³omowy odcinek rzeki, typowo
e-mail: wpk@ow.olsztyn.pl) znajduje siê interegórski (kanion leny), o spadku dochodz¹cym do
suj¹ce Muzeum Etnograficzne (czynne w godz.
4,1 i silnym pr¹dzie dochodz¹cym do 5
pracy, tj. 8-15). Mo¿na odbyæ pieszy spacer
km/godz. Bystrza na g³azach morenowych, pr¹d
cie¿k¹ przyrodnicz¹ (oko³o 8 km) wzd³u¿ po³usiê wzmaga, liczne przeszkody w postaci drzew,
dniowego brzegu jeziora a¿ do jego zachodnie zawsze dobrze widocznych ze wzglêdu na
nich krañców przez rezerwat przyrody Klonowo,
zakrêty nurtu. P³yn¹æ nale¿y bardzo uwa¿nie,
b¹d drog¹ na pó³noc od miasta wzd³u¿ doliny
mniej wprawni mog¹ mieæ k³opoty. Skala trudnoWeli, prowadz¹c¹ przez projektowany rezerwat
ci zmienna w zale¿noci od stanu wody. Naj³aLas Nadwelski (oko³o 6 km).
twiej p³yn¹æ jedynk¹ z fartuchem. Po niespe³na
Wracamy na szlak. Wyp³ywamy doæ póno, bo
1,5 km rzeka siê uspokaja, bystrza znikaj¹, przeoko³o godz. 11. Pogoda jest bardzo niepewna, po³om mamy za sob¹, emocje opadaj¹.
chmurno, w nocy pada³o.
25,5  most na drodze wyludnionej wsi Straszewo na prawym brzegu. Lenictwo usytuowane
37,0  wyp³yw Weli, p³yniemy z powrotem rówjest na lewym brzegu. Znów pojedyncze bystrza
nolegle do odcinka ujciowego przez niewielkie
na kamieniach, coraz mniej lasów, wp³ywamy
jez. Markowo. Z prawej towarzyszy nam ³adnie
w ³¹ki i pola uprawne. Potem dolina siê zwê¿a,
utrzymany teren o charakterze parkowym z zakabrzegi miejscami s¹ znów urwiste. Po oko³o 2 km
zem wstêpu.
po lewej stronie widaæ pojedyncze zabudowania.
36,5  kolejny i ju¿ ostatni most w Lidzbarku na
Przed nimi na wysokim brzegu widoczne grodzidrodze nr 544. Wp³ywamy w bardzo malowniczy
sko. Po oko³o 200 m dop³ywamy do nowo wybuodcinek rzeki o wysokich brzegach i otoczony
dowanej elektrowni.
wspania³ymi lasami. Po oko³o 1 km zaczyna siê teren wspomnianego projektowanego rezerwatu Las
23,7  elektrownia wodna, dobijamy do prawego
Nadwelski. Z prawej strony towarzyszy nam cie¿brzegu, X przenoska praw¹ strona (oko³o 50 m),
ka przyrodnicza i czerwony znakowany szlak tudosyæ wygodna.
rystyczny biegn¹cy dolin¹ Weli z Lidzbarka. P³y23,0  most drogi lokalnej ³¹cz¹cej Mroczno z Trzniemy w zielonym tunelu, rzeka meandruje, pr¹d
cinem. Poni¿ej po oko³o 300 m wysoka k³adka.
s³aby, las siê trochê oddala, tu¿ przy brzegu ³¹ki,
Z prawej strony las, potem teren bezleny, brzegi
potem znów szczelnie otacza nas las. Po kilkuset
zadrzewione. Po kilkuset metrach znów spotykametrach otwiera siê przestrzeñ, widaæ na prawym
brzegu pojedyncze zabudowania. Dop³ywamy do
dawnego m³yna (obecnie
elektrownia). Widaæ zabudowê dawnego orodka
wypoczynkowego POM-u
z Dzia³dowa (tel. (23) 696
10 40). Jest tutaj mo¿liwoæ
wspania³ego biwaku w ciszy otaczaj¹cej przyrody.
31,7  Kurojady, VIII przenoska lew¹ stron¹ (ok. 20
m), praw¹ stron¹ (ok. 30 m).
Most drogowy na lokalnej
Na szlaku Weli miêdzy Tarczynami a Lidzbarkiem Welskim.
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la biwakowe (woda, energia, sanitariaty) Jana
Skopiñskiego (tel. 0502 211 653), mo¿liwoæ wypo¿yczenia kajaków (8 szt.) wraz z transportem,
noclegi w du¿ym 10-osobowym namiocie. Zaczyna siê bardzo malowniczy leny odcinek szlaku.
Po niespe³na 2 km dop³ywamy do wsi Koty po³o¿onej na prawym brzegu rzeki.
50,6  most w Kotach, na drodze lokalnej z Podciborza. P³yniemy dalej, las koñczy siê za wsi¹.
48,8  kolejny lokalny most we wsi Bladowo, na
prawym brzegu kilka domów. Znów towarzyszy
nam las, potem ³¹ki i zbli¿amy siê do dorodnego
lasu sosnowego na lewym brzegu, za którym po
prawej stronie zaczynaj¹ siê domy wsi Podcibórz.
47,1  wie Podcibórz, nurt rzeki siê wzmaga,
pojawiaj¹ siê przeszkody, a przy nich bystrza.
45,9  most kolejowy linii Dzia³dowo  Brodnica,
pod nim doæ trudne bystrze, które mo¿na
ostro¿nie sp³yn¹æ (wszystko zale¿y od stanu wody), potem s¹ nastêpne.
45,7  most drogi nr 544 z Dzia³dowa do Brodnicy, na lewym brzegu zabudowanie wsi Cibórz.
Tutaj bystrze nieco trudniejsze, ale te¿ do sp³yniêcia ze wzmo¿on¹ uwag¹. Pr¹d ca³y czas szybki,
krêty, brzegi poroniête s¹ ³ozami, niedostêpne.
45,4  mostek z bystrzem w Ciborzu przy starym
m³ynie. Najlepiej wczeniej dobiæ do brzegu i rozpoznaæ sp³yniêcie, które jest mo¿liwe w zale¿noci od stanu wody. Za wsi¹ nurt siê trochê uspokaja, ale brzegi ma³o przyjazne, urwiste, choæ po
oko³o 800 m mo¿na znaleæ biwak na prawym
brzegu pod lasem sosnowym.
42,9  most na lokalnej drodze z Jamielnika do
Olszewa, na prawym brzegu zabudowanie wsi
Olszewo. Pr¹d siê wzmaga, po 400 m dop³ywamy do zniszczonego jazu by³ego m³yna. Zatrzymujemy siê po prawej stronie.
42,5  Jamielnik, VI przenoska praw¹ stron¹
(ok. 80 m). Dalej, a¿ do Lidzbarka, bêdziemy p³yn¹æ w otoczeniu urwistych brzegów dochodz¹cych do 20 m wysokoci. W korycie mog¹ byæ
przeszkody w postaci zwalonych drzew, ga³êzi
i ³óz, przez ca³y czas towarzysz¹ nam bystrza. P³yniemy jak w kanionie, ale ca³y czas uwa¿nie. Wel
ostro meandruje, s³ychaæ ju¿ miasto, widaæ ju¿
pierwsze zabudowania, dop³ywamy do pierwszego mostu.
39,0  Lidzbark Welski (miasto w wiêkszej czêci po³o¿one na lewym brzegu rzeki), lokalny
most drogowy, tu¿ za nim kolejowy linii Dzia³dowo  Brodnica (do stacji Lidzbark Miasto 300 m
w lewo, jest to w³aciwie ostatnie miejsca gdzie
mo¿na rozpocz¹æ sp³yw).
38,7  most drogi nr 544 Dzia³dowo  Brodnica,
dalej dwa mosty drogowe miejskie (³¹cznie jest
ich 9).
38,2  jaz (most) miejskiego m³yna. Dobijamy
z prawej strony tu¿ obok baru/kawiarni Sekret.
VII przenoska praw¹ stronê (ok. 50 m), póniej
kolejny most.
37,9  drugi most drogi nr 544. P³yniemy jeszcze
ponad 500 m do Jez. Lidzbarskiego.
37,3  ujcie Weli do d³ugiego Jez. Lidzbarskiego.
Jez. Lidzbarskie  127,7 m n.p.m., pow. 121,8 ha.,
d³. 3,05 km, szer. do 0,5 km, g³. maks. 25,5 m
o wysokich brzegach otoczonych piêknymi lasami.
Na po³udniowym brzegu zlokalizowane s¹
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my niewielkie lasy po obu stronach Weli.
19,8  Trzcin zabudowania wsi na prawym doæ
wysokim brzegu, most lokalnej drogi. Jestemy
wród ³¹k i pól, by po kilkuset metrach na krótko
wp³yn¹æ w las. Pr¹d spokojny, rzeka zaczyna meandrowaæ, dolina siê rozszerza, las z obu stron
oddala siê, po kilkuset metrach na lewym brzegu,
w odleg³oci oko³o 50 m pod cian¹ lasu, ³adne
miejsce na biwak. W oddali widaæ zabudowania
(m³yna/elektrowni) i zaplecze tartaku w Lorkach.
17,2  Lorki. Koryto rozwidla siê, w lewo p³ynie
wiêkszoæ wody w sztuczne koryto nazywane Ba³wank¹, w prawo p³ynie dawne koryto Weli. Do
miejsca noclegu w tartaku dop³ynêlimy w deszczu po 7 godz., pokonuj¹c 22 km. Bez rozbijania
namiotów moglimy czekaæ na poprawê pogody.
Sp³ywy z regu³y p³yn¹ przez Ba³wankê i ten szlak
uznawany jest jako g³ówny, ponoæ ciekawszy
i ³adniejszy ni¿ sp³yw starym korytem Weli, który
jest o 4 km d³u¿szy. My p³ynêlimy starym korytem, gdy¿ stan wody by³ wystarczaj¹cy. Wed³ug
nas sp³yw star¹ Wel¹ jest ciekawszy (na jesieni
szlak Ba³wanki te¿ spenetrowalimy), ale zapewne
jest to rzecz gustu. Na pewno sp³yw Ba³wank¹ jest
pewniejszy (ze wzglêdu na stan wody) i przyjmujemy go jako podstawowy wariant. Przed p³yniêciem star¹ Wel¹ wskazane jest ka¿dorazowe rozpoznanie stanu wody (informacji mo¿e udzieliæ
gospodarz m³yna). Opisujê oba warianty, zaczynaj¹c od starego koryta Weli jako opcji (tak jak p³ynêlimy) z podaniem dodatkowego kilometra¿u.

nad poziom rzeki). Stara Wel meandruje, p³ynie
leniwie, pojedyncze drzewa w korycie stwarzaj¹
miejscowe utrudnienia.
3,5  z prawej ujcie Katlewskiej Strugi z Jez. Hartowieckiego. Z lewej strony las zbli¿a siê do koryta. P³yniemy w zabagnionej dolinie meandruj¹cej Weli o brzegach zaroniêtych trzcin¹ i ³oz¹.
W koñcu z lewej strony Wel przyjmuje Ba³wankê.
0,0  po³¹czenie z Ba³wank¹.

Fot. Stanis³aw Maciej Gêbski

Wracamy do szlaku podstawowego  Ba³wanki. Dobijamy do lewego brzegu, XI przenoska
(ok. 100 m), wodujemy z lewej strony poni¿ej jazu (przenoska przez teren m³yna praw¹ stron¹ nie
zawsze bêdzie mo¿liwa  decyduje o tym gospodarz). Dalej z obu stron towarzysz¹ nam lasy,
przede wszystkim sosnowe.
16,8  most lokalny na drodze Mroczenko  Grodziczno. Po zachodniej stronie las odda siê od koryta na kilkadziesi¹t metrów. Brzeg prawy wysoki, pr¹d s³aby.
15,1  wp³ywamy na Jez. Tylickie (Fabryczne)
Jez. Tylickie (Fabryczne)  97,8 m n.p.m.,
pow. 31,8 ha., d³. 1,46 km, szer. do 0,32 km,
g³. maks. tylko 0,8 m (!), brzegi s¹ zabagnione, zaroniête, niepewne, bardzo grz¹skie.
P³yniemy wzd³u¿ prawego brzegu, wywrotka
na tym jeziorze to katastrofa ze wzglêdu na nieustabilizowane dno (uwa¿aæ!). W pó³nocnej czêci jezioro ³¹czy siê z Jez. rodkowym i Górnym.
13,9  wyp³yw z prawej strony jeziora (oko³o 300
m od jego koñca w czêci pó³nocno-wschodniej)
Szlak starym korytem Weli (opcja)
dosyæ trudny do odszukania w trzcinach w zatoczce, przed widocznym z daleka ma³ym bia³ym
7,3  rozwidlenie koryta, po oko³o 100 m vis a vis
domem na wysokim brzegu. Wp³ywamy w leny,
zabudowañ m³yna przeci¹gamy kajaki oko³o 10 m
malowniczy odcinek koñcowy Ba³wanki o stroz prawej strony po ³¹ce, gdy¿ w korycie jest memych brzegach. Pr¹d niewielki.
talowa przegroda. Z prawej strony w oddali pole
uprawne, z lewej m³odniki sosnowe. Dop³ywamy
13,1  resztki mostku na lokalnej lenej drodze,
do jazu zniszczonego m³yna, w p³yniêciu przeuwa¿aæ na ko³ki.
szkadzaj¹ trochê ga³êzie drzew.
12,9  ujcie Ba³wanki do Weli dop³ywaj¹cej z prawej strony, znów jestemy w zabagnionej dolinie.
6,7  wspomniany jaz, dobijamy do prawego
brzegu, XI przenoska praw¹ stron¹ (ok. 120 m)
12,1  most kolejowy nieczynnej linii I³awa  Nowe
lub przez most lew¹ stron¹ (ok. 100 m).
Miasto Lubawskie. Las siê koñczy, p³yniemy wród
³¹k. Tu¿ za mostem z prawej niewielki dop³yw 
6,3  wysoka k³adka, dolina rozszerza siê, podStruga. Brzegi zaroniête, tylko miejscami dostêpne.
mok³a, z lewej m³odnik sosnowy.
5,6  most drogowy z odleg³ego o oko³o 2 km
10,3  most drogi nr 538 Tuczki  Nowe Miasto
Grodziczna do Mroczenka. Wyp³ywamy z WPK
Lubawskie, wodowskaz, z prawej strony wie Ku(jest to jego pó³nocna granica). Dolina znacznie
ligi (PKS, sklepy). Znów po lewej stronie w pewsiê rozszerza, zw³aszcza od strony zachodniej.
nym oddaleniu pojawia siê las. Zbli¿amy siê do
Prawy brzeg wysoki (z kulminacj¹ w wzniesieniu
zabudowañ kolejnej wsi.
Krakus o wysokoci 139,6 m n.p.m., czyli 40 m
6,3  most drogowy, Jakubkowo, droga w prawo
doprowadzi nas do drogi
g³ównej pod Zaj¹czkowem
Lubawskim (PKP na linii I³awa  Dzia³dowo). Zwiêksza
siê pr¹d w rzece, czasem
spotykamy g³azy podwodne
i ko³ki. Po oko³o kilometrze
las z lewej strony siê zbli¿a,
a z prawej za grobl¹ s¹ hodowlane stawy rybne na d³ugoci oko³o 1,5 km.
3,6  lasy z lewej strony
znów znacznie siê oddalaj¹,
choæ bêd¹ nam towarzyszyæ
a¿ do Bratiana. Otwarta
przestrzeñ pól uprawnych,
Na szlaku Weli miêdzy Tarczynami a Lidzbarkiem Welskim.
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z prawej niewielki dop³yw z zanikaj¹cego Jeziora
Rakowickiego i stawów. Z prawej strony, tu¿ za ujciem, las zbli¿a siê do koryta i bêdzie nam towarzyszy³ a¿ pod Bratian. Po kilkuset metrach na lewym brzegu widaæ zabudowania wsi Kaczek. P³ytko, czasami dno kamieniste. Chc¹c unikn¹æ kolejnej przenoski mo¿na skoñczyæ sp³yw na lewym
brzegu. U gospodarza na ³¹ce mo¿na zabiwakowaæ, a samochody mog¹ parkowaæ na podwórzu.
1,8  dop³ywamy do jazu nowej elektrowni
w Kaczku, XII przenoska praw¹ stron¹ (oko³o
50 m).
1,5  most drogowy lokalnej drogi, niewielkie bystrze, za nim rzeka poszerza siê, p³ynie spokojnie.
Zbli¿amy siê do pierwszych zabudowañ wsi Bratian. Na fundamentach baszty stoi m³yn, wp³ywamy na jego staw w praw¹ odnogê. Jestemy w dolinie rzeki Drwêcy.
Bratian  historyczna osada, w przesz³oci
z zamkiem krzy¿ackim. Pozosta³oci ruin
zamku, dwór klasycystyczny i kilka domów
z XIX w., nowy koció³. W miejscu stracenia
przez hitlerowców w lasku bratiañskim 150
Polaków stoi krzy¿ i tablica.
0,4  dwa progi m³yna, ostatnia XIII przenoska
dwuczêciowa, najpierw przez most drogowy (ok.
50 m) do lewej odnogi dop³ywaj¹c do obecnego
m³yna/elektrowni i druga przenoska lew¹ stron¹
(oko³o 50 m). Mo¿emy te¿ zdecydowaæ siê na jedn¹ d³u¿sz¹ przenoskê praw¹ stron¹. Po kilkuset
metrach wp³ywamy na Drwêcê i koñczymy sp³yw
przy mocie drogowym. Ostatni 22 km etap pokonalimy w 5 godzin.
0,0  ujcie Weli do Drwêcy w 142,5 jej biegu.
Po wp³yniêciu do Drwêcy mo¿emy kontynuowaæ nasz sp³yw do Brodnicy i dalej do
Wis³y. Warto te¿ rozwa¿yæ wp³yniêcie na Pojezierze Brodnickie (patrz artyku³ Pêtla
Brodnicka w WIOLE nr 5/6 2002).
¯egnamy siê i rozje¿d¿amy. Bydgoskie Capy
Heniu i Januszek bior¹ kierunek na Toruñ, a pozosta³a pi¹tka gdañszczan na I³awê. Zapewne nie
raz bêdziemy wspominaæ Tydzieñ Dzikich Wód
na Weli. Nie ukrywam, ¿e mielimy jedn¹ wywrotkê i to w miejscu, wydawaæ siê mog³o, zupe³nie
niewinnym (poni¿ej po³¹czenia siê Ba³wanki
z Wel¹). Zapl¹tanie siê w przybrze¿nych szuwarach i ga³êziach ma³ej olszyny oraz niewielki pr¹d
pokaza³, czym to siê mo¿e skoñczyæ. Zapewne na
szlak warto wracaæ, szczególnie w jesiennych barwach. Na zakoñczenie przypominam, ¿e biwaki
lepiej mieæ uzgodnione z w³acicielami gruntów,
a na obszarze WPK jest to bezwzglêdnie konieczne, aby nie mieæ k³opotów ze stra¿nikami S³u¿by
Lenej. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie jeziora na szlaku Weli objête s¹ strefa ciszy.
Mam nadziejê, ¿e ten opis bêdzie istotnym uzupe³nieniem wspomnianego ju¿ przewodnika Marka Lityñskiego oraz Jana Golenia i przyda siê ka¿demu kajakarzowi wybieraj¹cemu siê na ten
szlak.
Kontakt z prezesem Sekcji Kajakowej Towarzystwa
Mi³oników Ziemi Nowomiejskiej  Mieczys³awem
Rutkowskim: tel. (56) 474 55 52 lub 0504 319 080.
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