


Po∏o˝enie, granice. Rzeczpospolita Polska po∏o˝ona jest w Europie Ârodkowej; od za-
chodu graniczy z Niemcami, od po∏udnia z Czechami i S∏owacjà, od wschodu z Li-
twà, Bia∏orusià, Ukrainà, a jej pó∏nocnà granic´ stanowi Morze Ba∏tyckie i Rosja (Ob-
wód Kaliningradzki). 

Obszar, ludnoÊç, j´zyk. Na obszarze o powierzchni 312,7 tys. km2 zamieszkuje ponad
38 mln ludzi. J´zykiem urz´dowym jest j´zyk polski.

God∏o paƒstwowe i barwy narodowe. God∏em Polski jest bia∏y orze∏ w z∏otej koronie
na czerwonym tle, a flaga narodowa jest bia∏o-czerwona.  

Stolica, miasta i podzia∏ administracyjny. Stolicà Polski jest Warszawa z liczbà miesz-
kaƒców oko∏o 1700 tys. Warszawa le˝y w centralnej cz´Êci kraju nad Wis∏à, najwi´k-
szà rzekà Polski. Odleg∏oÊç stolicy Polski od innych stolic europejskich jest niewielka.
Z Pary˝a do Warszawy leci si´ samolotem 2 godziny 20 minut (1610 km), a z Berli-
na tylko 1 godzin´ 35 minut (590 km). Do wi´kszych miast Polski nale˝à: ¸ódê, Kra-
ków, Wroc∏aw, Poznaƒ, Gdaƒsk, Katowice i Szczecin. Wszystkie te miasta majà do-
godne po∏àczenia kolejowe i drogowe ze Êwiatem, a tak˝e lotnicze. Administracyjnie
Polska dzieli si´ na 16 województw.

Ukszta∏towanie powierzchni. Przyroda. Polska jest krajem o bardzo urozmaiconej
rzeêbie terenu. Przewa˝ajà obszary nizinne, szczególnie w cz´Êci pó∏nocnej - nadmor-
skiej i Êrodkowej. Nadmorska cz´Êç to pi´kne, piaszczyste i szerokie pla˝e nad Mo-
rzem Ba∏tyckim. Poni˝ej, równie˝ na pó∏nocy i zachodzie kraju, na Pojezierzu Pomor-
skim, Mazurskim i Wielkopolskim, wÊród malowniczych wzgórz i pi´knych lasów,
kryjà si´ tysiàce jezior, z najwi´kszym z nich - Âniardwy o powierzchni oko∏o 
113 km2. Na po∏udniu Polski rozciàgajà si´ wy˝yny i ∏aƒcuchy górskie: Sudety z naj-
wy˝szym szczytem Ânie˝kà (1603 m n.p.m.) i Karpaty, których centralnà cz´Êç stano-
wià Tatry - góry o charakterze alpejskim, z najwi´kszym szczytem w Polsce - Rysami
(2499 m n.p.m.). Polska przyroda to tak˝e liczne puszcze i lasy, g´sta sieç rzeczna,
z dwoma najwi´kszymi: Wis∏à i Odrà, oraz bogata fauna i flora.

Klimat. Klimat w Polsce jest umiarkowany. Lata sà ciep∏e i s∏oneczne ze Êrednià tem-
peraturà dziennà powy˝ej 20oC. Najch∏odniejsze miesiàce w roku to styczeƒ i luty
z przeci´tnymi temperaturami do kilku stopni poni˝ej zera. W górach na ogó∏ panu-
jà w zimie (styczeƒ, luty, marzec) dobre warunki Êniegowe. Równie˝ w pó∏nocno-
wschodniej cz´Êci kraju sà du˝e tereny, gdzie pokrywa Ênie˝na zalega ponad 90 dni
w roku.
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Zwiàzek Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty zrzesza 
23 gminy, w tym 4 miejskie, 6 miejsko-wiejskich
i 13 wiejskich. G∏ównym celem Zwiàzku jest
wspólne rozwiàzywanie problemów zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska, propagowanie edukacji eko-
logicznej, a tak˝e promocja regionu. Obszar dzia∏a-
nia Zwiàzku liczy 4 200 km kwadratowych i za-
mieszka∏y jest przez ponad 264 tys. mieszkaƒców.
Krajobraz dorzecza Pars´ty zosta∏ ukszta∏towany
przez lodowiec, efektem czego sà liczne pozosta∏oÊci
w postaci oczek wytopiskowych, torfowisk oraz g∏a-
zów narzutowych, z których najwi´kszy (trzeci
w Europie) znajduje si´ na cmentarzu w Tychowie.
Dorzecze Pars´ty charakteryzuje si´ wyjàtkowym
klimatem, co w po∏àczeniu z wyst´powaniem licz-
nych êróde∏ wód mineralnych oraz borowiny spo-
wodowa∏o powstanie na tym terenie dwóch uzdro-
wisk: w Po∏czynie Zdroju i Ko∏obrzegu.

Zwiàzek Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty
ul. Koszaliƒska 96A, 78-230 Karlino 

tel. (+48 94) 311 72 47
fax (+ 48 94) 311 71 16

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl
www.parseta.org.pl • www.parseta.pl

Zwiàzek
Miast i Gmin 

Dorzecza Pars´ty

Zwiàzek Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty
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Zadaniem tego informatora ma byç przedstawienie
w sposób skrótowy maksimum informacji o dziesi´-
ciu najlepszych trociowo-∏ososiowych odcinkach
rzeki Pars´ty wg oceny i znajomoÊci rzeki przez zna-
komitych ∏owców i znawców poszczególnych od-
cinków. Natomiast dodatkowo (poza „10”) zosta-
nie przedstawiony górny odcinek rzeki Pars´ty do
Bia∏ogardu i g∏ówny, prawy dop∏yw Radwi, jako ca-
∏oÊç bez rozbicia na odcinki (ogólna charakterysty-
ka).

Gospodarzem i u˝ytkownikiem rybacko-w´dkar-
skim Pars´ty jest:
OOkkrr´́gg  PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  WW´́ddkkaarrsskkiieeggoo  ww KKoosszzaa--
lliinniiee
ul. ¸u˝ycka 55, 75-838 Koszalin
tel./fax (+48 94) 342 50 66, tel. (+48 94) 342 57 84
Konto: Bank PEKAO S.A. II o/Koszalin, 
nr 11001207-7227-2101-111-0

Dodatkowych informacji na temat aktualnych po-
∏owów, stanu wody, zakwaterowania, op∏at, mo˝li-
woÊci wynaj´cia przewodnika po Pars´cie itp.
udziela: 
TToowwaarrzzyyssttwwoo  MMii∏∏ooÊÊnniikkóóww  PPaarrss´́ttyy
ul. Lipowa 2, 78-200 Bia∏ogard, tel. 0604 939 822
www.salmon.pl                                                    

SSkklleeppyy  ww´́ddkkaarrsskkiiee::
1. Bia∏ogard

- „ESOX”, ul. Woj. Polskiego 69, 
tel. +48 94 311 90 10, kom. 502 649 499  
- „Aga” Sklep W´dkarski S. Kocio∏
ul. Sybiraków 1, tel. +48 94 312 80 31                    

2. Koszalin
- „Troç”, ul. Powstaƒców Wlkp. 2, 
tel. +48 94 342 37 27, kom. 505 941 717               
- ul. Mieszka I 13, tel. +48 94 341 54 27

3. Ko∏obrzeg
- ul. Portowa 3, tel. +48 94 352 42 60, 
kom. 0 502531764
- ul. ¸opuskiego 18, tel. +48 94 352 31 08

4. Karlino
- Sklep W´dkarski R. Jahimowicz
ul. Koszaliƒska 1
- Sklep Logos P. Paszkowski
Plac Jana Paw∏a II 2, tel. +48 94 311 79 92

Informacje ogólne



Obowiàzujàce przepisy

Przepisy dotyczàce w´dkowania opracowano na podstawie informatora na
lata 2003-2005 „Wody Krainy Pstràga i Lipienia”, wydanego przez Zarzàd
G∏ówny Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego, Warszawa 2003 rok.

Obowiàzujàce przepisy
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Dorzecze Rzeka g∏ów-
na krainy
ryb ∏ososio-
watych

Dop∏yw Szczególne grani-
ce odcinków wód
krainy ryb ∏oso-
siowatych

Miasto,
Gmina

Dozwolone przyn´ty, 
zakazy i inne specjalne
ograniczenia

Morze
Ba∏tyckie

Pars´ta Pars´ta 1. Od êróde∏ do
ujÊcia Mogilicy
wraz z dop∏ywami
na tym odcinku

Szczecinek
Grzmiàca

Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.09. do
31.12.

2. Od ujÊcia
Mogilicy do elek-
trowni w RoÊcinie

Bia∏ogard Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.09. do
31.12. Od 01.06.do 31.08.
dozwolone przyn´ty zwie-
rz´ce i roÊlinne. Zakaz po∏o-
wów w nocy. Od 01.09. do
31.12. dopuszczone przyn´-
ty roÊlinne w zestawie sp∏a-
wikowym o parametrach:
˝y∏ka max. 0,22, haczyk
max. nr 10.

3. Od elektrowni
w RoÊcinie do
mostu drogowego
w Karlinie na
trasie Koszalin -
Szczecin

Karlino Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.10. do
31.12.  Na odcinku od Ro-
Êcina do ujÊcia Topieli za-
kaz po∏owu ryb w okresie
od 01.10. do 31.12.

4. Od ww. mostu
do fabryki domów
w Ko∏obrzegu
(rów odprowadza-
jàcy wod´)

Ko∏obrzeg Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.09. do
31.12. Od 01.06. do 31.08.
dozwolone przyn´ty zwie-
rz´ce i roÊlinne. Zakaz po∏o-
wów w nocy. Od 01.09. do
31.12. dopuszczone przyn´-
ty roÊlinne w zestawie sp∏a-
wikowym o parametrach:
˝y∏ka max. 0,22, haczyk
max. nr 10.  

5. Od fabryki
domów do granicy
wew. wód mors-
kich (most kole-
jowy)

Ko∏obrzeg Woda nizinna. Zakaz spinin-
gowania od 01.10. do 31.12.
Przemienny obwód
ochronny w okresie od
20.03. do 31.05. ze wzgl´-
du na zarybianie smolta-
mi. Zakaz po∏owu ryb
w tym okresie.

6. Kana∏ drzewny
rz. Pars´ty od
wpustu do basenu
rybackiego

Ko∏obrzeg Woda nizinna. Zakaz
po∏owu ryb od 01.10. do
31.12. Przemienny obwód
ochronny w okresie
20.03. do 31.05. ze
wzgl´du na zarybianie
smoltami. Zakaz po∏owu
ryb w tym okresie.
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Wymiary ochronne:
troç w´drowna, ∏osoÊ
atlantycki - do 35 cm,
pstràg potokowy
- do 30 cm,
lipieƒ - do 30 cm,
szczupak - do 45 cm.

Okresy ochronne:
troç w´drowna, ∏osoÊ
atlantycki
- od 1 XI do 31 XII,
pstràg potokowy 
- od 1 IX do 31 XII,
lipieƒ
- od 1 III do 31 V,
szczupak
- od 1 I do 30 IV.

Limity iloÊciowe
(dzienne):
troç w´drowna, ∏osoÊ
atlantycki - 2 szt.,
pstràg potokowy, li-
pieƒ, szczupak - 3 szt.
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G´sia
Radunia
Trzebie-
goszcz
Perznica
D´bnica
Mogilica
LiÊnica
Topiel
Pokrzyw-
nica   
M∏ynówka
GoÊcinka

Na ca∏ej d∏ugoÊci
wraz  z dop∏ywami

Szczecinek
Grzmiàca
Po∏czyn Z.
Karlino
Ràbino
Tychowo

Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.09. do
31.12. 

Pars´ta Pars´ta Radew 1. Od wyp∏ywu 
z j. Kwiecko do
granicy trakcji sieci
energetycznej 
powy˝ej Mostowa
wraz z dop∏ywami

Bobolice Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.09. do
31.12

2. Od jazu OHR 
w Bardzlinie do
mostu drogowego
w Bardzlinie

Bia∏ogard Przyn´ty sztuczne. Do w´d-
kowania dozwolony tylko
lewy brzeg rzeki. Zakaz
spiningowania od 01.10. do
31.12.

3. Od ww. mostu
do mostu kole-
jowego na trasie
Bia∏ogard -
Koszalin

Bia∏ogard Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.10. do
31.12.

4. Od ww. mostu
do ujÊcia do
Pars´ty w Karlinie

Bia∏ogard Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.10. do
31.12. W okresie od 01.06.
do 30.09. dopuszczone
przyn´ty roÊlinne i zwierz´-
ce. Zakaz po∏owu w nocy.
W okresie od 01.10. do
31.12. dopuszczona przyn´-
ta roÊlinna  w zestawie sp∏a-
wikowym o parametrach:
˝y∏ka max. 0,22, haczyk
o wielkoÊci max. nr 10. 

Radew Czarna
Chociel
Chotla

Od êróde∏ do ujÊ-
cia Radwi

Koszalin
Bobolice
Tychowo

Przyn´ty sztuczne. Zakaz
spiningowania od 01.09. do
31.12.
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Charakterystyka Pars´ty

Pars´ta - druga rzeka pod wzgl´dem d∏ugoÊci po
Redze i pierwsza pod wzgl´dem wielkoÊci dorzecza
z wszystkich rzek przymorskich (3,8% powierzchni
woj. zachodniopomorskiego). Wed∏ug ró˝nych êró-
de∏ ma od 137 do 157 km d∏ugoÊci, poczàtek swój
bierze na ∏àkach w miejscowoÊci Pars´cko na za-
chód od Szczecinka, a uchodzi do Ba∏tyku w Ko∏o-
brzegu. Rzeka ma przewa˝nie charakter nizinny,
jednak od êróde∏ do miejscowoÊci Rogowo pràd jest
silny, rzeka charakteryzuje si´ du˝ym spadkiem
i przyjmuje charakter górski. Czysta, zimna i do-
brze natleniona woda stanowi wspania∏e Êrodowi-
sko dla ryb szlachetnych z pstràgiem potokowym
i lipieniem na czele, okresowo dla troci w´drownej
i ∏ososia atlantyckiego (najwi´ksze tarliska w ca∏ym
dorzeczu). Poni˝ej Bia∏ogardu, a˝ do Ko∏obrzegu
rzeka ma charakter zmienny, jest cz´Êciowo uregu-
lowana i obwa∏owana, a dominujàce gatunki ryb to:
troç, ∏osoÊ, lipieƒ, szczupak oraz gatunki ryb reofil-
nych, takie jak: kleƒ, jaê, jelec i okresowo certa.
OczywiÊcie w ca∏ej Pars´cie wyst´puje o wiele wi´-
cej gatunków ryb (21 gatunków ryb typowych dla
zlewni i 2 gatunki minogów), z których cz´Êç nie
ma znaczenia w´dkarskiego, ale majà kapitalne zna-
czenie przyrodnicze, m.in. Êliz, koza, kie∏b, strzebla.   

Otoczenie rzeki Pars´ty jest równie pi´kne i bogate
w szat´ roÊlinnà, natomiast w lasach i nadbrze˝nych
∏àkach wyst´puje obfitoÊç zwierzyny i ptactwa, 
z wieloma gatunkami prawnie chronionymi 
i zagro˝onymi wygini´ciem (np. orze∏ bielik,
orze∏ek w∏ochaty, sokó∏ w´drowny, czarny bocian,
gàgo∏, czy coraz cz´Êciej u nas spotykany puchacz).
Przecudnym zjawiskiem dorzecza Pars´ty jest
licznie tutaj wyst´pujàcy zimorodek, którego
dumna podobizna figuruje na logo Towarzystwa
Mi∏oÊników Pars´ty z Bia∏ogardu.

Pars´ta to dla wi´kszoÊci w´dkarzy trociowo-∏oso-
siowych w Polsce rzeka nr 1, nie dlatego, ˝e troci 
i ∏ososi jest w niej wi´cej ni˝ w innych rzekach, ale
dlatego, ˝e jest ona dzika i niemal niezmieniona
przez cz∏owieka. Pomimo tego, ˝e w czasie i po 
II wojnie Êwiatowej w dorzeczu Pars´ty funkcjo-

Charakterystyka Pars´ty
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nowa∏o ok. 100 ró˝nych budowli (m∏yny, elek-
trownie) i urzàdzeƒ wodnych (jazy, przepusty,
progi i rafy kamienne, itd.), ingerowa∏y one w przy-
rod´ w minimalnym stopniu, gdy˝ zbudowane by∏y
zgodnie z zasadà „nie szkodziç”. Regulacje, 
w wi´kszoÊci przedwojenne, obecnie nabra∏y
charakteru dzikoÊci i wtopi∏y si´ w krajobraz rzeki
(np. odcinek RoÊcino-Karlino, tzw. „Mosty”). Poza
tym, gdzie panuje taka atmosfera wÊród ∏owiàcych,
jak na Pars´cie?
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1. ˚arnowo - RoÊcino

Opis rzeki Pars´ty rozpoczynamy od miejsca, do-
kàd przy sprzyjajàcych warunkach dociera troç w´-
drowna, a ostatnio tak˝e ∏osoÊ, bowiem kres w´-
drówki tar∏owej na rzece stanowi jaz wybudowany
na potrzeby hodowli pstràga t´czowego w ˚arno-
wie.
Ju˝ od samego poczàtku opisywany odcinek ma
charakter ma∏ej przymorskiej rzeki pstràgowej
o szerokoÊci koryta do 5 m i g∏´bokoÊci ponad 2 m.
Rzeka bardzo silnie meandruje, tworzàc nawet na
krótkich odcinkach liczne zakola i podmycia, prze-
w´˝enia i zwaliska z podmytych i przewróconych
drzew rosnàcych na brzegu rzeki. Z lewej strony
wpada do Pars´ty ma∏a rzeczka G´sia - wspania∏y
labirynt, oferujàcy tysiàce kryjówek dla g∏ównego
mieszkaƒca - pstràga potokowego, który egzystuje
z lipieniem, szczupakiem, pstràgiem t´czowym
(uciekinierzy z hodowli) i okoniem. Ten ostatni
sta∏ si´ w ostatnich latach utrapieniem dla ∏owià-
cych (rzadko przekracza d∏. 20 cm). 
Po oko∏o 5 km (od jazu) Pars´t´ zasila prawy do-
p∏yw - Perznica, która wczeÊniej ∏àczy si´ z Trzebie-
goszczem. Pars´ta od tego miejsca poszerza si´,
miejscami nawet do 15 m. 
Charakter rzeki praktycznie nie zmienia si´ do koƒ-
ca, p∏ynàc g∏ównie przez tereny leÊne i ∏àkowe, a do
Bia∏ogardu zasilana jest jeszcze przez kolejne dop∏y-
wy: lewobrze˝ne D´bnic´, Bukowà i Mogilic´ oraz
prawobrze˝nà LiÊnic´.

¸owiska na Pars´cie
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Od nieczynnego m∏yna w Osówku (ok. 1 km w gó-
r´ rzeki jest jej przepi´kny prze∏om) zaczyna si´ od-
cinek „trociowy”. Od tego miejsca rzeka rzadko jest
w´˝sza ni˝ 10 m i mniej kr´ta.
Brzegi rzeki porasta g∏ównie olcha i wierzba, dalsze
otoczenie stanowià g∏ównie lasy mieszane. Na wy-
sokoÊci miejscowoÊci Byszyno rzeka p∏ynie w g∏´bo-
kim wàwozie, gdzie pionowe skarpy, poroÊni´te sta-
rym lasem bukowym, dochodzà do 25 m wysoko-
Êci.
Opisywany odcinek nale˝y do najbardziej urokli-
wych i nie tylko w´dkarze potrafià go doceniç (tere-
ny nadajà si´ do w´drówek pieszych). Na ca∏ym
tym odcinku nurt rzeki jest szybki i wartki, a dno
˝wirowate i miejscami kamieniste (znajdujà si´ tu-
taj bardzo liczne tarliska). Mo˝na spotkaç równie˝
liczne spowolnienia i zastoiska o g∏´bokoÊci nawet
powy˝ej 3 m.
Opisywany odcinek jest bardzo rozleg∏y, z tego po-
wodu proponujemy podzieliç go na wiele mniej-
szych i rozpoczynaç ∏owiç od nast´pujàcych miejsc: 

- hodowla w ˚arnowie (1a),
- ujÊcie Perznicy (1b),
- most w Krosinie (1c),
- m∏yn lub most w Doblu (1d),
- most w Starym D´bnie (1e),
- prze∏om rzeki w Osówku (widoczny z drogi) (1f),
- most przed Tychówkiem (1g),
- most w Rzyszczewie (1h),
- most w Byszynie (1i),
- most w Rogowie (1j).

Chocia˝ odcinek do Dobla jest wybitnie pstràgowy,
to nale˝y byç przygotowanym na niespodziank´:
w sierpniu na „srebrniaka ”, a od stycznia do kwiet-
nia na „kelty”.
Odcinek ten jest godny polecenia dla wszystkich
kochajàcych samotnoÊç, nieska˝onà i dzikà przyro-
d´. Wszelkie trudnoÊci w postaci pokonywania nie-
wygodnego terenu, chmary komarów i czarnych
muszek wynagrodzi pi´kny pstràg „pi´çdziesiàtak”
czy wspania∏y lipieƒ „kardyna∏”.

Uwaga!
Odcinek od Starego D´bna do Wicewa proponu-
jemy z ˝yczliwoÊci opuÊciç od koƒca czerwca - 
3-metrowe trzciny i pokrzywy w zabagnionym tere-
nie, w skwarze odbierajà ch´ç do ˝ycia, nie mówiàc
o ∏owieniu.
Natomiast odcinek, tzw. trociowy, ma brzegi na
ogó∏ wysokie, suche i nie stanowiàce problemu do
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pokonania nawet przez Êredniosprawnego spiningi-
st´ czy muszkarza.
OczywiÊcie odcinek ten zamieszkujà równie˝ inne
gatunki ryb, z lipieniem na czele, jednak o jego
atrakcyjnoÊci decyduje populacja troci w´drownej,
a tak˝e ∏ososi (w 2002 roku pomi´dzy Krosinem
a Doblem z∏owiony zosta∏ ∏osoÊ o wadze 15 kg).

Na wysokoÊci Bia∏ogardu, ju˝ od ujÊcia Mogilicy
mo˝na bardzo cz´sto spotkaç miejscowych w´dka-
rzy, którzy ju˝ od stycznia „chodzà za trocià”. Rze-
ka tutaj wyraênie zwalnia, pog∏´bia si´, to znowu
przyspiesza, praktycznie w ka˝dym miejscu „czuç”
ryb´.

Poni˝ej Bia∏ogardu rzeka p∏ynie w korycie uregulo-
wanym, po starej melioracji, sporzàdzonej na po-
trzeby elektrowni wodnej w RoÊcinie. Równie˝
i ten odcinek ma swoich zwolenników, g∏ównie
mieszkaƒców pobliskiego osiedla.
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2. RoÊcino - „Mosty” - Karlino

Schodzàc w dó∏ rzeki rozpoczynamy ∏owienie mini-
mum 50 m poni˝ej elektrowni wodnej w RoÊcinie
(zabytek techniczny), czyli w dozwolonej odleg∏oÊci
od urzàdzeƒ trwale pi´trzàcych wod´. Odcinek ten
ma d∏ugoÊç ponad 12 km i jest obwa∏owany na ca-
∏ej d∏ugoÊci, a na jego terenie znajdujà si´ trzy beto-
nowe mosty (stàd jego nazwa). Rzeka p∏ynie ca∏y
czas przez tereny leÊne i gdyby nie coroczne prace
polegajàce na wycinaniu przybrze˝nych krzaków,
wyciàganiu drzew i wszystkiego co wpad∏o do wo-
dy, nikt by nie wiedzia∏, ˝e rzeka zosta∏a uregulowa-
na i wyprostowana przez cz∏owieka.
Opisywany odcinek rzeki do niedawna nosi∏ miano
„matecznika”, niestety wy˝ej wymienione prace
przyczyniajà si´ do niszczenia kryjówek troci i ∏oso-
si, a rzeka bardzo si´ wyp∏yca; tylko ostatni frag-
ment od III mostu do Karlina jest bardziej kr´ty
i dziki.
Jedynym niezb´dnym ograniczeniem jest przepis
wy∏àczajàcy z w´dkowania odcinek Pars´ty od tamy
do ujÊcia Topieli w okresie od 01.10. do 31.12. ze
wzgl´du na bardzo liczne tarliska.
Za to niewàtpliwà atrakcjà w tym okresie jest pod-
glàdanie natury i obserwowanie naturalnego tar∏a
troci i ∏ososi w ich Êrodowisku.  
Najlepsze okresy po∏owów w´dkarze odnotowujà
w okresie styczeƒ - kwiecieƒ, lipiec i wrzesieƒ.
Dobrym wskaênikiem i bodêcem do wyruszenia na
omawiany odcinek jest podniesienie si´ poziomu
wody w rzece i sztorm na Ba∏tyku (kilka dni wcze-
Êniej). We wrzeÊniu mo˝na jechaç z zamkni´tymi
oczami. Trocie spotkamy na pewno, gdy˝ muszà
tamt´dy podà˝aç w gór´ rzeki na zbli˝ajàce si´ 
tar∏o. 
Przy stabilnym poziomie wody troci i ∏ososi szuka-
my w okolicach ró˝nego rodzaju przeszkód, zwalo-
nych drzew, przew´˝eƒ, podmytych brzegów, itp.,
a podczas wysokiej wody braƒ spodziewaç si´ mo-
˝emy praktycznie wsz´dzie, chocia˝ szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç podczas prowadzenia przyn´-
ty w okolicach linii brzegowej.
Rzeka na tym odcinku ma charakter du˝ej rzeki
pstràgowej, a szerokoÊç jej na ca∏ym odcinku rzad-
ko przekracza 10 m.
Na wysokoÊci „II mostu” na ∏àkach, po lewej stro-
nie rzeki, pod koniec wrzeÊnia gromadzà si´ przed
odlotem do Afryki ˝urawie, mo˝na zobaczyç nawet
100 wielkich ptaków w jednym miejscu, widok na-
prawd´ niesamowity. Najcz´Êciej po∏awianymi ga-

13
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tunkami ryb sà trocie w´drowne, ∏ososie, lipienie,
te ostatnie po∏awiane sà z powodzeniem na sztucz-
nà much´. Okresowo do rzeki z morza wst´pujà
stada ogromnych leszczy oraz minogów rzecznych.
Rekordowà troç z Pars´ty (oficjalnie zg∏oszona)
o wadze 14,4 kg i d∏ugoÊci 106 cm z∏owi∏ we wrze-
Êniu 2000 roku, poni˝ej ujÊcia Topieli, na miedzia-
nà b∏ystk´ wahad∏owà w´dkarz z Bia∏ogardu Pan
Mieczys∏aw Pàczkowski.
Utrapieniem omawianego odcinka sà bardzo liczne
zaczepy, szczególnie poczàtkujàcy spiningista lub
w´dkarz nie znajàcy rzeki musi - niestety - liczyç si´
z utratà du˝ej iloÊci przyn´t. Pewnym rozwiàza-
niem jest stosowanie jako przyn´t p∏ywajàcych wo-
blerów.
Za trzecim mostem z lewej strony ma ujÊcie rzeka
Pokrzywnica, a przed Karlinem z prawej strony do
Pars´ty wp∏ywa najwi´kszy jej dop∏yw - rzeka Ra-
dew.
Dojazd z Bia∏ogardu drogà wojewódzkà 163, a na-
st´pnie skr´t w lewo do RoÊcina drogà powiatowà
167. Od RoÊcina polnymi drogami i przez las doje-
chaç mo˝na na ka˝dy z „mostów” i do Karlina.

3. Karlino - „Most kolei wàskotorowej” 

¸owienie mo˝na rozpoczàç od „starego“ mostu dro-
gowego na trasie Gdaƒsk - Szczecin lewà stronà
w dó∏ lub gór´ rzeki. Poni˝ej mostu ob∏awiamy od-
cinek bardzo systematycznie, a˝ do wysokoÊci zlo-
kalizowanej na prawym brzegu oczyszczalni Êcie-
ków. Pomimo wyprostowania tego odcinka i zli-
kwidowania ma∏ego pó∏wyspu zatrzymujà si´ tutaj
sp∏ywajàce po tarle kelty, natomiast srebrniaki gru-
pujà si´ i odpoczywajà przed dalszà w´drówkà
w gór´ rzeki, w kierunku mostów.
Poni˝ej rzeka p∏ynie w starym korycie, a˝ do ujÊcia
M∏ynówki. ¸owiàc dalej lewym brzegiem posuwa-
my si´ w dó∏ rzeki przez zaroÊla brzegowe, w któ-
rych znajdujà si´ miejsca do ∏owienia i oddawania
rzutów. Odcinek z lewej strony rzeki jest doÊç trud-
ny technicznie, oprócz zaroÊli na przeszkodzie stojà
jeszcze po∏àczenia ze starorzeczami, których poko-
nanie przy wysokiej wodzie jest praktycznie nie-
mo˝liwe. Znajdujà si´ jednak tutaj dogodne miej-
scówki do ob∏owienia tylko z lewego brzegu, a po-
nadto jest tu o wiele mniej w´dkarzy.
Dla bardziej wygodnych polecamy prawy brzeg rze-
ki, którego ob∏awianie mo˝na rozpoczàç od ujÊcia
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M∏ynówki, na wysokoÊci parku miejskiego i cmen-
tarza w Karlinie. Brzegi tutaj sà wysokie i twarde,
a szerokoÊç rzeki wynosi od 10 do 20 m.
Znanym i cz´sto odwiedzanym miejscem (szczegól-
nie przez miejscowych w´dkarzy) jest odcinek przed
i za kamienno-betonowym progiem (przed - kelty,
za - srebrniaki).
Za tym odcinkiem rzeka zw´˝a si´ i przyspiesza,
p∏ynàc przez kamiennà raf´, za którà znajduje si´
g∏´boki, wymyty przez p´dzàcà wod´ dó∏ (na wyso-
koÊci ogródków dzia∏kowych). Rzeka zwalnia, nurt
rzeki odbija z jednej strony na drugà, aby po kilku-
nastu metrach wróciç praktycznie pod nogi w´dku-
jàcego. Tak jest przez kilkaset metrów. Na „dzia∏-
kach”, tak miejscowi nazywajà ten odcinek, ∏owio-
nych jest du˝o troci, potar∏owych - keltów, jak
i wst´pujàcych - srebrniaków.
Po tym odcinku (wyprostowanym przez cz∏owieka)
rzeka rozlewa si´ szeroko (prawie 30 m) i zwalnia
swój bieg, a Êrednia g∏´bokoÊç przekracza 2 m. Tu-
taj w odleg∏oÊci oko∏o 100 m, po obydwu stronach
rzeki znajdujà si´ starorzecza majàce okresowe po∏à-
czenia z Pars´tà. Sà one bardzo cz´sto odwiedzane
przez amatorów linów, p∏oci, okoni czy szczupa-
ków.
Kolejny ciekawy odcinek rzeki rozpoczyna si´ oko-
∏o 200 m przed mostem by∏ej kolei wàskotorowej.
Rzeka wyraênie zw´˝a si´ i pog∏´bia, a wiszàce nad
rzekà ga∏´zie i rosnàce wprost z wody wierzby sta-
nowià wspania∏e kryjówki dla czatujàcych srebrnia-
ków.
Dojazd do Karlina z Bia∏ogardu i z Ko∏obrzegu dro-
gà wojewódzkà 163.

4. „P∏yty”

Nazwa odcinka zaczerpni´ta zosta∏a od zak∏adów
w Brzeênie (2 km za Karlinem), który produkuje
m.in. p∏yty wiórowe.
Nad rzek´ dojedziemy od Karlina w kierunku Ko-
∏obrzegu drogà wojewódzkà 163.
Za fabrykà skr´camy w lewo betonowà drogà, gdzie
w pobli˝u bramy mo˝emy pozostawiç bezpiecznie
samochód, dalej pieszo udajemy si´ w kierunku rze-
ki (ok. 1 km).
¸owienie rozpoczynamy na wysokoÊci uj´cia, gdzie
fabryka pobiera wod´ z rzeki na potrzeby produkcji
lub od mostu kolei wàskotorowej. Jednak ∏owienie
z prawego brzegu od mostu po ok. 300 m staje si´
praktycznie niemo˝liwe ze wzgl´du na przybrze˝ne
zaroÊla.

15
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Dlatego lepiej rozpoczàç ∏owienie idàc w dó∏ rzeki,
gdzie ob∏awiamy bardzo dok∏adnie pierwszà prostà
poni˝ej uj´cia wody. Odcinek ten o d∏ugoÊci ok. 
1 km na poczàtku jest niemal wybrukowany du˝y-
mi kamieniami i bardzo cz´sto nagradza pi´knà ry-
bà, zarówno keltem, jak i srebrniakiem.
Nast´pnie Pars´ta skr´ca pod kàtem 90 stopni
w prawo, by ponownie skr´ciç tak samo ostro, tym
razem w lewo. W ten sposób docieramy do dobrej
miejscówki, zwanej „zimnym kolanem”. Nie trzeba
wyjaÊniaç, dlaczego „zimne kolano”, wystarczy na
nim stanàç, niekoniecznie w wietrzny dzieƒ,
i wszystko si´ wyjaÊni.
Po kolejnych kilkuset metrach rzeka ponownie
skr´ca ostro w prawo. Z niewielkimi zmianami p∏y-
nie przez ok. 2 km, lepsze miejsca przeplatajà si´
z teoretycznie gorszymi, jej charakter nie ulega
zmianie. Uciàg wody miejscami jest bardzo silny,
np. w okolicach przew´˝eƒ, a szerokoÊç wynosi od
10 do 15 m, ze Êrednià g∏´bokoÊcià ok. 2,5 m.
OczywiÊcie istnieje jeszcze mo˝liwoÊç ob∏owienia
rzeki z lewego brzegu. W tym celu od samochodu
musimy iÊç wzd∏u˝ p∏otu fabryki do kolejnej bra-
my, nast´pnie skr´camy do lasu i leÊnà drogà po ok.
1,5 km docieramy nasypem do mostu kolei wàsko-
torowej, którym przechodzimy na drugà stron´
rzeki.

Za mostem rzeka p∏ynie wÊród zatopionych w wo-
dzie krzaków wierzby, przeciska si´ przez nie, stwa-
rzajàc wra˝enie, ˝e bardzo mocno meandruje. Jed-
nak ∏owienie rozpoczynamy z drugiego brzegu 
100 m powy˝ej mostu. Zarówno przed, jak i za mo-
stem, praktycznie z ka˝dego miejsca naszà przyn´t´
zaatakowaç mo˝e pi´kna troç lub wielki ∏osoÊ.
W odleg∏oÊci ok. 1 km poni˝ej pierwszego, znajdu-
je si´ drugi most (obok koryta rzeki), na którego
wysokoÊci rzeka zw´˝a si´ i skr´ca w prawo. Na za-
kr´t nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, poniewa˝ jest
opalikowany, a zarazem stanowi najg∏´bsze miejsce
na opisywanym odcinku. Przez ca∏y czas ∏owimy
z wysokiego brzegu, mijajàc po drodze tzw. „burty
lubiechowskie”, s∏ynne m.in. z ogromnych ∏ososi. 
Rzeka na tym odcinku, pomimo niewàtpliwego
uroku, jest rzadko odwiedzana przez w´dkarzy
przede wszystkim z powodu d∏ugiego marszu, jaki
czeka ka˝dego wracajàcego w´dkarza do zaparkowa-
nego przy „P∏ytach” samochodu.
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5. „¸àka daszewska” 

Odcinek ten znajduje si´ pod szczególnà opiekà
cz∏onków Towarzystwa Mi∏oÊników Pars´ty z Bia-
∏ogardu, którzy od wielu lat w tym miejscu rozgry-
wajà swoje zawody, sprzàtajà brzegi rzeki, cz´Êcio-
wo naprawili starà drog´, sporzàdzili ∏awy i stoliki
„pod Êwierkami” dla odpoczywajàcych w´dkarzy
oraz wygodne przejÊcia przez strumyki i rowki, któ-
re przy wysokiej wodzie by∏y praktycznie „nie do
przebycia”.
Dojazd od Karlina drogà wojewódzkà 163, na ∏uku
drogi przed Poczerninem, na skraju lasu skr´camy
w leÊnà drog´ (dojazd dzi´ki uprzejmoÊci Nadle-
Ênictwa GoÊcino i zarzàdzajàcego w jego imieniu le-
Êniczego z Wrzosowa, Pana Krzysztofa Jamro˝ego).
W´dkarze najcz´Êciej rozpoczynajà ∏owienie od
„obci´tego dàbka” w górze rzeki, ok. 2 km od miej-
sca parkowania samochodu na ∏àce, lub idà w dó∏
rzeki leÊnà drogà. 
Rzeka jak poprzednio zachowuje swój charakter,
p∏ynàc ze zmiennym tempem, jednak jest ono nie-
co wolniejsze od poprzedniego odcinka Pars´ty.
SzerokoÊç miejscami zwi´ksza si´ i przekracza 25 m,
a czasami zw´˝a si´ do ok. 8 m. G∏´bokoÊç jej rzad-
ko przekracza 3 m, przy Êredniej 2 m. Otoczenie
rzeki stanowi las i nadbrze˝ne ∏àki, na których
szczególnie póênà jesienià, w po∏owie listopada,
mo˝na zobaczyç wielkie stada dzików liczàce nawet
po trzydzieÊci osobników.
Idàc w dó∏ rzeki wÊród starych lip leÊnà alejà docho-
dzimy do miejsca nazwanego od imienia jednego
z nestorów w´dkarstwa spiningowego na Pars´cie
„∏awkà Kostka”. Mo˝emy tam usiàÊç na olchowych
∏awach, zjeÊç posi∏ek i odpoczàç przed dalszym ∏o-
wieniem.
Rybostan rzeki nie zmienia si´, jednak coraz cz´-
Êciej spotkaç mo˝na klenia, jazia, wsz´dobylskà p∏oç
i wchodzàcà z morza do rzeki na tar∏o cert´, niektó-
re sztuki przekraczajà mas´ 1 kg i d∏ugoÊç 40 cm.
Dominujàcymi gatunkami jednak pozostajà trocie
w´drowne i lipienie, na te ostatnie warto wybraç si´
z muchówkà w∏aÊnie jesienià.
Na koniec uwaga praktyczna - ze wzgl´du na ró˝ne-
go rodzaju rowki, obni˝enia terenu nale˝y ze sobà
zabraç wodery, nawet przy Êrednim poziomie wody
nie przejdziemy w krótkich butach.
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6. Wrzosowo

Most na rzece Pars´cie na trasie z Wrzosowa 
- dojazd z Karlina i Ko∏obrzegu drogà wojewódzkà 163
- do K∏opotowa - drogà powiatowà 147.
Miejscem, od którego rozpoczynamy ∏owienie, jest
wy˝ej wymieniony most, przy którym mo˝emy po-
zostawiç samochód, a wybór kierunku pozostawia-
my w´dkujàcym.
Mo˝emy ∏owiç z obu brzegów i iÊç w gór´ rzeki,
w kierunku wsi ¸ykowo, Poczernino lub w dó∏ rze-
ki w kierunku wsi Pyszka. Wybierajàc drugà opcj´
musimy wziàç pod uwag´ bardzo rozleg∏y teren
i du˝e odleg∏oÊci, co wià˝e si´ z d∏ugim powrotem.
Opis odcinka rozpoczynamy od Poczernina, scho-
dzàc w kierunku mostu i w kierunku Pyszki. Poni-
˝ej wsi mamy pierwszà miejscówk´ - przew´˝enie
i szerokà p∏aƒ (do 30 m), która po ok. 1 km zw´˝a
si´. Przew´˝enie o szerokoÊci ok. 8 m ma Êrednià
g∏´bokoÊç 3,5 m (normalny stan wody w rzece).       
Ró˝norodnoÊç i zmiennoÊç odcinka, ∏atwy i dobry
dojazd oraz mo˝liwoÊç bezpiecznego pozostawienia
samochodu we wsi (200 m od rzeki) przysparza mu
wielu zwolenników.  
Rzeka jest bardzo podobna do siebie tylko na
odcinkach dwóch kilometrów, w gór´ i dó∏ od
mostu. Dominujà tutaj bowiem szerokie, proste
p∏anie, na których co roku w´dkarze ∏owià du˝e
kelty troci, ∏ososi i - o dziwo - srebrniaki.                
Na podstawie danych z ca∏ej Pars´ty z ostatnich
trzech lat w∏aÊnie te p∏anie nagradzajà w´dkarzy
najwi´kszà liczbà ∏ososi (jedno z dwóch najpew-
niejszych miejsc na Pars´cie), cz´sto przekraczajà-
cych swojà masà wag´ 10 kg.
Na p∏aniach, zarówno przed, jak i za mostem, 
w nurcie przy niskim poziomie rzeki mo˝na
zauwa˝yç du˝e pojedyncze g∏azy, za którymi prze-
bywajà ryby, cz´sto dwukilogramowe klenie.
Po oko∏o 3 km w dó∏ od mostu, kamieni i wielkich
g∏azów w nurcie mamy znacznie wi´cej, zaczynajà si´
s∏ynne „olchy“. Oprócz srebrniaków miejsce upodo-
ba∏y sobie morskie pstràgi t´czowe (3-5 kg), których
jest bardzo ma∏o, ale jeÊli ju˝, to w∏aÊnie tam. 
„Olchy“ koƒczà si´ „Êwierkami“, gdzie przede
wszystkim w lipcu czatujà wielkie srebrniaki troci
(powy˝ej 6 kg). 
Rybostan nie zmienia si´, spiningiÊci uganiajà si´ za
drapie˝nikami, jednak coraz wi´cej w´dkarzy
szczególnie z pobliskich wsi siada z przystawkà na
klenia, jazia, grubà gruntowà p∏oç, czy wchodzàcego
z morza leszcza. Na wysokoÊci wsi Pyszka rzek´
pi´trzy betonowy próg, po którego obu stronach
znajdujà si´ dwa du˝e starorzecza, majàce trwa∏e
po∏àczenia z rzekà, powsta∏e na skutek prac regula-
cyjnych. Majà one sta∏ych zwolenników, którzy
∏owià wszystkie „w´dkarskie“ gatunki ryb dorzecza
Pars´ty, w tym w´gorza, lina i mi´tusa.

¸owiska na Pars´cie
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7. Miech´cino  

Dojazd z Ko∏obrzegu i Karlina drogà wojewódzkà
163.
Samochód pozostawiamy we wsi ko∏o zbiornika
wodnego (pozosta∏oÊç po m∏ynie i kuêni) i polami
idziemy w kierunku rzeki przed wsià Miech´cino
(oko∏o 400 m). Charakterystycznym punktem, do
którego mamy dojÊç, jest szeroki zakr´t, gdzie Par-
s´ta p∏ynie ∏agodnym ∏ukiem. Na wylocie zakr´t
mocno zw´˝a si´, a na jego dnie zalegajà du˝e ka-
mienie.
Rzeka mniej wi´cej do wysokoÊci wsi jest niewàtpli-
wie jednym z najg∏´bszych odcinków na ca∏ej Par-
s´cie. Pojedyncze do∏y o g∏´bokoÊci przekraczajàcej
4 m, p∏ynàce w wàskim korycie, wÊród przybrze˝-
nych zaroÊli i krzaków sà praktycznie nie do ob∏o-
wienia, a na dodatek posiadajà dodatkowe „atrak-
cje” w postaci ko∏ków - pozosta∏oÊç po starej faszy-
nie. Jakie ryby kryjà te do∏y mo˝emy si´ tylko do-
myÊlaç?!
Sàsiadujà one z nieco lepszymi miejscami i tam mo-
˝emy pokazaç, na co nas staç. Nie ma ich co praw-
da du˝o, jednak pozwalajà na sprowokowanie troci
poprzez wypuszczenie i przytrzymanie w nurcie wo-
blera, a nu˝ któryÊ z olbrzymów da si´ skusiç i za-
atakuje naszà przyn´t´.
Przedstawiony fragment rzeki w krzakach jest trud-
ny technicznie i stanowi spore utrudnienie dla w´d-
karzy. Dalej jest ju˝ du˝o ∏atwiej, niestety, nadal
utrudnienia w ∏owieniu powodujà ko∏ki po starej
faszynie, g∏ównie na zewn´trznych ∏ukach, mniej
wi´cej do du˝ego zakr´tu przed topolami.
Miejscówka ta jest chyba najbardziej znanà po
wczeÊniej wymienionych - „tarliskach i bukach“,
znajdujàcych si´ pomi´dzy Daszewem a Poczerni-
nem.
Za ∏ukiem rzeki w lewo zaczyna si´ prosta, gdzie
Pars´ta p∏ynie wÊród olbrzymich, starych topól.
Dno rzeki wybrukowane jest du˝ymi kamieniami,
których, czym dalej od zakr´tu, zalega proporcjo-
nalnie mniej (odcinek ma ok. 1 km d∏ugoÊci). Sze-
rokoÊç rzeki od oko∏o 8 m na przew´˝eniach, do po-
nad 30 m na p∏aniach. 
Po nast´pnym kilometrze rzeka skr´ca w lewo 
i nurt zwalnia, ponownie skr´ca, tym razem ostro
w prawo pod kàtem 90 stopni, i ponownie przy-
spiesza. Nast´pny odcinek musimy ominàç ze
wzgl´du na bardzo g´ste zaroÊla porastajàce brzeg.
Rzeka oddala si´ od skraju lasu na odleg∏oÊç oko∏o
80 m i p∏ynie w starej dolinie a˝ do mostu w Bar-
dach.
Rybostan nie ulega zmianie. Oprócz spiningistów
odcinek ten jest bardzo cz´sto odwiedzany przez
∏owców lipieni, ∏owione sà tutaj równie˝ du˝e
szczupaki.
Pozosta∏oÊci po faszynie z ró˝nà g´stoÊcià towarzy-
szyç nam b´dà a˝ do Zàbrowa.
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8. Bardy - „Alaska” - ujÊcie GoÊcinki

Dojechaç na most w Bardach, czyli na poczàtek ∏o-
wiska, mo˝na z dwóch kierunków: najpierw do Dy-
gowa drogà wojewódzkà 163 z Ko∏obrzegu lub Bia-
∏ogardu, a nast´pnie drogà powiatowà 145.
Za mostem - „pod linià“ rzeka p∏ynie prostym, doÊç
g∏´bokim (ok. 2,5 m) i szerokim (prawie 30 m),
dawno regulowanym korytem, na poczàtku którego
na pewno znajduje si´ usypana przez cz∏owieka ka-
mienna rafa (z∏oÊliwe zaczepy). Ca∏a prosta, na któ-
rej ju˝ na poczàtku sezonu oraz szczególnie wczesnà
wiosnà mo˝na z∏owiç jedne z pierwszych srebrnia-
ków, jest miejscówkà, której bez wzgl´du na por´
roku nale˝y poÊwi´ciç sporo uwagi.
Po kilometrze rzeka zw´˝a si´ i przechodzi ∏agod-
nym ∏ukiem w prawo w ∏adne bystrze z du˝ymi g∏a-
zami w korycie rzeki, które latem trzeba koniecznie
ob∏owiç (dost´pny lewy brzeg).
Nast´pne 200 m mijamy ze wzgl´du na zaroÊni´ty
brzeg. Pars´ta ponownie si´ poszerza (ponad 30 m)
i zarazem wyp∏yca, a na wysokoÊci olbrzymich topól
znajduje si´ kolejna, tym razem bardzo rozmyta ka-
mienna rafa, której pojedyncze kamienie widaç
przy niskim stanie wody.
Za rafà woda wyp∏uka∏a doÊç g∏´bokà p∏aƒ, na któ-
rej w´dkarze cz´sto ∏owià ∏adne trocie i ∏ososie.
Do najbli˝szego du˝ego zakr´tu bardziej dost´pny
jest brzeg lewy, jednak dalsze ∏owienie lewà stronà
jest niemo˝liwe ze wzgl´du na przybrze˝ne zaroÊla.
Oko∏o 2 km rzeki wy∏àczone jest z w´dkowania, a˝
do ma∏ego dop∏ywu, który na ca∏ej d∏ugoÊci jest do-
skona∏ym tarliskiem dla troci, ∏ososi i pstràgów po-
tokowych.
Pozostaje nam ∏owienie prawà stronà, gdzie ju˝ za
zakr´tem w lewo rzeka wymy∏a g∏´bokà rynn´, za
którà znajduje si´ nast´pne kamieniste przew´˝enie,
a tam zdarzyç si´ mo˝e...
Po oko∏o 2 kilometrach zaczyna si´ bardzo urokli-
wa miejscówka, która zosta∏a nazwana przez w´dka-
rzy „Alaskà”. Zaczyna si´ ona od bardzo g∏´bokiej
(ok. 3,5 m przy niskim stanie wody), wàskiej pro-
stki i g∏´bokiego wlewu na zakr´cie w prawo. Kra-
jobraz tego miejsca ukszta∏towa∏ niewàtpliwie lodo-
wiec, stàd lewy brzeg jest mocno pagórkowaty,
a porasta go bukowy las z pojedynczymi pot´˝nymi
Êwierkami i d´bami.
Za zakr´tem Pars´ta rozlewa si´ szerzej, p∏ynàc wart-
kim nurtem, wÊród zalegajàcych dno kamieni i g∏a-
zów, a poza srebrniakami miejsce s∏ynie z wielkich li-
pieni. Pars´ta za „Alaskà” jest ju˝ wielkà rzekà, a jej
szerokoÊç na p∏aniach przekracza nawet 50 m.
Kolejnà wspania∏à miejscówkà jest ujÊcie rzeczki
GoÊcinki, gdzie - jeÊli naszà przyn´t´ zaatakuje troç
lub ∏osoÊ - to na pewno b´dzie du˝a sztuka. KiedyÊ
w∏aÊnie w tym miejscu „coÊ” takiego o ma∏o nie po-
∏ama∏o w´dki pewnemu w´dkarzowi. Gdy by∏o po
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9. Lubkowice - Zàbrowo - Bogucino

KiedyÊ ∏owienie na tym odcinku mo˝na by∏o rozpo-
czàç doje˝d˝ajàc prawie do samej rzeki, na wysoko-
Êci najlepszej miejscówki „Pod linià” (pod linià wy-
sokiego napi´cia). Niestety, obecnie ze wzgl´du na
zniszczenie drogi przez ci´˝kie pojazdy jest ona
praktycznie nieprzejezdna.
Stàd najlepszy dojazd mamy doje˝d˝ajàc do mostu
w Zàbrowie z Ko∏obrzegu drogà wojewódzkà 162
lub z Karlina do GoÊcina drogà powiatowà 150,
a nast´pnie drogà wojewódzkà 162.  
Samochód pozostawiamy na parkingu za mostem,
gdzie od wielu lat spotykajà si´ w´dkarze z ca∏ej
Polski na ró˝nej rangi zawodach w´dkarskich, po-
czàwszy od zawodów okr´gowych Polskiego Zwiàz-
ku W´dkarskiego w Koszalinie, a na koƒczàcych se-
zon trociowo-∏ososiowy na Pars´cie zawodach ogól-
nopolskich „Salmo Pars´ty”, organizowanych przez
Klub „Salmo” z Ko∏obrzegu.
Tak jak „¸àka daszewska” kojarzona jest z Towa-
rzystwem Mi∏oÊników Pars´ty z Bia∏ogardu, tak
w∏aÊnie most w Zàbrowie z Klubem „Salmo” z Ko-
∏obrzegu.
Aby dotrzeç „Pod lini´”, musimy przed mostem
skr´ciç w prawo w polnà drog´ i przejechaç nià dwa
kilometry w gór´ rzeki, albo pozostawiç przy dro-
dze samochód i dalej pójÊç pieszo. Takie rozwiàza-
nie jest bardzo korzystne, poniewa˝ wracamy do sa-
mochodu ∏owiàc i nie tracimy czasu na powrót.
Bardzo d∏ugi zakr´t przed miejscówkà „Pod linià”
ob∏awiamy bardzo systematycznie, praktycznie
w ka˝dym miejscu spodziewaç si´ mo˝emy gwa∏-
townego brania. Na omawianym fragmencie rzeki
na dnie zalegajà pojedyncze du˝e g∏azy i ró˝nej
wielkoÊci kamienie (tarlisko). „Pod linià” rzeka
zw´˝a si´ i skr´ca lekko w prawo, by nast´pnie od-

wszystkim, przy ogl´dzinach w´dki okaza∏o si´, 
˝e pop´ka∏y omotki z lakierem na przelotkach!
Przed „Alaskà” i GoÊcinkà znajdujà si´ du˝e staro-
rzecza trwale lub okresowo majàce po∏àczenie z rze-
kà, stanowià naturalne tarliska m.in. dla szczupa-
ków z rzeki. Nie wolno ich niepokoiç!
Dwie uwagi praktyczne:
- na niektórych ∏ukach rzeki znajdujà si´ ko∏ki po

starej faszynie, które wprawni w´dkarze mogà
rozpoznaç po zawirowaniach i wybrzuszeniach
p∏ynàcej rzeki w odleg∏oÊci ok. 2-3 m od linii
brzegowej. Tak˝e okulary polaryzacyjne pomogà
w rozpoznaniu takich miejsc, dzi´ki czemu unik-
niemy zerwania przyn´ty lub - co o wiele gorsze -
utraty ∏adnej ryby podczas holu,                          

- powrót do zaparkowanego przy moÊcie samo-
chodu z „Alaski” zwyk∏ym marszem trwa 
40 minut, a z ujÊcia GoÊcinki jeszcze dodatkowo 
30 minut.
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biç (szybki nurt) w lewo. Na odcinku kilkuset me-
trów w dó∏ rzeki na dnie zalegajà ró˝nej wielkoÊci
kamienie.
Schodzàc w dó∏ rzeki ob∏awiamy „klatki“ w krza-
kach i tu, szczególnie w okresie letnim, mo˝emy
byç bardzo mocno zaskoczeni, kiedy naszà trociowà
wahad∏ówk´ zaatakuje pi´kny, ponad pó∏kilogra-
mowy okoƒ. Szczupaki takiego zdziwienia na pew-
no nie wywo∏ajà.
Kiedy dotrzemy do wysokiego, ∏àkowego brzegu,
ob∏awiamy rzek´ na ca∏ej szerokoÊci, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem linii brzegowej. Na koƒcu ∏u-
kowatej prostej ponownie mamy utrudnienia w po-
staci faszyny, proponujemy ten odcinek ominàç
i wejÊç w krzaki. Co prawda tu równie˝ sà pale po
faszynie, ale znajdujà si´ blisko brzegu i nie stano-
wià specjalnego utrudnienia, o ile b´dziemy kontro-
lowali prowadzenie naszej przyn´ty.
Po d∏ugiej prostej rzeka skr´ca w prawo i mamy po-
nownie bardzo ciekawy odcinek rzeki, a˝ do kolej-
nej kamiennej starej rafy, w której na przew´˝eniu
silny nurt wy˝∏obi∏ g∏´bokà rynn´.
Za rafà znajduje si´ bardzo g∏´boki dó∏, w którym
miejscowi w´dkarze po uprzednim n´ceniu ∏owià
na groch, pszenic´ i kukurydz´ leszcze, p∏ocie i kle-
nie.
Ostatni bardzo szeroki (ok. 50 m) fragment rzeki
przed mostem stanowi tzw. „Pigalak”. Jest to pro-
sta o Êredniej g∏´bokoÊci 1,5 m, na której ∏owione
sà du˝e iloÊci keltów troci i ∏ososi, niejednokrotnie
jeden w´dkarz stoi obok drugiego po obu stronach
rzeki. Podobnie jest za mostem, z tà ró˝nicà, ˝e pra-
wy brzeg do zakr´tu jest praktycznie zaroÊni´ty.
Za zakr´tem po∏o˝ony jest najciekawszy fragment
rzeki, ze zwaliskami, g∏azami, zakr´tami, czyli bar-
dzo urozmaicony i naprawd´ malowniczy. Dalej, a˝
pod Bogucino rzeka szeroko p∏ynie wÊród ∏àk.
Oprócz ∏ososiowatych, ten odcinek rzeki zamiesz-
kujà inne gatunki ryb z kleniem, jaziem i p∏ocià na
czele.
Wczesnà wiosnà cz´stà zdobyczà trociarzy sà wiel-
kie, metrowe, pe∏ne ikry (okres ochronny) samice
szczupaka. Pod ˝adnym pozorem nie wolno ich za-
bieraç! Niebawem b´dà odbywa∏y tar∏o na licznych
starorzeczach od Bard po Zàbrowo. 

10. Bogucino

Dojazd z kilku kierunków: 
1. z Ko∏obrzegu drogà wojewódzkà 163 i powiato-

wà 141,
2. z Bia∏ogardu do Dygowa drogà wojewódzkà 163,

dalej w lewo skr´t w kierunku mostu w Zàbro-
wie, na pierwszym skrzy˝owaniu skr´t w prawo
drogà powiatowà 141,

3. z Ko∏obrzegu drogà wojewódzkà 162 i skr´t w le-
wo w kierunku przepompowni,
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4. z Karlina drogà powiatowà 150 do GoÊcina, na-
st´pnie drogà wojewódzkà 162.

W´dkarze ∏owiàcy w Bogucinie dzielà rzek´ na dwa
odcinki:
- górny, prawy brzeg od strony wsi Bogucino 

do ogrodzenia uj´cia wody dla Ko∏obrzegu 
(dojazd 1-2),   

- dolny, lewy brzeg, od ogrodzenia uj´cia wody do
wsi RoÊci´cino (dojazd 2-3).

Przed ∏owieniem idziemy jeszcze ok. 2 km w gór´
rzeki, rozpoczynajàc w´dkowanie od du˝ego zakr´-
tu. Za zakr´tem w prawo rzeka zw´˝a si´ nieco
i przyspiesza, ˝∏obiàc g∏´bokà rynn´ pod lewym
brzegiem, którà a˝ do sosenek dok∏adnie ob∏awia-
my (niestety, musimy liczyç si´ z utratà przyn´t ze
wzgl´du na powalone do wody drzewa), jednak t´
niedogodnoÊç na pewno zrekompensujà nam z∏o-
wione pi´kne ∏ososie (kelty). Znalaz∏y tutaj dogod-
ne miejsce do odpoczynku po odbytym niedawno
tarle, a woda i zaczepy zapewniajà im w miar´ bez-
pieczne schronienie.
W 2002 roku, od po∏owy lutego a˝ do po∏owy mar-
ca na opisywanym odcinku w´dkarze z∏owili ponad
20 ∏ososi o wadze od 5,3 do 12,5 kg, pomimo bar-
dzo wysokiej wody.
„Góra“ Bogucina to w∏aÊnie jedno z dwóch miejsc,
obok prostek ko∏o mostu we Wrzosowie, w których
szansa z∏owienia ∏ososia jest najwi´ksza i jest tylko
kwestià czasu oraz w´dkarskiego szcz´Êcia.
SzerokoÊç rzeki jest znaczna (do 50 m) przy Êredniej
g∏´bokoÊci do 2 m, poza g∏´bszymi rynnami (ponad
3 m). Lewy brzeg porasta las mieszany z przewagà
sosny, a prawy stanowià ∏àki i pastwiska, brzeg jest
wygodny do poruszania si´. Pewne utrudnienia wy-
nikajà wy∏àcznie z powodu wysokiego poziomu wo-
dy w rzece, g∏ównie w okresie zimowo-wiosennym,
lecz i z takim stanem radzà sobie w´dkarze, u˝ywa-
jàc neoprenów lub rozpoczynajàc od zakr´tu w ol-
chach.
Rzeka tutaj skr´ca ∏agodnym ∏ukiem w lewo, na
dnie za kamieniami mo˝emy liczyç na „grubego”
srebrniaka. Zaczyna si´ bardzo ciekawy odcinek,
który ob∏awiamy bardzo dok∏adnie, a˝ do p∏otu,
wciskamy si´ tak˝e w dost´pne „klatki“ w krzakach
- zapewniamy, ˝e warto! 
Dalsze ob∏awianie rzeki zaczynamy ∏owiàc z drugie-
go brzegu (dojazd 3-4), pozostawiamy samochód
przy ogrodzeniu, które doprowadzi nas do rzeki
(ok. 200 m).
Wybrzuszenia, zawirowania wody i wystajàce z niej
g∏azy od razu po zejÊciu do rzeki zach´cajà do zarzu-
cenia w´dki, a od naszych kolegów z Ko∏obrzegu, któ-
rzy sà ekspertami na „dolnych odcinkach” wiemy, ˝e
je˝eli tutaj weêmie ryba, to b´dzie naprawd´ du˝a.
Poni˝ej kamieni rzeka poszerza si´ i wyp∏yca, pole-
camy nast´pny fragment, szczególnie jesienià, ama-
torom lipieni. Z∏owiono tutaj lipienie o d∏ugoÊci
powy˝ej 45 cm.

24
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11. RoÊci´cino - Zieleniewo

Dojazd z Ko∏obrzegu drogà wojewódzkà 162 lub
z Karlina do GoÊcina drogà powiatowà 150, nast´p-
nie skr´camy w prawo drogà wojewódzkà 162.
Pierwsza, a zarazem jedna z najlepszych miejscówek
na omawianym odcinku Pars´ty, znajduje si´ prak-
tycznie w miejscu, od którego rozpoczynajà tutaj
∏owienie prawie wszyscy w´dkarze. Mowa oczywiÊ-
cie o s∏ynnej „Barierce“ i „Kamieniu“. Szczególnie
dok∏adnie ob∏awiamy okolice wystajàcego z wody
wielkiego g∏azu, w cieniu którego stoi bardzo cz´sto
jakaÊ dy˝urna troç, latem najcz´Êciej gruby srebr-
niak.
Za miejscówkà, na odcinku ok. 1 km, ciàgnie si´
prosta, której brzegi porastajà stare olchy, a na dnie
w rzece jest pe∏no ró˝nej wielkoÊci kamieni, za któ-
rymi przebywajà najcz´Êciej trocie.
Ca∏à prostà i nast´pne zakr´ty ob∏awiamy bardzo
dok∏adnie, dos∏ownie metr po metrze. Rzeka a˝ do
Ko∏obrzegu p∏ynie poÊród ∏àk, dlatego pewne
utrudnienia, g∏ównie w okresie zimowo-wiosen-
nym stanowià bardzo silne wiatry, nale˝y wziàç to
pod uwag´ przy planowaniu wyprawy na ten odci-
nek. ¸owienie na d∏ugich prostych jest bardzo mo-
notonne i ucià˝liwe. Pars´ta p∏ynie szeroko (50 m)
i doÊç p∏ytko, dlatego nale˝y poszukiwaç charakte-
rystycznych i bardziej urozmaiconych miejsc, ta-
kich jak: zakr´ty, przelewy, ujÊcia ró˝nego rodzaju
rowków, okolice zawad zalegajàcych koryto rzeki,
itp.
W tym wypadku nale˝y przygotowaç si´ na poko-
nywanie du˝ych odleg∏oÊci, ∏owiàc praktycznie tyl-
ko w wymienionych miejscach, w pierwszym kwar-
tale roku. W póêniejszym okresie jest tutaj na ogó∏
bardzo p∏ytko, chocia˝ warto odwiedziç ten odcinek
po sztormach na Ba∏tyku i podczas podniesienia si´
poziomu wody. 
Nale˝y pami´taç, ˝e ze wzgl´du na zarybienia smol-
tami troci i ∏ososi odcinek przez pewien okres wy∏à-
czony jest z w´dkowania (patrz tabelka z szczegó∏o-
wymi przepisami).
Natomiast niewàtpliwym plusem koƒcowego od-
cinka jest mo˝liwoÊç obserwacji przelatujàcych i od-
poczywajàcych na ∏àkach wielkich stad ptaków, np.
dzikich g´si. 

Prosta znowu si´ poszerza (ok. 50 m), by ponownie
Êcisnàç swoje wody w kolejnym wàskim gardle.
Nasz brzeg a˝ do kolejnego zakr´tu porastajà olchy
- rzucamy, gdzie tylko uda si´ nam wejÊç z w´dkà,
uwa˝ajàc szczególnie na okolice brzegów.
Kolejny zakr´t (w lewo) nale˝y do jednych z naj∏ad-
niejszych w dolnym odcinku Pars´ty i bardzo ∏ow-
nych. Jest on jednym z najcz´Êciej odwiedzanych
odcinków ze wzgl´du na urozmaicenia i dobry
dojazd.
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Rzeka Radew poczàtek swój bierze wyp∏ywajàc z je-
ziora Kwiecko w pobli˝u miejscowoÊci ˚ydowo,
a wpada do Pars´ty w Karlinie (jest najwi´kszym
dop∏ywem Pars´ty).
Górny odcinek Radwi do Mostowa to typowa rze-
ka pstràgowa z tysiàcem zwalisk, zakr´tów, rynien
i do∏ów, w których lubià si´ skrywaç pstràgi poto-
kowe, lipienie, szczupaki oraz inne gatunki ryb.
Poni˝ej Mostowa zaczyna si´ pierwszy z dwóch
zbiorników zaporowych wybudowanych na poczàt-
ku XX wieku na rzece Radew: jezioro Rosnowskie
o powierzchni 189,05 ha i po∏o˝one dalej jezioro
Hajka o powierzchni 100,93 ha.
Wy˝ej wymienione sztuczne zbiorniki sà ∏owiskami
praktycznie wszystkich gatunków ryb jeziornych,
wyst´pujàcych w naszym kraju.
Poni˝ej Hajki mamy równie˝ spi´trzony i zamkni´-
ty tamà kolejny fragment rzeki, jest to tzw. cofka
m∏yna w Niedalinie (g∏. ∏owisko p∏oci i szczupa-
ków).
Do koƒca lat 70-tych XX wieku ∏ososie i trocie do-
ciera∏y na tar∏o a˝ do m∏yna. Znajdowa∏y si´ tam
najwi´ksze tarliska na Radwi.
Dzisiaj trocie i ∏ososie docierajà tylko do Êluzy wy-
budowanej we Wronim Gnieêdzie na potrzeby ho-
dowli pstràga t´czowego i dalej dop∏ywem Radwi -
Chotlà (najwi´kszy dop∏yw Radwi), która obecnie
stanowi naturalne przed∏u˝enie g∏ównego koryta.
Dla w´dkarzy zaczyna si´ odcinek trociowy.

¸owiska na Radwi
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Poni˝ej po∏àczenia, na odcinku kilkudziesi´ciu me-
trów, znajduje si´ najwi´ksze obecnie na Radwi tar-
lisko, na którym co roku mo˝emy obserwowaç od-
bywajàce si´ tar∏o troci i ∏ososi. Prawdopodobnie
z powodu ww. zbiorników woda w rzece charakte-
ryzuje si´ niezwyk∏à przezroczystoÊcià i zamarza do-
piero po d∏ugich, wielkich mrozach. Rzeka wielko-
Êcià przypomina Pars´t´ na wysokoÊci Bia∏ogardu.
Nie ró˝ni si´ tak˝e zbytnio charakterem, p∏ynàc
przez odcinki leÊne, np. na wysokoÊci Nosowa, i ∏à-
kowe np. na wysokoÊci Bardzlina, Bia∏ogórzyna.
Podobnie rzecz si´ ma z rybostanem, pod wzgl´dem
w´dkarskim Radew jest bardziej „muchowa”, to
znaczy, ˝e szczególnie doceniana przez „muszka-
rzy”. SpiningiÊci natomiast osiàgajà na Radwi
szczególnie dobre wyniki u˝ywajàc delikatniejszego
sprz´tu ni˝ na Pars´cie (mocniejszy pstràgowy).
Ze wzgl´du na bardzo rozleg∏y teren i du˝e odleg∏o-
Êci proponuj´ podzieliç rzek´ na odcinki, zaczynajàc
od „góry”:
- most w Bardzlinie,
- wieÊ Bia∏ogórzyno (100 m do rzeki),
- wieÊ Bia∏ogórzynko (poni˝ej hodowli pstràga),
- most w Nosowie,
- most ko∏o wsi ˚elimucha,
- „PETRICO PARK” w Krzywop∏otach,
- Karlino.

OczywiÊcie istnieje jeszcze mo˝liwoÊç ∏owienia na
innych odcinkach, lecz dojazd do nich jest bardzo
trudny, np. drogami leÊnymi i niepublicznymi,
w tych sytuacjach niezb´dny b´dzie przewodnik.

Najdogodniejszà bazà i miejscem na organizacj´
wypraw nad Radew jest Pa∏ac w Nosowie, „PETRI-
CO PARK” w Krzywop∏otach lub miasto Karlino.  

Uwagi praktyczne:

- przy planowaniu wyprawy kieruj si´ mo˝liwoÊcià
dojazdu,

- przy s∏onecznej pogodzie nale˝y wybieraç odcinki
leÊne na Radwi,

- stosuj delikatniejszy sprz´t w´dkarski (ni˝ np. na
Pars´cie), szczególnie w górnym odcinku,

- je˝eli mamy do czynienia z „wielkà wodà”, po∏o-
wiç mo˝na w Bardzlinie, Bia∏ogórzynie,

- je˝eli tam si´ nie da ∏owiç, nie po∏owisz nigdzie -
trzeba czekaç, a˝ opadnie woda. 
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1. Informacja turystyczna:
MIASTO KO¸OBRZEG
• Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Miasta, 

ul. Wojska Polskiego 6c, 
tel. +48 94 352 79 39, fax +48 94 354 72 20

• Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, 
Biuro CEPiT
ul. ¸opuskiego 36-38, 78-100 Ko∏obrzeg
tel./fax +48 94 35 472 20, 35 51 320

MIASTO SZCZECINEK
• Centrum Informacji Turystycznej, 

Plac WolnoÊci 7, 78-400 Szczecinek, 
tel./fax +48 94 372 37 00

MIASTO I GMINA BARWICE
• OÊrodek Kultury i Turystyki, 

ul. Wojska Polskiego 15, tel. +48 94 373 60 25
MIASTO I GMINA PO¸CZYN ZDRÓJ
• Zarzàd Turystyki PTTK, ul. Grunwaldzka 31, 

tel. +48 94 36 627 96
• Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej,

Centrum Kultury w Po∏czynie Zdroju, 
ul. Wojska Polskiego 54, tel. +48 94 366 27 59

MIASTO I GMINA BORNE SULINOWO
• Punkt Informacji Turystycznej, 

Al. Niepodleg∏oÊci 5 c, tel. +48 94 37 337 44
GMINA KO¸OBRZEG
• Gminny OÊrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej

Ko∏obrzeg, ul. Trzebiatowska 48b, 
tel. +48 94 352 60 08, fax +48 94 352 60 09

MIASTO I GMINA BIA¸Y BÓR
• Punkt Informacji Turystycznej, 

ul. ˚ymierskiego 10 (przy Urz´dzie Miasta 
i Gminy), tel. +48 94 37 26 062

MIASTO ÂWIDWIN
• Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej

ul. 1-go Maja 29, 78-300 Âwidwin

2. Pogotowie ratunkowe:
- Bia∏ogard, ul. Szpitalna, tel. 999 lub +48 94 312 27 77
- Ko∏obrzeg, ul. ¸opuskiego 8, 

tel. 999 lub +48 94 352 82 61
- Po∏czyn Zdrój, ul. Gwardii Ludowej 5,  

tel. 999 lub +48 94 366 23 13
- Szczecinek, ul. Tadeusza KoÊciuszki 48, 

tel. 999 lub +48 94 374 33 33 

3. Szpitale:
- Bia∏ogard, Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna, 

tel. +48 94312 36 41
- Ko∏obrzeg, Szpital Rejonowy, ul. ¸opuskiego 8, 

tel. +48 94 352 82 61
- Szczecinek, Zespó∏ Opieki Zdrowotnej, 

ul. Tadeusza KoÊciuszki 48, 
tel. 999 lub +48 94 374 33 33 

4. Apteki:
• Bia∏ogard:
- „Miejska”, Pl. WolnoÊci 6, tel. +48 94 312 27 80
- „Pigu∏ka”, ul. Chopina 16, tel. +48 94 312 40 04
- „Dworcowa”, ul. Dworcowa 15, tel. +48 94 312 88 80
- „Remedium”, ul. Wojska Polskiego 13,

tel. +48 94 312 55 99
- „Specyfik”, ul. Mickiewicza 4, tel. +48 94 312 36 81
- ul. Lipowa 2, tel. +48 94 312 23 36

U˝yteczne informacje
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• Karlino:
- „Pod Wagà”, Plac KoÊcielny 9, tel. +48 94 311 74 43
• Ko∏obrzeg:
- „Prywatna”, ul. Wschodnia 3, tel. +48 94 352 98 96
- „Komandorska”, ul. Mariacka 14, tel. +48 94 354 27 50
- „Na M∏yƒskiej”, ul. M∏yƒska 12, tel. +48 94 352 23 70
- „Pod Eskulapem”, ul. Zwyci´zców 1, tel. +48 94 352 21 66
- „Pod Ró˝à Wiatrów”, ul. Korzeniowskiego 2, 

tel. +48 94 352 74 33
- „Pod Rumiankiem”, ul. Koszaliƒska 31, 

tel. +48 94 352 13 06
- „Pomorska”, ul. Waryƒskiego 5, tel. +48 94 352 32 70 
- „Na Kamiennej”, ul. Kamienna 4, tel. +48 94 352 69 06
- „Rodzinna”, ul. Wylotowa 12a, tel. +48 94 352 70 74
- „Nowa”, ul. ¸opuskiego 8, tel. +48 94 354 77 02
- „Na S∏owiƒców”, ul. S∏owiƒców 8, tel. +48 94 352 78 66
• Po∏czyn Zdrój:
- ul. Wojska Polskiego 35, tel. +48 94 36 63 469
- ul. Plac 1000-lecia PP 10, tel. +48 94 36 64 472
- Plac WolnoÊci 10, tel. +48 94 36 62 065
- „Zdrój“, ul. KoÊciuszki 4, tel. +48 94 36 62 655
• Szczecinek:
- „Nova”, ul. Bohaterów Warszawy 43, tel. +48 94 37 234 46
- „Pod Koronà”, ul. Karliƒska 15, tel. +48 94 37 431 27
- „Pod Z∏otym Moêdzierzem”, ul. 28-go Lutego 60, 

tel. +48 94 37 470 07
- „Przy Ratuszu”, pl. WolnoÊci 18 D, tel. +48 94 37 235 96
- „Officina Cardinalis”, ul. Kard. Wyszyƒskiego 45,

tel. +48 94 37 469 53
- „Vademecum“, ul. Spó∏dzielcza 6, tel. +48 94 37 213 71
- „Arnika“, ul. Koszaliƒska 64, tel. +48 94 37 238 78
- „Cefarm”, ul. 28-go Lutego 26, tel. +48 94 37 427 35
- „Farmakon”, ul. 28-go Lutego 3, tel. +48 94 37 246 49
- „Med.-Farm”, ul. Boh. Warszawy 16, tel. +48 94 37 406 35
- „Na Polnej”, ul. Polna 8, tel. +48 94 37 401 09
• Âwidwin:
- „Nad Regà”, ul. 1-go Maja 16, tel. +48 94 365 21 33
- „Panaceum”, ul. Drawska 2, tel. +48 94 365 35 04
- „Staromiejska”, ul. 3-go Marca 53, tel. +48 94 365 45 25
- „Konwaliowa”, ul. 3-go Marca 13, tel. +48 94 365 20 82
- im. R. Virchowa, ul. Drawska 36, tel. +48 94 365 49 85
5. Komendy i Komisariaty Policji:
• Bia∏ogard, ul. Staromiejska 35, 

tel. 997 lub +48 94 312 24 61
• Karlino, Plac KoÊcielny 7, tel. 997 lub +48 94 311 74 07
• Ko∏obrzeg, ul. Kiliƒskiego 20, 

tel. 997 lub +48 94 352 48 61
• Po∏czyn Zdrój, ul. Âwierczewskiego 12, 

tel. 997 lub +48 94 36 62 444
• Szczecinek, ul. 28 Lutego 17, tel. 997 lub +48 94 374 32 11
• Âwidwin, ul. Wojska Polskiego 18a

tel. 997 lub +48 94 365 05 11, 365 05 12

6. Stra˝ Po˝arna:
• Bia∏ogard, ul. Szosa Po∏czyƒska 1, 

tel. 998 lub +48 94 312 77 44
• Karlino, ul. Pe∏ki 1, tel. 998 lub +48 94 311 74 08
• Ko∏obrzeg, ul. ˚urawia 12b, 

tel. 998 lub +48 94 351 68 20
• Po∏czyn Zdrój, ul. Wybudowanie 1, 

tel. 998 lub +48 94 366 21 10
• Szczecinek, ul. 1 Maja 61, tel. 998 lub (094) 374 07 22
• Âwidwin, ul. Armii Krajowej 23

tel. 998 lub +48 94 365 24 82
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7. Banki:
• Bia∏ogard:
- PEKAO S.A., ul. Wojska Polskiego 15 

(bankomat), tel. +48 94 312 24 12
- Bank Spó∏dzielczy, ul. Kochanowskiego 6 

(bankomat), tel. +48 94 312 27 44
- BZ WBK, ul. 1 Maja (bankomat), tel. +48 94 312 66 16
- Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A., ul. Lipowa 2 

(bankomat), tel. +48 94 312 20 86
- PEKAO BP, Plac WolnoÊci 16/17 (bankomat), 

tel. +48 94 312 38 95
• Karlino:
- PKO BP S.A., ul. Koszaliƒska 33, tel. +48 94 311 71 95
- Bank Spó∏dzielczy, ul. Koszaliƒska 33 (bankomat), 

tel. +48 94 311 72 71
• Ko∏obrzeg:
- PKO BP, ul. Katedralna 33a (bankomat)
- PKO S.A., ul. èródlana 5 (bankomat), 

tel. +48 94 354 68 50
- PBK S.A., ul. ¸opuskiego 6 (bankomat), 

ul. Chodkiewicza 16d (bankomat), tel. +48 94 352 81 71
- BZ WBK, ul. Gie∏dowa 12 (bankomat), 

tel. +48 94 352 33 62
- Kredyt Bank S.A., ul. Dworcowa 10 (bankomat), 

tel. +48 94 354 68 75
- BG˚ S.A., ul. IV Dywizji Piechoty 89a 

(bankomat), tel. +48 94 352 81 31
- BIG Bank Gdaƒski S.A., ul. Unii Lubelskiej 33b

(bankomat), tel. +48 94 354 63 08
- Lukas Bank EURONET, ul. Armii Krajowej 15c

(bankomat), tel. +48 94 354 41 61
• Po∏czyn Zdrój:
- PKO BP, ul. Grunwaldzka 10 (bankomat)
- PEKAO SA, ul. Grunwaldzka 9-11 (bankomat)
- BZ WBK, Plac WolnoÊci 3-4 (bankomat)
• Szczecinek:
- Bank PKO SA, ul. Mickiewicza 1, 

tel. +48 94 374 24 22 (bankomat)
- BG˚ SA, Pl. WolnoÊci 18, tel. +48 94 372 38 59

(bankomat)
- Bank Komunalny SA, Pl. WolnoÊci 8, 

tel. +48 94 374 71 27
- Bank Spó∏dzielczy, ul. 1 Maja 2, 

tel./fax +48 94 374 02 23 (bankomat)
- Invest-Bank SA, ul. 1 Maja 14, 

tel. +48 94 372 38 01 (bankomat)
- PKO BP, ul. W. Jagie∏∏y 56e, tel. +48 94 374 56 55
- PKO BP, ul. 1 Maja 2, tel. +48 94 374 09 16 (bankomat)
- PBK SA, ul. Kardyna∏a Wyszyƒskiego 71, 

tel. +48 94 372 13 06 (bankomat)
- BIG Bank Gdaƒski S.A., Pl. Sowiƒskiego 2, 

tel. +48 94 372 31 21
- Kredyt Bank, ul. Armii Krajowej 6, 

tel. +48 94 373 11 39, 373 11 51 (bankomat)
- Bank Zachodni WBK S.A., Pl. WolnoÊci 11, 

tel. +48 94 373 06 22 (bankomat)
- Lukas Bank SA, ul. Bohaterów Warszawy 18, 

tel. +48 94 372 24 69 (bankomat)
• Âwidwin:
- PKO Bank Polski S.A., ul. Po∏czyƒska 70 

(bankomat)
tel. +48 94 365 25 91-2

- PKO BP, ul. Ko∏obrzeska 3, tel. +48 94 365 21 58
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1. Kompleks Rekreacyjno-Sportowy (przystaƒ,
wypo˝yczalnia kajaków, pole namiotowe i
kempingowe)
ul. Nadbrze˝na, Karlino
tel./fax +48 94 311-60-50
e-mail: sport@karlino.home.pl

2. Gospodarstwo Agroturystyczne 
i Pszczelarskie - Czes∏aw Rytwiƒski
ul. ¸ukowa 11A, 78 - 113 Dygowo
tel. +48 94 35 84 152

3. OÊrodek W´dkarsko-Wypoczynkowy 
„AGROTUR” Jan i Janina Szyszka 
Stojkowo, 78 - 113 Dygowo, 
tel. +48 94 35 226 82 
http://camp-agrotur.prv.pl

4. Gospodarstwo Agroturystyczne 
„AGROMOTEL” - Leokadia Sobusiak
Czernin 5, 78-113 Dygowo,
tel. +48 94 35 84 099

5. Gospodarstwo Agroturystyczne
Grzegorz i Helena Grucha∏a
Czernin 43, 78-113 Dygowo, tel. +48 94 35 84 106

6. Gospodarstwo Agroturystyczne „MATYS”
Lucyna i Andrzej Matys
Czernin 66, 78-113 Dygowo, tel. +48 94 35 84 531

7. Wynajem pokoi goÊcinnych
ul. Ogrodowa 27, 78-113 Dygowo
tel. +48 94 35 84 609

8. “Korona”
78-200 Bia∏ogard, ul Naj. Marii Panny 19
12 miejsc noclegowych, tel. +48 94 312 85 50

9. Zarzàd Obiektów Sportowych i Komunalnych w
Bia∏ogardzie
78-200 Bia∏ogard, ul. Moniuszki 49
60 miejsc noclegowych, tel. +48 94 312 20 80

10. Internat Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych 
w Bia∏ogardzie
78-200 Bia∏ogard, ul. Dàbrowszczaków 16
(200 miejsc noclegowych), tel. +48 94 312 20  24

11. Kompleks Wypoczynkowy PETRICO PARK
78-230 Karlino, Krzywop∏oty 7
e-mail: hotel-petrico@post.pl
www.hotel-petrico-park.com.pl
HOTEL- tel. +48 94 31 17 230, 31 17 930
Fax. +48 94 31 17 167
RESTAURACJA - tel. +48 94 31 17 901

12. „STOP HOTEL”
78-230 Karlino, ul. Koszaliƒska 87
tel. +48 94 311 71 51 

13. Gospodarstwo Agroturystyczne „Szuwarek”
Jacek Âruba
Garnki 3, tel. +48 94 311-69-29, 
tel. kom. 0 500 131 801

14. Gospodarstwo agroturystyczne “KAPRYS”
Kowaƒcz 46, 78-230 Karlino
tel. dom. +48 94 311 26 04
tel. kom. 0-604-67-41-37
e-mail: keypress@tlen.pl
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15. Baza Turystyki Pontonowej 
Tadeusz i Pawe∏ D∏u˝yƒscy
ul. Koszaliƒska 83b/1, 78-230 Karlino
tel./fax +48 94 312 04 66-67

16. Agroturystyka, Pole namiotowe
Stanis∏aw Tabaka, Kowalki, 
78-220 Tychowo, tel. +48 94 311 57 99

17. Noclegi i Pokoje GoÊcinne Barbara Giedrojç -
Restauracja „Jutrzenka“
ul. WolnoÊci 19, 78-220 Tychowo, 
tel. +48 94 311 50 38

18. Agroturystyka GoÊciniec „Czapla”
Mostowo, 76-015 Manowo, tel. +48 94 318 30 49

19. Gospodarstwo Agroturystyczne Agnieszki Goêdzik
Storkowo 31, 78-450 Grzmiàca, tel. 609841245

20. Pensjonat Henryka Czarneckiego
ul. Moniuszki 10, 78-230 Karlino, 
tel. +48 94 311 72 61

21. Pa∏ac w Nosowie
76-039 Biesiekierz, tel. +48 94 318 03 80

22. Agroturystyka „T´cza” - Danuta i Jan Januszewicz
Byszyno 14, Pomianowo 27, 
78-200 Bia∏ogard
tel. +48 94 311 13 11

23. Gospodarstwo Agroturystyczne, 
Janina i Krzysztof ˚ak
Sulikowo 74, 78-460 Barwice, 
tel. +48 94 373 66 19

24. Restauracja i Hotel Zag∏oba
Przegonia 17, 78-200 Bia∏ogard, 
tel. +48 94 312 22 96

25. Schronisko PTSM
ul. Âliwiƒskiego 1, 78-100 Ko∏obrzeg
tel. +48 94 352 27 69

26. Camping „Baltic”
ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego 1, 
78-100 Ko∏obrzeg
tel +48 94 352 45 69   

27. Harcerski OÊrodek Morski (camping) 
ul. Ba∏tycka 31, 78-100 Ko∏obrzeg
tel. +48 94 351 82 28

28. Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek“ 
- Eugeniusz Jankowski
Dziki 22, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 372 71 11, fax +48 94 372 71 12
tel. kom. +48 602 184 727

29. Gospodarstwo Agroturystyczne - Wies∏awa 
i Wies∏aw Szwa∏ek
ul. Szczecinecka 5, 78-422 Gwda Wielka
tel./fax +48 94 375 71 00

30. Gospodarstwo Agrotusystyczne - Jaros∏aw Burgie∏
Trzesieka 12, 78-400 Szczecinek

31. Dworek „50 D´bów” - Andrzej Krawczyk
Stare Resko 50, 78-226 Toporzyk
tel. kom. +48 604 591 048

32. Willa - Restauracja „Hopferówka”
ul. Solankowa 8B, 78-320 Po∏czyn Zdrój
tel. +48 94 366 61 88
e-mail: hopferowka@wp.pl
www.hopferowka.webpark.pl 
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