
Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Koło nr 5 przy Zespole Szkół nr 9
im. Romualda Traugutta w Koszalinie

„Koszaliński Elektronik”

Zaproszenie na spływ kajakowy

Koleżanki i koledzy,

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na organizowany spływ kajakowy,

który jest planowany  dnia 10 czerwca 2018 r. (niedziela).  Spływ odbędzie się na rzece

Radew na trasie Trzy mostki (w połowie drogi między Mostowem, a Drzewianami) –

Mostowo.

Wszystkich chętnych zapraszam do zgłoszenia się pod numerem telefonu 692 212 766

(Paweł Pietkiewicz – prezes koła nr 5). Osoby niepełnoletnie zgoda pisemna rodziców.

Chęć wzięcia udziału w spływie można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2018 do godziny 13.00.

Wpisowe 15zł również do 2 czerwca 2018.

Czas spotkania na „trzech mostkach” planowany jest na 10 czerwca 2018 o godz. 9.45.

Organizator:

- Koło nr 5 przy Zespole Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie „Koszaliński
Elektronik”

- osoba odpowiedzialna: Kolega Paweł Pietkiewicz
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Coś o rzece:

SZLAK RADWI (długość rzeki 85 km, szlaku 77 km)
Trasa: Żydowo – Mostowo – Jezioro Rosnowskie – Rosnowo – Kanał Rosnowski – Jezioro Hajka –
Niedalino – Białogórzyno – Nosowo – Karlino

Radew, największy dopływ Parsęty ma długość 85 km, powierzchnia zlewni wynosi 1058 m2 – rzeka
bardzo malownicza, urozmaicona ale miejscami dość trudna, praktycznie na całej swojej długości
przepływa przez tereny zalesione. Ma bogato rozwiniętą sieć dopływów, a jej górne odcinki znajdują
się na terenach wodonośnych, z których pobierana jest woda pitna studniami głębinowymi dla miasta
Koszalina. Jej źródła znajdują się niedaleko wsi Żydowo, na południe od Drzewian (ok. 8 km na
wschód od Bobolic). Przepływa przez jezioro Kwiecko, z którego wypływa już jako Radew.
Początkowo płynie w wąskiej dolinie wśród lasów; przepływa przez kilka jezior, m.in. przez sztuczne
Jezioro Rosnowskie /189 ha/, dalej Kanałem Rosnowskim. Szlak kajakowy rzeka Radew dla mniej
wprawnych kajakarzy dostępny od Mostowa. Ujście rzeki znajduje się w mieście Karlino /Powiat
Białogardzki/. Przepiękny i słabo uczęszczany szlak ze względu na lasy i mnogość drzew
przeszkadzających w pływaniu, jednocześnie wpływających na atrakcyjność szlaku. Z uwagi na
trudność szlaku pierwsze kilometry pokonuje się bardzo wolno – 5 km dziennie. Rzeka Radew to
idealne miejsce dla wędkarzy. Niewątpliwą atrakcją szlaku są łososie, które ciągną w listopadzie w
górę rzeki.

Proponowane odcinki

Żydowo – Mostowo
W Żydowie dwa jeziora: Kamienne, położone wysoko i Kwiecko – stanowiące początek spływu –
kilkadziesiąt metrów niżej. Taką różnicę poziomów wykorzystano w wybudowanej elektrowni
szczytowo-pompowej. Jezioro Kwiecko bardzo malownicze, z dużą wyspą, niestety nie nadającą się
do zamieszkania. Aby wpłynąć na Radew musimy kajaki przenieść obok zapory spiętrzającej wodę na
jeziorze Kwiecko. Rzeka przez cały czas płynie przez las co powoduje, że przy silniejszym wietrze
pojawiają się nowe wiatrołomy. Ze względu na uciążliwość , ten etap jest polecany tylko wytrawnym
kajakarzom. Często dzielony jest na dwa dni. Trudno jest jednak znaleźć dogodne miejsce na
obozowisko. Tuż przed Mostowem rzeka rozlewa się i staje się bardzo płytka, niekiedy
uniemożliwiająca płynięcie. Mimo tych niedogodności ten etap warty jest spłynięcia ze względu na
brak monotonii oraz przepiękną, nigdzie nie spotykaną przyrodę.

Źródło:

http://zimnywlodek.tp1.pl/trasy-splywow/


