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1. Cel opracowania oraz analiza prawna możliwości zapewnienia 

bezpieczeństwa w obszarach wodnych parków krajobrazowych 

 

Celem opracowania jest określenie i analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w 

których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Drawskiego Parku 

Krajobrazowego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350), za bezpieczeństwo na 

obszarach wodnych na terenie parku krajobrazowego odpowiada właściwy miejscowo 

dyrektor parku. 

Definicję obszaru wodnego określono w art. 2 pkt 1 ww. ustawy, jako wody śródlądowe  

w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wody przybrzeżne w 

rozumieniu art. 26 tej ustawy w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, 

a także kąpielisko, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne 

obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni 100 m2 i głębokości 

powyżej 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. 

Przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych, zawierają odesłanie do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w 

zakresie definicji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz definicji kąpieliska. 

Zgodnie z art. 16 pkt 22 kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany 

fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany prze dużą liczbę kąpiących się, pod 

warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem 

nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający 

oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik 

wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.  Natomiast miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, zgodnie z art. 16 pkt 28 ustawy Prawo wodne, to 

wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych 

niebędący  kąpieliskiem.  

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350), zapewnienie 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na: 

1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami 

uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, analizy zagrożeń, w tym 

identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i 

rekreacji; 

2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do 

pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych; 

3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa  

na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: 
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a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, 

b) objęciu nadzorem we współpracy z policją i podmiotami uprawnionymi  

do wykonywania ratownictwa wodnego, miejsc niebezpiecznych, w tym 

miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, 

c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych,  

w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej; 

4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach 

mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób; 

5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy 

wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2020 r., poz. 55) do zadań dyrektora parku krajobrazowego/dyrektora zespołu parków 

krajobrazowych należy: 

1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i 

kulturowych; 

2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej; 

3) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz 

osobami prawnymi i fizycznymi; 

4) składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład 

parku krajobrazowego. 

W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego odpowiada za ochronę przyrody oraz wartości historycznych i 

kulturowych, a zadania te spełnia współdziałając z samorządami, w tym głównie gminami, 

lokalnymi stowarzyszeniami oraz innymi lokalnymi osobami prawnymi i fizycznymi. Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego nie jest właścicielem, 

dzierżawcą ani nie pełni właścicielskich obowiązków w stosunku do gruntów i wód na terenie 

parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Zatem dodatkowe zadanie, 

wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350), polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa 

na obszarach wodnych, jest możliwe do wykonania jedynie we współpracy z gminami, 

nadleśnictwami, jednostkami PGW Wody Polskie, podmiotami  uprawnionymi do 

wykonywania ratownictwa wodnego oraz innymi właściwymi podmiotami w tym zakresie i 

ma charakter głównie informacyjny oraz edukacyjny. 

 

2. Podstawy prawne funkcjonowania Drawskiego Parku Krajobrazowego 

oraz udostępniania wód dla turystyki 

Drawski Park Krajobrazowy został utworzony Uchwałą Nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 1979 r. Powierzchnia Parku wynosi 38360,17 ha, 

a powierzchnia otuliny 23560,41 ha.  
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Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do Parku jest Uchwała Nr 

XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w 

sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zacho. poz. 2919). 

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 

dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego na terenie Parku 

obowiązują m. in.  zakazy:  

1) likwidowania i niszczenia zadrzewień nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby 

ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych;  

2) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; zakaz nie dotyczy kompleksów zwartej 

zabudowy wskazanych w planie ochrony Parku lub planach ochrony innych form 
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ochrony przyrody pokrywających się z obszarem Parku lub studiach uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych;  

6) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych z uwzględnieniem wyjątków dla jezior Siecino i Drawsko; zakaz nie dotyczy 

pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Służby Leśnej, Państwowej 

Straży Łowieckiej oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w trakcie 

wykonywania przez nich obowiązków służbowych oraz podmiotów uprawnionych do 

wykonywania ratownictwa wodnego zapewniających bezpieczeństwo na zlecenie 

zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym w trakcie wykonywania przez nie 

zadań statutowych. 

 

Dla obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino w części wskazanej w załączniku nr 3a do 

ww. Uchwały (obszar Jeziora Drawsko przy miejscowości Czaplinek – działka nr 1 obręb 0001 

Czaplinek oraz część działki nr 146 obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek oraz Jezioro 

Siecino w części przy miejscowości Cieszyno Drawskie – część działki nr 489 obręb Cieszyno, 

gmina Złocieniec), zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na 

otwartych zbiornikach wodnych, nie dotyczy używania statków o napędzie mechanicznym 

używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o mocy do 40 kW - w okresie 

od 1 lipca do 31 października, w godzinach od 10:00 do 18:00. 6. Dla obszaru jeziora Drawsko 

w części wskazanej w załączniku nr 3b (obszar Jeziora Drawsko przy miejscowości Czaplinek – 

działka nr 1 obręb 0001 Czaplinek oraz część działki nr 146 obręb Stare Drawsko wraz z 

wyznaczonymi pasami o szerokości 5 m w zatokach jeziora, gmina Czaplinek), zakaz używania 

łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych, nie 

dotyczy używania statków o napędzie mechanicznym wykonujących regularny przewóz osób 

według określonego rozkładu i zarejestrowanych na przewóz ponad 8 osób zgodnie z wpisem 

w dokumencie rejestracyjnym, wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458) poruszających się z 

prędkością nieprzekraczającą 15 km/h – w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach 

od 10:00 do 18:00. Dla obszaru jeziora Drawsko i jeziora Siecino zakaz używania łodzi 

motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych, nie dotyczy 

statków o napędzie mechanicznym do 5kW oznakowanych i zarejestrowanych zgodnie z art. 

20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r, nr 189, poz. 

1471, z 2010, Nr 200, poz. 1322, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r., poz. 628, poz. 1158) i 

używanych wyłącznie do amatorskiego połowu ryb – w okresie od 1 maja do 31 października.  
 

3. Dostępność wód Drawskiego Parku Krajobrazowego dla turystyki            

i rekreacji oraz wybrane zagadnienia hydrograficzne 

Drawski Park Krajobrazowy i jego otulina należy do grupy obszarów chronionych 

bogatych w wody powierzchniowe. Na obszarze tym stwierdzono 77 jezior, z czego w samym 
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Parku jest ich 47, a w otulinie 30. Jeziora te zajmują łącznie 49,2 km2 stanowiąc 10% 

powierzchni Parku i 3.5 % powierzchni otuliny. Rozmieszczenie jezior na terenie Parku jest 

nierównomierne. Wszystkie duże jeziora położone są w pasie przebiegającym 

równoleżnikowo w południowej części Parku. 

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele jezior, rzeka Drawa, 

mniejszych cieków oraz oczek wodnych. Poniżej w tabelach nr 1 i 2 przedstawiono krótką 

charakterystykę wybranych parametrów tych obiektów. 

Tabela 1. Wybrane charakterystyki jezior i oczek wodnych Drawskiego Parku Krajobrazowego. 

Jezioro 
Powierz

chnia 
[ha] 

Głębokość Pojemność 
 

[tys. m3] 

Typ 
hydrologicz

ny 

Typ 
troficz

ny 
Uwagi max 

[m] 
średnia 

[m] 

Jezioro k. 
Gaworkowa 

4,7       

Jezioro Tuczno 
(Barczaka) 

7,5       

Jezioro 
Kłokowskie 

23,5       

Jezioro Krzywe 13,5      Objęte 
ochroną. 
Rezerwat 

Dolina Pięciu 
Stawów 

Przez jeziora 
przepływa 

rzeka Drawa 

Jezioro Krąg 11,0      

Jezioro Długie 15,0      

Jezioro 
Głębokie 

12,5      

Jezioro Małe 3,5      

Jezioro Siecino 740,0 44,2 14,1 104441,7    

Jezioro 
Nowoworowsk

ie 
137,0       

Jezioro 
Rzepowskie 

45,0 5,2 2,6 1015,9   
Przez jezioro 

przepływa 
rzeka Drawa 

Jezioro 
Drawsko 

1797,5 79,7 17,7 331443,4   
Przez jezioro 

przepływa 
rzeka Drawa 

Jezioro Żerdno 206,5 36,0 15,2 31240,2   
Przez jezioro 

przepływa 
rzeka Drawa 

Jezioro 
Komorze 

386,0 34,7 11,8 49372,0    

Jezioro Sikory 10,0       

Jezioro Dołgie 
Wielkie 

38,5       

Jezioro 
Piasecznik 

Wielki 
42,5 15,0 6,6 2992,2    

Jezioro 4,7 10,2 5,1 2283,9    
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Piasecznik 
Mały 

Jezioro 
Siemczyno 

1,2       

Jezioro 
Wilczkowo 

290,0 26,7 7,8 23301,2    

Jezioro Krosino 175,0 17,5 7,2 12733,9   
Przez jezioro 

przepływa 
rzeka Drawa 

Jezioro Wielkie 
Okole 

11,5       

Jezioro Okółko 2,7       

Jezioro Dłusko 21,0       

Jezioro Skąpe 21,0       

Jezioro 
Czarnówek 

13,5      

Objęte 
ochroną. 
Rezerwat 

Jezioro 
Czarnówek 

Jezioro 
Morzysław 

Mały 
2,9      

Objęte 
ochroną. 

Rez. 
Torfowisko 

nad Jeziorem 
Morzysław 

Mały 

Jezioro 
Morzysław 

15,0 1,8 1,1 673,6    

Jezioro Prosino 64,0      

Objęte 
ochroną. 

Rez. Jezioro 
Prosino 

Przez jezioro 
przepływa 

rzeka Drawa 

Jezioro 
Kołbackie 

38,5 4,8 1,8 719,7    

Jezioro Dębno 61,0 7,5 4,0 2425,8   

Jezioro 
graniczy z 
północną 
granicą 

rezerwatu 
przełom 

rzeki Dębnicy 

 

Na terenie otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego również występują jeziora,                

z których część jest wykorzystywana rekreacyjnie: 

1) Jezioro Nątlino (Natlino), 

2) Jezioro Czaplino, 
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3) Jezioro Pławno, 

4) Jezioro Łąka, 

5) Jezioro Kaleńskie, 

6) Jezioro Lubicko Wielkie, 

7) Jezioro Brody, 

8) Jezioro Karasie, 

9) Jezioro Rakowo, 

10) Jezioro Sierakowo, 

11) Jezioro Tyczno, 

12) Jezioro Koprzywno, 

13) Jezioro Krynickiego, 

14) Jezioro Popielewskie, 

15) Jezioro Gawrończe, 

16) Jezioro Czarne Małe, 

17) Jezioro Kapka, 

18) Jezioro Kleszczno, 

19) Jezioro Leśniówek, 

20) Jezioro Maleszewo, 

21) Jezioro Rakowo Tylnie, 

22) Jezioro Rakowo Przednie, 

23) Jezioro Kańsko. 

 

Tabela 2. Wybrane cieki naturalne na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego 

L.p. Cieki/Zlewnia 
Całkowita 

długość 
cieku 

Uwagi 

 Zlewnia Parsety   

1 Dębnica 31,5 km  

2 Wogra 14 km Dopływ Dębnicy 

3 Bliska Struga 10,81 km Dopływ Dębnicy 

4 Brusna b.d. Dopływ Dębnicy 

5 Karsina b.d. Dopływ Dębnicy 

 Zlewnia Drawy   

6 Drawa 185,9 km 
Źródła Drawy znajduje się w DPK w okolicy 

miejscowości Zdroje 

7 Rakoń b.d. Dopływ Kokny 

8 Miedznik b.d. Dopływ Drawy 
b.d. – brak danych 

Oprócz ww. rzek i strug w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego przepływa 
rzeka Debrzyca (dopływ Piławy, na tym odcinku ciek śródleśny, płynąca częściowo wśród 
zabagnionych terenów na wschód od Czaplinka), rzeka Wąsawa (dopływ Drawy) 
przepływająca przez Złocieniec oraz struga Odpust, będąca dopływem Dębnicy na północny-
wschód od Połczyna - Zdroju. 
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Drawski Park Krajobrazowy jest położony w środkowej części mezoregionu  Pojezierze 
Drawskie, który charakteryzuje się wysoką lesistością. Wśród wzgórz morenowych na 
obszarze Pojezierza Drawskiego znajduje się wiele dużych  jezior, w tym jeziora rynnowe. 
Największymi rzekami Pojezierza są Drawa, Gwda oraz Piława, które odwadniają południową 
część Pojezierza oraz rzeki Przymorza: Parsęta i Rega, odwadniające północną część 
mezoregionu. 

Cieki i zbiorniki wodne w północnej części Drawskiego Parku Krajobrazowego przynależą 
do regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, którego powierzchnia wynosi 
ponad 20 400 km2. Natomiast cieki i zbiorniki wodne położone na południu Parku należą do 
Regionu Wodnego Warty, którego obszar stanowi 54 520 km2.  

Poniżej zestawiono jednolite części wód powierzchniowych oraz jednolite części wód 

podziemnych występujące na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Jednolite części wód powierzchniowych rzecznych 

 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Warty 

 

Zlewnia Drawy 

 

Kod JCWP – RW6000251888513   

Nazwa JCWP – Drawa do wypływu z Jez. Krosino 

Stan potencjału ekologicznego – słaby 

Długość JCWP – 39,24 km 

Powierzchnia JCWP – 208,02 km2  

 

Kod JCWP – RW6000181888529   

Nazwa JCWP – Kokna 

Stan potencjału ekologicznego – umiarkowany 

Długość JCWP – 55,28 km 

Powierzchnia JCWP – 39,98 km2 

 

Kod JCWP – RW60001818885112 

Nazwa JCWP – Miedznik 

Stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego 

Długość JCWP – 14,65 km 

Powierzchnia JCWP – 39,98 km2 

 

Kod JCWP – RW6000201888533 

Nazwa JCWP – Drawa od jez. Krosino do Wilżnicy 

Stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego 
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Długość JCWP – 39,40 km 

Powierzchnia JCWP – 76,24 km2 

 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 

Zlewnia Parsęta 

 

Kod JCWP – RW60001844432 

Nazwa JCWP – Dębnica do Brusnej z jez. Dębno 

Stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego 

Długość JCWP – 45,47 km 

Powierzchnia JCWP – 132,82 km2 

 

Kod JCWP – RW6000174444 

Nazwa JCWP – Bliska Struga 

Stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego 

Długość JCWP – 10,81 km 

Powierzchnia JCWP – 17,84 km2 

 

Kod JCWP – RW60001744489 

Nazwa JCWP – Wogra 

Stan potencjału ekologicznego – dobry i powyżej dobrego 

Długość JCWP – 23,97km 

Powierzchnia JCWP – 68,78 km2 

 

Jednolite części wód powierzchniowych jeziornych 

 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Warty 

 

Zlewnia Drawa 

 

Kod JCWP – LW10684 

Nazwa JCWP – Drawsko 

Powierzchnia JCWP – 17,82 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 156,60 km2  

 

Kod JCWP – LW10708 

Nazwa JCWP – Siecino 

Powierzchnia JCWP – 7,30 km2 



12 
 

Powierzchnia zlewni JCWP – 33,60 km2 

 

Kod JCWP – LW10694 

Nazwa JCWP – Krosino 

Powierzchnia JCWP – 1,77km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 246,20 km2 

 

Kod JCWP – LW10695 

Nazwa JCWP – Wilczkowo 

Powierzchnia JCWP – 3,00 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 16,80 km2 

 

 

Kod JCWP – LW10682 

Nazwa JCWP – Żerdno 

Powierzchnia JCWP – 2,05 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 67,80 km2 

 

Kod JCWP – LW10681 

Nazwa JCWP – Prosino 

Powierzchnia JCWP – 0,61 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 41,40 km2 

 

Zlewnia Gwda 

 

Kod JCWP – LW10579 

Nazwa JCWP – Komorze 

Powierzchnia JCWP – 4,17 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 31,60 km2 

 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 

Zlewnia Parsęta 

 

Kod JCWP – LW20879 

Nazwa JCWP – Dębno 

Powierzchnia JCWP – 0,61 km2 

Powierzchnia zlewni JCWP – 41,10 km2 

 

 



13 
 

Jednolite części wód podziemnych 

 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Warty  

 

Kod JWPd - PLGW600025   

Stan chemiczny – dobry,  stan ilościowy – dobry 

Powierzchnia JCWPd – 3288,60 km2 

 

Kod JWPd - PLGW600026   

Stan chemiczny – dobry,  stan ilościowy – dobry 

Powierzchnia JCWPd – 4943,70 km2 

 

Dorzecze Odry 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

 

 

Kod JWPd - PLGW60009   

Stan chemiczny – dobry,  stan ilościowy – dobry 

Powierzchnia JCWPd – 4072,20 km2 

 

W Drawskim Parku Krajobrazowym najlepsze warunki do uprawiania turystyki wodnej 

oraz sportu i rekreacji posiadają największe jeziora Parku: Jezioro Drawsko, Jezioro Siecino, 

Krosino, Wilczkowo, oraz Komorze, a także rzeka Drawa poniżej Jeziora Drawsko. Znajdują 

się tam kąpieliska, pola namiotowe, ośrodki letniskowe oraz szlaki kajakowe.  

Wybrane obiekty bazy noclegowej związane z rekreacyjnym wykorzystaniem wód 
powierzchniowych oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego działające na terenie Drawskiego 
Parku Krajobrazowego i otuliny 
 

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Drawtur”   

ul. Pięciu Pomostów  1 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 54 54, 602 869 060 

www.drawtur.com 

e-mail: camping@drawtur.com  

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Omega” 

ul. Pięciu Pomostów 3  

78-550 Czaplinek 

http://www.drawtur.com/
mailto:camping@drawtur.com
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tel. 609 051 171, 609 051 170 

www.omega-wypoczynek.pl 

e-mail:omega@omega-wypoczynek.pl  

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Kusy Dwór” 

ul. Pięciu Pomostów 5 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 56 91 

tel/fax 94 375 46 32 

www.kusydwor.pl 

e-mail: kusydwor@wp.pl  

  

Camping Wajk 

Piaseczno 23 

78-550 Czaplinek  

tel. 94 375 86 24, 602 770 904 

www.wajk.pl,  

e-mail: biuro@wajk.pl 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stare Kaleńsko” 

Stare Kaleńsko 1 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 52 56 lub 502 033 060, 502 033 050 

www.starekalensko.pl 

e-mail: kalensko@starekalensko.pl  

 

Camp Drawa 

Stare Drawsko 36 

78-550 Czaplinek  

tel. 94 375 36 00 

www.chris.com.pl 

 

Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy w Luboradzy   

Luboradza 

Barwice 

 

HOTELE, ZAJAZDY, PENSJONATY, POKOJE GOŚCINNE 

 

Dom Wczasowy „Mariza” 

ul. Drahimska 59 

78-550 Czaplinek  

http://www.omega-wypoczynek.pl/
http://www.kusydwor.pl/
mailto:biuro@wajk.pl
http://www.starekalensko.pl/
mailto:e-mail:%20kalensko@starekalensko.pl
http://www.chris.com.pl/
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tel. 501 420 123 

www.mariza.pl 

e-mail: kontakt@mariza.pl  

 

Dom wczasowo - wypoczynkowy „Przystanek Czapla” 

ul. Drahimska 83 

78-550 Czaplinek 

tel. 513 819 575 

e-mail: szczyglowska@yahoo.pl 

 

Zajazd-Restauracja „Pomorska” 

ul. Jagiellońska 11  

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 54 44 

www.pomorska.jasky.pl 

e-mail: pomorska@interia.pl  

 

Ośrodek Szkolno - Wypoczynkowy „Marina Templariusz” 

ul. Jeziorna 4 

78 - 550 Czaplinek 

tel. 602 660 599 lub 693 076 601 

www.templariusz.com 

e-mail: stargard@collegium.pl 

 

Villa-Antonina 

ul. Jeziorna 36 

78-550 Czaplinek 

tel. 604 566 665 

www. villa-antonina.com 

e-mail: adam.kliszcz@gmail.com 

 

Villa Jeziorna 

Ul. J. Ch. Paska 2 

78-550 Czaplinek 

Tel. 692 828 627 

e-mail: krzysztof.stephan@yahoo.com 

 

Dom Wczasowy „Pięciu Pomostów” 

ul. Pięciu Pomostów 4  

78-550 Czaplinek 

tel. 503 013 911  

http://www.mariza.pl/
mailto:kontakt@mariza.pl
http://www.pomorska.jasky.pl/
mailto:pomorska@interia.pl
http://www.templariusz.com/
mailto:stargard@collegium.pl
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www.pieciupomostow.pl  

e-mail: kontakt@pieciupomostow.pl  

 

Zajazd “Paradise” 

ul. Złocieniecka 5 

78-550 Czaplinek  

tel. 94 375 54 02 lub 502 031 571  

e-mail: hotel.paradise@vp.pl 

 

„Pałac Siemczyno” 

Siemczyno 81 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 86 21 

tel. kom. 663 746 803 lub 609 746 803 

www.palacsiemczyno.pl  

e-mail: biuro@palacsiemczyno.pl 

 

Stary Drahim 

Stare Drawsko 24 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 88 20 lub 509 420 854 

www.starydrahim.pl 

e-mail: drahim@starydrahim.pl 

 

„Danusiolandia” 

Czarne Wielkie 2a  

78-550 Czaplinek 

tel. 606 636 263 lub 500 816 116 

www.danusiolandia.pl 

e-mail: danusiolandia@wp.pl 

 

Kopol-Hotel Pension „Kowalski” 

Komorze 12, 78-445 Łubowo 

tel. 94 37 321 00 

http://www.pensjonat-kowalski.pl/ 

http://www.pension-kowalski.de/ 

 

Turystyczny Dom Wiejski "Przystanek Komorze” 

Aurelia Kaliczyńska 

Komorze 3, 78-445 Łubowo 

http://www.pieciupomostow.pl/
mailto:kontakt@pieciupomostow.pl
http://www.palacsiemczyno.pl/
mailto:biuro@palacsiemczyno.pl
http://www.starydrahim.pl/
mailto:drahim@starydrahim.pl
http://www.danusiolandia.pl/
mailto:danusiolandia@wp.pl
http://www.pensjonat-kowalski.pl/
http://www.pension-kowalski.de/
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tel. 603 792 212 

http://www.przystanek-komorze.pl/ 

e-mail: przystanekkomorze@op.pl 

 

Apartamenty – Kwatery 

Jacek Kowalczuk 

ul. Kościuszki 66, 78-445 Łubowo 

tel. kom. 602 465 734 

http://www.lubicko-lubowo.superturystyka.pl/, http://www.lubicko.dobrynocleg.pl/ 

e-mail: lubicko@wp.pl 

 

Dylka Ranch   

Przybkówko 3 

Barwice 

 

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Maja”  

Czarne Wielkie 6  

78-550 Czaplinek 

tel. 513 075 008 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Sosnami” 

Czarne Wielkie 42a 

78-550 Czaplinek 

tel. 662 900 274 

e-mail: orka2@onet.eu 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Chotkiewiczówka” 

Głęboczek 12 A  

78-551 Siemczyno 

tel. 608 534 492 lub 781 791 339 

www.chotkiewicz.e-agro.pl 

e-mail: chotkiewicz@wp.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Monika” 

Głęboczek 13 

78-551 Siemczyno  

tel. 94 375 86 55 lub 501 289 887 

www.e-agro.pl/monika 

e-mail: monitrawi@op.pl 

 

http://www.przystanek-komorze.pl/
mailto:przystanekkomorze@op.pl
http://www.lubicko-lubowo.superturystyka.pl/
http://www.lubicko.dobrynocleg.pl/
mailto:lubicko@wp.pl
http://www.e-agro.pl/monika
mailto:monitrawi@op.pl
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Gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda” 

Kołomąt 1 

78-550 Czaplinek 

tel. 660 610 043 

fb: Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda 

e-mail: tdorotek4@gmail.com 

 

„Dworek Sikory” 

Sikory 59A 

78-550 Czaplinek 

tel. 691 661 002 

www.dworek-sikory.pl 

e-mail: zajazd@zajazdmachliny.pl 

 

„Sikory Hill” 

Sikory 69 

78-550 Czaplinek 

tel. 531 866 977 

www.sikoryhill.pl 

e-mail: info@sikoryhill.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Zagroda” 

Kołomąt 1 

78-550 Czaplinek 

tel. 660 610 043 

fb: Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda 

e-mail: tdorotek4@gmail.com 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Winne wzgórze” 

Kuszewo 9 

78-550 Czaplinek 

tel. 601 405 090 

www.winnewzgorze.pl 

e-mail: kontakt@winnewzgorze.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Chata Toniego” 

Nowe Drawsko 5 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 88 79 lub 692 932 472 

www.chatatoniego.pl 

e-mail: biuro@chatatoniego.pl  

mailto:tdorotek4@gmail.com
mailto:zajazd@zajazdmachliny.pl
mailto:kontakt@winnewzgorze.pl
http://www.chatatoniego.pl/
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Gospodarstwo agroturystyczne „Sara” 

Nowe Drawsko 7 

78-550 Czaplinek 

tel. 506 078 248, 504 062 173 

www.agroturystykasara.pl 

e-mail: mirpol@onet.eu 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „U Marioli”   

Nowe Drawsko 9   

78-550 Czaplinek 

tel. 600 856 682  

www.czaplinekagroturystyka.pl  

e-mail: mariola-agroturystyka@tlen.pl  

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Z miłości do natury” 

Piaseczno 16 

78-550 Czaplinek 

tel. 790 553 072 lub 94 375 18 52 

e-mail: agroturystyka876@wp.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Drawą” 

Rzepowo 5 

78-550 Czaplinek 

tel. 692 282 719 

e-mail: tomek19810@op.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Agrowestern Monika”  

Rzepowo 6 

78-550 Czaplinek 

tel.  606 333 742 

e-mail: rosiak.monika@wp.pl  

www.agro-western.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Stary Zajazd“ 

Sikory 8 

78-550 Czaplinek 

tel. 602 533 657 

www.staryzajazd.cba.pl 

e-mail: zbyszekjowita@wp.pl  

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Kapitańskie Gniazdo“ 

http://www.czaplinekagroturystyka.pl/
mailto:mariola-agroturystyka@tlen.pl
mailto:agroturystyka876@wp.pl
mailto:rosiak.monika@wp.pl
http://www.agro-western.pl/
http://www.staryzajazd.cba.pl/
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Sikory 30 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 357 31 01 lub 601 611 015 

e-mail: irenakotala@gmail.com  

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Oaza“ 

Sikory 32 

78-550 Czaplinek 

tel. 606 876 093 lub 664 704 692 

e-mail: p.wojcik94@wp.pl  

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Sikory“ 

Sikory 66 

78-550 Czaplinek 

tel. 508 652 652 lub 503 440 004 

www.kajaki-sikory.pl 

e-mail: eugeniusz.wrotniak@wp.pl  

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Sikornik“ 

Sikory 67 

78-550 Czaplinek 

tel. 605 869 143 

www.sikorniknadjeziorem.pl 

e-mail: jangmb@wp.pl  

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Grodzisko” 

Stare Drawsko 7 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 47 55 lub 695 953 759 

www.chocholowie.pl 

e-mail: rchochol@interia.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „ŚNIEGÓRKA”  

Elżbieta Śniegula 

Rakowo 32, 78-445 Łubowo 

tel./fax 94 375 11 61, kom. 604 412 415, 627 663 834 (deutsch) 

http://www.sniegorka.com.pl/ 

e-mail: sniegorka2@wp.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „KALINA” 

Kazimierz Kalińczak 

http://www.chocholowie.pl/
mailto:rchochol@interia.pl
http://www.sniegorka.com.pl/
mailto:sniegorka2@wp.pl
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Komorze 5A, 78-445 Łubowo 

tel. 94 37 32 468, kom. 660 434 789 

www.e-agro.pl/kalina 

e-mail: komorzekalina@wp.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne ,,POD KASZTANEM"  

Nowe Koprzywno 8 

Barwice 

 

Gospodarstwo agroturystyczne Monika Niechwiadowicz  

Nowe Koprzywno 3 

Barwice 

 

Gospodarstwo agroturystyczne "ŻURAWIEC"  

Nowe Koprzywno 14 

Barwice 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Stacja Toporzyk” 

Jakub Konarzewski 

Toporzyk 59 

tel. 501 033 828 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad rozlewiskiem” 

Toporzyk 21 

tel. 94 36 615 05 lub 781 868 784 

www.domnadrozlewiskiem-toporzyk.pl 

e-mail: reniacudyk@gmail.com 

 

Gospodarstwo agroturystyczne  

Jan Tarnowski 

Zajączkowo 12 

tel. 94 366 22 22 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Lecą Żurawie” 

Bożena Świrko 

Czarnkowie 49 

tel. 518 444 060 lub 607 739 125 

www.lecazurawie.pl 

e-mail: pensjonat@lecazurawie.pl 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Siedlisko Oycowizna” 

Przyrowo 7A 

http://www.e-agro.pl/kalina
mailto:komorzekalina@wp.pl
http://www.dom/
mailto:reniacudyk@gmail.com
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tel. 605 663 917  

e-mail: siedlisko.oycowizna@gmail.com 

 

CAMPINGI 

 

„Camping Czaplinek” 

ul. Drahimska 79 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 51 68, 662 538 487 lub 507 582 758 

www.campingczaplinek.pl 

e-mail: drahimska@campingczaplinek.pl 

 

„U Jacka” 

ul. Pięciu Pomostów 1a 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 45 55 lub 662 848 877 

www.czaplinek.net 

e-mail: wczaplinku@wp.pl  

 

Wynajem domków letniskowych 

Głęboczek 10 a 

78-550 Czaplinek 

tel. 694 427 418, 694 427 419 

e-mail: rw.kacala@gmail.com 

 

Camper Camping 

ul. Komunalna 2a 

78-550 Czaplinek  

tel. 533 478 811 

www.kamperczaplinek.pl  

 

KWATERY PRYWATNE 

 

Domek u Janiny 

ul. Wałecka 87B 

78-550 Czaplinek 

tel./fax (094) 375 46 56 

tel. kom. 508 394 655 

www.u-janiny.eu 

janina.giesko@gmail.com 

 

http://www.campingczaplinek.pl/
mailto:drahimska@campingczaplinek.pl
http://www.czaplinek.net/
mailto:wczaplinku@wp.pl
mailto:rw.kacala@gmail.com
http://www.u-janiny.eu/
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Kwatera Prywatna „Rupiński” 

ul. Pawła Wasznika 7 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 47 08 lub 94 375 59 83 

www.kwatery-rupinscy.pl  

 

Kwatera Prywatna „Jaś i Małgosia” 

ul. Pawła Wasznika 8 

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 42 97 lub 609 556 735, 727 545 003 

 

SCHRONISKA 

 

Szkolne Młodzieżowe Schronisko „Zacisze” 

ul Parkowa 2  

78-550 Czaplinek 

tel. 94 375 52 65 

www.zsczaplinek.szkolnastrona.pl 

e-mail: lo.czaplinek@o2.pl  

 

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU WODNEGO 

 

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Drawtur”   

2. Ośrodek Wypoczynkowy „Kusy Dwór” 

3. Camping Wajk 

4. Ośrodek Sportów Wodnych  

5. Camping CzaplinekCzarter 

6. Centrum Czaplinek 

Drahimska 25 

78-550 Czaplinek 

www.czartercentrum.pl 

7. Bosman Czaplinek 

ul. Kochanowskiego 20a/25 

78-550 Czaplinek 

8. CSW „Delfin” Czaplinek 

ul. Wałecka 54a 

78-550 Czaplinek  

www.esplywykajakowe.pl 

9. Biuro Turystyczne „Mrówka” 

ul. Wałecka 3 

http://www.zsczaplinek.szkolnastrona.pl/
mailto:lo.czaplinek@o2.pl
http://www.czartercentrum.pl/
http://www.esplywykajakowe.pl/
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78-550 Czaplinek  

www.mrowka.pl 

10. Spływy kajakowe rzeką Drawą 

Rzepowo 5 

11. Biuro Turystyki Aktywnej „Irena” 

Sikory 66 

 

PRZYSTANIE 

 

Przystanie znajdują się przy wszystkich wyżej wymienionych ośrodkach wypoczynkowych. 

Cumować jednostki pływające można także przy pomostach zlokalizowanych w 

następujących miejscach:   

1. Ośrodek Sportów Wodnych – j. Drawsko 

2. Pomost – j. Drawsko przy ul. Nadbrzeże Drawskie 

3. Wyspa Bielawa -  j. Drawsko 

4. Kluczewo – j. Drawsko 

5. Stare Drawsko – j. Drawsko 

6. Siemczyno – j. Drawsko 

7. Broczyno- j. Broczyno 

8. Głęboczek – j. Krosino 

11. Rzepowo – j. Rzepowskie 

12. Sikory – j. Sikory 

13. Żerdno – j. Żerdno 

 

4. Miejsca, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania 

sportu lub rekreacji 

Analizując potencjalne zagrożenia występujące na obszarach wodnych dla ich 

użytkowników w opracowaniu wskazano na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego 

aktualne kąpieliska, miejsca wykorzystywane do kąpieli (tj. miejsce służące miejscowym, 

turystom i wczasowiczom do rekreacji wodnej, zazwyczaj bez infrastruktury, w większości 

przypadków niestrzeżone), w tym miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

(wydzielone i oznakowane fragmenty wód powierzchniowych niebędące kąpieliskiem) oraz 

miejsca uprawnia sportów wodnych i rekreacji (wędkarstwo, kajakarstwo, korzystanie ze 

sprzętu wodnego).  

Miejsca te wskazano na podstawie dostępnej literatury, informacji pozyskanych od 

lokalnych służb mundurowych, samorządów, ratowników WOPR, obserwacji i wiedzy 

dotyczących działających w Parku ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw 

agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz  informacji własnych, identyfikując je 

http://www.mrowka.pl/
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jako potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu osób wykorzystujących wody jezior i rzek do 

pływania, kąpieli, uprawiania sportu lub rekreacji. 

Miejsca zidentyfikowane jako potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu osób 

wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji 

1. Jezioro Drawsko 

 

Jezioro jest wyznaczone, jako jednolita część wód powierzchniowych jeziorna o 

nazwie Drawsko, kod: LW10684.  

 

Jezioro polodowcowe położone w południowej części Parku. Jest najgłębszym 

jeziorem w województwie zachodniopomorskim. Jego max. głębokość wynosi 79,7 m. 

Przez Jezioro przepływa rzeka Drawa. Ośrodkiem nad jeziorem z bazą turystyczną jest 

miasto Czaplinek. 

 

Jezioro charakteryzuje się dużą powierzchnią pozwalającą nawet na uprawianie 

sportów i turystyki żeglarskiej, rozwiniętą linią brzegową, co stanowi szczególną 

atrakcję krajobrazową, bardzo dogodnym położeniem i wysoką kategorią odporności 

na antropopresję, ocenianą w oparciu o kryteria geograficzne. 

 

2. Jezioro Siecino 

 

Jezioro jest wyznaczone, jako jednolita część wód powierzchniowych jeziorna o 

nazwie Siecino, kod: LW10708.  

Jest to jezioro położone w południowo-zachodniej części Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, przez jezioro przepływa rzeka Rakoń będąca dopływem Kokny, która 

z kolei uchodzi do Drawy. Ośrodkami turystycznymi nad jeziorem są Cieszyno, Siecino 

oraz Chlebowo.  Drugie co do wielkości jezioro Parku, również o wysokiej 

atrakcyjności turystycznej i dostępności. 

W okolicy południowego brzegu jeziora znajduje się rezerwat przyrody Torfowisko 

nad Jeziorem Morzysław Mały.  

 

3. Jezioro Krosino 

 

Jezioro jest wyznaczone, jako jednolita część wód powierzchniowych jeziorna o 

nazwie Krosino, kod: LW10694.  

 

Jest to jezioro położone w południowo-zachodniej części Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, pomiędzy jeziorami Drawsko, a Siecino. Przez Jezioro Karsino 
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przepływa rzeka Drawa. Miejscowością o zapleczu turystycznym nad jeziorem jest 

Głęboczek. 

 

4. Jezioro Wilczkowo 

 

Jezioro jest wyznaczone, jako jednolita część wód powierzchniowych jeziorna o 

nazwie Wilczkowo, kod: LW10695.  

 

Jest to jezioro położone w południowo-zachodniej części Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, w sąsiedztwie południowej granicy Parku. Miejscowością o zapleczu 

turystycznym w pobliżu jeziora jest Siemczyno. 

 

Duże, głębokie i stratyfikowane jezioro o niskiej trofii, dobrym zbuforowaniu wód, 

małym dopływie powierzchniowym i z intensywnym zasilaniem podziemnym. Jeziora 

te położone są na granicach hydrogeologicznych oddzielających utwory 

przepuszczalne i nieprzepuszczalne. Długie odcinki wysokich, stromych brzegów mis 

jeziornych i brzegów zbudowanych z gleb organogenicznych decydują o małej 

przydatności brzegów do lokalizowania obiektów turystycznych. Zlewnie mają 

charakter leśno - rolniczy i nie stwarzają większego zagrożenia dla ekosystemów tych 

jezior. 

 

5. Jezioro Żerdno 

 

Jezioro jest wyznaczone, jako jednolita część wód powierzchniowych jeziorna o 

nazwie Żerdno, kod: LW10682.  

 

Jest to jezioro położone w południowej Drawskiego Parku Krajobrazowego, w 

sąsiedztwie wschodniego brzegu Jeziora Drawsko. Miejscowością o zapleczu 

turystycznym w pobliżu jeziora jest Stare Drawsko, Nowe Drawsko oraz Żerdno. 

Atrakcyjne krajobrazowo jezioro z dobrym dojazdem bardzo dobrą czystością wody. 

 

6. Jezioro Komorze 

 

Jezioro jest wyznaczone, jako jednolita część wód powierzchniowych jeziorna o 

nazwie Komorze, kod: LW10579.  

 

Jest to jezioro położone w południowo-wschodniej części Drawskiego Parku 

Krajobrazowego. Miejscowością o zapleczu turystycznym w pobliżu jeziora jest 

Rakowo oraz Komorze. 
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Duże, głębokie i stratyfikowane jezioro o niskiej trofii, dobrym zbuforowaniu wód, 

małym dopływie powierzchniowym i z intensywnym zasilaniem podziemnym. Jeziora 

te położone są na granicach hydrogeologicznych oddzielających utwory 

przepuszczalne i nieprzepuszczalne. Długie odcinki wysokich, stromych brzegów mis 

jeziornych i brzegów zbudowanych z gleb organogenicznych decydują o małej 

przydatności brzegów do lokalizowania obiektów turystycznych. Zlewnie mają 

charakter leśno - rolniczy i nie stwarzają większego zagrożenia dla ekosystemów tych 

jezior. 

 

7. Jezioro Dołgie Wielkie 

 

Jezioro nie jest wyznaczone, jako osobna jeziorna jednolita część wód 

powierzchniowych.  

 

Jest to śródleśne jezioro położone w południowej części Drawskiego Parku 

Krajobrazowego. Najbliższą miejscowością o zapleczu turystycznym jest Kołomąt. 

 

8. Rzeka Drawa 

 

Ten odcinek Drawy jest wyznaczony, jako jednolita część wód powierzchniowych 

rzeczna o nazwie Drawa do wypływu do Jeziora Karsino, kod  RW6000251888513. 

 

Jest to odcinek rzeki pomiędzy Jeziorem Rzepowskim, a Jeziorem Karsino w 

południowo-zachodniej części Drawskiego Parku Krajobrazowego. Najbliższą 

miejscowością o zapleczu turystycznym są Rzepowo oraz Głęboczek. 

 

Kąpieliska Drawskiego Parku Krajobrazowego  i w otulinie Parku znajdujące się na  

liście Głównego Inspektora Sanitarnego (Serwis Kąpieliskowy - Główny Inspektorat 

Sanitarny –  gis.gov.pl) 

1) Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 5 – Jezioro Drawsko 

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kusy Dwór 

Infrastruktura: plaża strzeżona, wyznaczona strefa w wodzie, pomost; 

 

2) Czaplinek, ul. Drahimska – Jezioro Drawsko 

Kąpielisko Gminy Czaplinek 

Infrastruktura: plaża strzeżona, wyznaczona strefa w wodzie, pomost; 

 

3) Czaplinek – Jezioro Czaplino 

Kąpielisko Gminy Czaplinek 

Infrastruktura: plaża strzeżona, wyznaczona strefa w wodzie, pomost; 

https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7
https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7
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4) Czaplinek, ul. Pięciu Pomostów 1 – Jezioro Drawsko 

Kąpielisko PTiR Drawtur Sp. z o.o. 

Infrastruktura: teren ogrodzony, plaża strzeżona, wyznaczona strefa w wodzie, 

pomost; 

 

5) Stare Drawsko –  Jezioro  Żerdno 

Kąpielisko Camp Drawa, dostępne dla dzieci w ośrodku Camp Drawa w Starym 

Drawsku 

Infrastruktura: teren ogrodzony, plaża strzeżona, wyznaczona strefa w wodzie, 

pomost; 

 

6) Stare Kaleńsko – Jezioro Kaleńsko 

Kąpielisko OSIR Stare Kaleńsko, dostępne tylko dla gości ośrodka 

Infrastruktura: teren ogrodzony, plaża strzeżona, wyznaczona strefa w wodzie, 

pomost. 

 
Miejsca okazjonalnie/zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli 
 

1) Plaża w miejscowości Stare Drawsko nad jeziorem Drawskim, współrzędne 
geograficzne 53°36´6.94ʺN 16°11´39.5ʺE; 

 
2) Plaża w miejscowości Czaplinek przy ulicy Złocienieckiej nad jeziorem Drawskim, 

współrzędne geograficzne 53°33´17.51ʺN 16°13´37.81ʺE; 
 

3) Plaża w miejscowości Sikory nad jeziorem Komorze, współrzędne geograficzne 
53°37´1.88ʺN 16°15´51.48ʺE; 
 

4) Plaża w miejscowości Pławno nad jeziorem Krzemno, współrzędne geograficzne 
53°30´51.05ʺN 16°12´41.6ʺE; 

 
5) Plaża w miejscowości Machliny nad jeziorem Duże, współrzędne geograficzne 

53°28´44.84ʺN 16°21´1.35ʺE; 
 

6) Plaża w miejscowości Siemczyno, zatoka Henrykowska, nad jeziorem Drawskim, 
współrzędne geograficzne 53°33´43.92ʺN 16°8.43ʺE; 
 

7) Plaża w miejscowości Złocieniec, przy ul. Czwartaków, nad jeziorem Krosino, 
współrzędne geograficzne 53°33´08.6544ʺN 16°02´41.0712ʺE; 

 
8) Plaża w miejscowości Lubieszewo, nad jeziorem Lubie, współrzędne geograficzne 

53°27´29.1204ʺN 15°56´29.5692ʺE; 
 



29 
 

9) Plaża tzw. „Gęsia Łączka” w miejscowości Cieszyno, współrzędne geograficzne 
53°35´16.5048ʺN 16°02´02.9184ʺE; 

 
10) Plaża nad jeziorem Komorze w granicach działki jeziora nr 310 przy drodze 

powiatowej 1278Z. W sezonie letnim teren jest masowo oblegany przez okolicznych 
mieszkańców oraz turystów. Teren przyległy do jeziora jest częściowo 
zagospodarowany przez Zespół Parków Krajobrazowych urządzeniami małej 
infrastruktury typu wiata, tablice  urządzenia edukacyjne oraz miejsca parkingowe 
zlokalizowane częściowo na działce jeziora oraz działce Nadleśnictwa Czaplinek nr 
364. W sezonie letnim miejsce stwarza zagrożenie w ruchu drogowym z uwagi na 
niewystarczającą ilość miejsc parkingowych; 
 

11) Plaża w miejscowości Łubowo nad jeziorem Lubicko Wielkie dz. nr 579/12 – otulina 
Drawskiego Parku Krajobrazowego. Teren jest dzierżawiony i dobrze 
zagospodarowany przez prywatnego dzierżawcę nad jeziorem funkcjonuje miejsce 
zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, strefa wypoczynku oraz bar; 

 
12) Plaża nad jeziorem Koprzywno – nazywana przez lokalną społeczność „Librazyn”. To 

miejsce na jeziorze przy, którym na załączonej mapie oznaczona jest kotwica (port, 

marina, przystań dla łodzi) pomiędzy 16°14 a 16°16 dł. geograficznej a 53°44 a 53°42 

szer. geograficznej; 

   

13) Plaża przy jeziorze Koprzywno Dwór Pomorski Luboradza – jest to obiekt rekreacyjno 

- wypoczynkowy posiadający zejście do wody. Okazjonalnie wykorzystywany przez 

turystów do kąpieli, w głównej mierze turystyka kajakowa. Położenie 16°14 a 16°16 

dł. geograficznej na 53°44 szer. geograficznej; 

 

14) Plaża przy jeziorze Dębno – nazywana przez lokalną społeczność „Damskie”. Położone 

na 16°18 dł. geograficznej a 53 °42 szer. geograficznej; 

 

15) Plaża przy jeziorze Kłokowskie – nie posiada żadnej infrastruktury i jest niestrzeżone. 

Współrzędne geograficzne 53°42´20.2ʺN 16°05´04.5ʺE. Regularnie w okresie letnim i 

zimowym jest kontrolowane przez policjantów; 

 

16) Plaża przy jeziorze Kołackim – współrzędne GPS 53.79585, 16.17822, około 0,7 km na 

południe od jeziora leży wieś Kołacz; 

 

17) Zalew ul. Solankowa w Połczynie – Zdroju – zalew to zbiornik retencyjny, którego 

zadaniem jest ochrona miasta przed powodzią. Teren wokół zalewu jest często 

odwiedzany przez spacerujących mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Przy 

południowym brzegu powstał skwer rekreacyjny, parking z drewnianymi wiatami, 

małą plażą i ławkami piknikowymi. Zalew jest udostępniony dla amatorskiego połowu 

ryb i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wędkarzy; 

 

18) Plaża w miejscowości Piaseczno (16⁰4'45,59"E   53⁰34'11.47"N) – miejsce 

wykorzystywane do kąpieli nie strzeżone; 
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19) Plaża w miejscowości Worowo (16°08'37.3ʺE  53°36'14.7ʺN) - teren w dzierżawie 

przez Gminę Złocieniec, teren z ustawioną infrastrukturą - miejsce do spławiania 

łódek i kajaków; 

 

20) Plaża w miejscowości Worowo (16°01'33.5ʺE 53°37'46.7ʺN) - plaża, z usypanym 

piaskiem oraz kilka miejsc do spływu łódek, kajaków. Teren był w dzierżawie przez 

zlikwidowaną Gminę Ostrowice; 

 

21) Plaża w miejscowości Worowo (16°01'35.7ʺE 53°37'42.5ʺN) - plaża, z usypanym 

piaskiem oraz kilka miejsc do spływu łódek, kajaków. Teren był w dzierżawie przez 

zlikwidowaną Gminę Ostrowice; 

 

22) Plaża w miejscowości Worowo (16°01'47.2ʺE  53°37'01.7ʺN) - punkt czerpania wody, 

z dziką plażą i miejscem wykorzystywanym przez kajakarzy, rowerki wodne, łódki; 

 

23) Miejsce do spławiania łódek w miejscowości Worowo (16°08'48.2ʺE  53°37'28.0ʺN) -

dzikie miejsce wykorzystywane do spławiania łódek i kajaków. Kładka oraz 

stanowiska wędkarskie, zbudowane na jeziorze Drawsko przez wędkarzy; 

 

24) Dzikie kąpielisko w miejscowości  Sikory (16°14'25.7ʺE 53°36'40.8ʺN) – miejsce 

wykorzystywane do kąpieli nie strzeżone; 

 

25) Miejsce do spławiania łódek i kajaków w miejscowości Rakowo (16°21'51.57''E  

53°37'7.53"N) - dzikie miejsce wykorzystywane do spławiania łódek i kajaków; 

 

26) Miejsce do spławiania łódek i kajaków w miejscowości Rakowo (16°21'38.49''E  

53°37'7.64"N) - dzikie miejsce wykorzystywane do spławiania łódek i kajaków; 

 

27) Plaża w miejscowości Rakowo (16°21'2.45''E 53°37'22.10"N) – miejsce 

wykorzystywane do kąpieli nie strzeżone; 

 

28) Plaża w miejscowości Rakowo (16°22'24.81''E  53°37'3.04"N) – miejsce 

wykorzystywane do kąpieli nie strzeżone; 

 

29) Miejsce biwakowe w miejscowości Rakowo (16°22'36.83''E  53°37'41.18"N) - miejsce 

wykorzystywane do biwakowania; 

 

30) Miejsce biwakowe w miejscowości Rakowo (16°22'43.85''E  53°36'38.91"N ) - miejsce 

wykorzystywane do biwakowania; 

 

31) Miejsce biwakowe w miejscowości Rakowo (16°22'45.23''E  53°36'42.01"N) - miejsce 

wykorzystywane do biwakowania; 

 

32) Miejsce biwakowe w miejscowości Rakowo (16°22'36.33''E  53°36'47.46"N) - miejsce 

wykorzystywane do biwakowania. 
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Przedstawiona lista dotyczy terenów, na których zaobserwowano różne formy aktywności. W 

ostatnim okresie systematycznie wzrasta ilości osób przebywających i korzystających zarówno z 

lasów jak i terenów wodnych. Na wszystkich obszarach wodnych w zasięgu Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, znajdują się liczne miejsca użytkowane przez wędkarzy, są to kładki w różnym stanie 

technicznym, często z brakiem dojazdu drogą udostępnioną dla ruchu turystycznego. Reasumując 

stwierdzić można, iż wszystkie zbiorniki wodne na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego uznać 

należy za obszary o potencjalnym zagrożeniu dla osób przebywających, gdyż nie sposób podać każdej 

lokalizacji np. na jeziorze Drawskim, Komorze, Żerdno z której korzystają żeglarze, kajakarze lub inne 

osoby.  

 

5. Identyfikacja zagrożeń na obszarach wodnych Drawskiego Parku 

Krajobrazowego 

Drawski Park Krajobrazowy posiada doskonałe warunki do uprawiania rekreacji, turystyki 

oraz sportów wodnych, co wpływa na natężenie ruchu turystycznego oraz zagęszczenie osób 

przebywających na terenie Parku. Podobnie, jak na większości takich obszarów największe 

natężenie ruchu turystycznego i zagęszczenie osób przebywających nad wodami i 

korzystających ze sprzętów wodnych, kąpieli oraz innych form rekreacji czy sportów 

wodnych przypada na miesiące letnie, sezon urlopowy, wakacje, jak również pogodne dni 

wiosenne oraz jesienne. W miesiącach zimowych sporadycznie pojawiają się grupy 

morsujące. Stopień zagrożenia wzrasta wprost proporcjonalnie do intensywności 

użytkowania obszarów wodnych Parku. Zidentyfikowane zagrożenia dla rekreacji wodnej są 

powszechne i potencjalnie mogą występować nad każdym zbiornikiem wodnym/ciekiem, 

wykorzystywanym na takie potrzeby. 
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Zidentyfikowane zagrożenia dla osób korzystających z kąpieli: 

 utonięcie, 

 zasłabnięcie, 

 skaleczenia, 

 urazy, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wstrząs termiczny, 

 skurcze, 

 wiry, 

 nieznana topografia i głębokość dna akwenu, 

 zimne prądy, 

 nagła zmiana warunków atmosferycznych i na wodzie. 

Zagrożenia te wynikają z: 

 braku umiejętności pływania, 

 przeceniania swoich umiejętności pływackich, 

 przeceniania swoich sił i umiejętności, 

 pływania pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 wchodzenia do wody pomimo przeciwskazań zdrowotnych, 

 skakania do nieznanej wody, 

 nieodpowiedniej zabawy, 

 kąpieli w miejscach zarośniętych roślinnością wodną, 

 kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

 podpływania do zakotwiczonych lub poruszających się jednostek pływających. 

Zidentyfikowane zagrożenia dla osób poruszających się obiektami pływającymi bądź 

unoszącymi się na wodzie: 

 utrata panowania nad jednostką, 

 kolizja z innymi jednostkami pływającymi, 

 kolizja z osobami pływającymi, 

 kolizja z osobami korzystającymi z kąpieli, 

 kolizja z brzegiem akwenu, 

 wypadnięcie za burtę/zsunięcie się z obiektu unoszącego się na wodzie, 

 zalanie wodą pokładu jednostki, 

 unieruchomienie przez roślinność wodną, 

 wpłynięcie na mieliznę, 

 pożar jednostki. 

Zagrożenie te wynikają z: 

 niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką,  
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 wykonywania ryzykownych manewrów,  

 niedostosowania obciążenia obiektów pływających do ich stanu technicznego oraz 

aktualnych warunków pogodowych, 

 słabej wiedzy na temat batymetrii akwenu,  

 występowania nieoznaczonych miejsc niebezpiecznych dla żeglugi – mielizn i 

przedmiotów zanurzonych, w tym wbitych w dno kołków służących do rozpinania 

sieci rybackich bądź cumowania łodzi wędkarskich,  

 złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających,  

 niekorzystnych warunków pogodowych (szkwałów, silnego falowania, wyładowań 

atmosferycznych),  

 braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności indywidualnych 

środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych, a w 

przypadku większych jednostek – także kół ratunkowych i gaśnic.  

Zidentyfikowane zagrożenia dla osób nurkujących z użyciem aparatów tlenowych: 

 utonięcie, 

 zasłabnięcie, 

 skaleczenia, 

 urazy, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wstrząs termiczny, 

 skurcze, 

 wiry, 

 zimne prądy, 

 nieznana topografia dna, 

 występowanie w wodzie obiektów zagrażających unieruchomieniu płetwonurka pod 

wodą, w szczególności zatopionych sieci rybackich, 

 brak odpowiedniej widoczności. 

Zagrożenia te wynikają z: 

 niewłaściwej obsługi sprzętu do nurkowania, 

 niedostatecznych kwalifikacji i praktyki nurkowej, 

 przeceniania swoich sił i umiejętności, 

 pływania pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, 

 wchodzenia do wody pomimo przeciwskazań zdrowotnych, 

 nurkowania w nieznanej wodzie, 

 nieodpowiedniej zabawy, 

 nurkowania w miejscach zarośniętych roślinnością wodną, 

 nurkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
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 podpływania do zakotwiczonych lub poruszających się jednostek pływających, 

 nieprawidłowej oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania, w 

tym widoczności pod wodą, 

 przekraczania maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych 

kwalifikacji. 

Zidentyfikowane zagrożenia dla osób przebywających na lodzie: 

 wpadnięcie do wody wskutek poślizgu lub załamania lodu, 

 utonięcie, 

 zasłabnięcie, 

 skaleczenia, 

 urazy, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wstrząs termiczny, 

 skurcze, 

 wiry, 

 zimne prądy. 

Zagrożenia te wynikają z: 

 braku wiedzy na temat aktualnej grubości lodu umożliwiającego bezpieczne 

uprawianie wędkarstwa i sportów zimowych, 

 załamania się pokrywy lodowej pod ciężarem osoby wchodzącej na zbyt cienki lód, w 

szczególności w rejonach dopływu i odpływu wód powierzchniowych oraz obszarów 

źródliskowych, 

 załamania się pokrywy lodowej po wjeździe na lód, wbrew obowiązującym zakazom, 

samochodem, ciągnikiem lub quadem, 

 braku sprzętu asekuracyjnego umożliwiającego wyjście na lód,  

 nieodpowiedniej zabawy, 

 niewłaściwego dla warunków pogodowych ubrania, skutkującego wyziębieniem 

organizmu, możliwością powstawania odmrożeń lub zamarznięcia, zwłaszcza w 

sytuacji pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

 

6. Dostęp do służb oraz podmiotów uprawnionych i współpracujących w 

zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach 

przywodnych w Drawskim Parku Krajobrazowym 

Ustawa  z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych definiuje ratownictwo wodne jako prowadzenie działań ratowniczych, polegających 

w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub 

są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Zgodnie z 
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ustawą ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do 

rejestru jednostek współpracujących z systemem  Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

Z informacji uzyskanych od lokalnych samorządów, służb mundurowych oraz podmiotów 

uprawnionych do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych można stwierdzić, iż 

dostęp do służb ratowniczych na obszarach wodnych Drawskiego Parku Krajobrazowego jest 

odpowiedni.  

Na terenie gminy Czaplinek są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - bardzo dobrze 

wyposażone i wyszkolone do działań ratowniczych na obszarach wodnych. Sprzęt i stan 

osobowy: OSP Czaplinek: 3 łodzie ratownicze, kolejna czwarta łódź w strażnicy w Siemczynie.  

(1 łódź– hybryda z silnikiem Hondy 20 KM, 1 łódź Falkon 500 z silnikiem 60 KM – 9-osobowa), 

OSP Kluczewo: 9-osobowa łódź ratownicza z silnikiem Hondy – „Mazury 500” oraz 1 

dodatkowa łódź patrolowo-poszukiwawcza z silnikiem 10 KM. OSP Czaplinek – 10 sterników 

motorowodnych, OSP Kluczewo – 3 sterników. Możliwości OSP: inwentaryzacja miejsc 

niebezpiecznych na jeziorze Drawsko, które mogą regularnie wykonywać w trakcie trwania 

sezonu, zabezpieczenie regat oraz patrolach „obywatelskich”. W gminie Czaplinek 

funkcjonuje Straż Miejska, która również jest gotowa do udziału w akcjach ratowniczych i 

ściśle współpracuje z innymi służbami – stan osobowy to 4 strażników, w tym 2 z 

uprawnieniami sternika motorowodnego oraz 1 z uprawnieniami operatora UAV. 

W gminie Borne Sulinowo działa OSP Łubowo, jednostka należy do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. Na terenie gminy powołana jest również Jednostka Straży 

Miejskiej w Borne Sulinowo. 

 

Na terenie Gminy Barwice, są 2 jednostki to jest OSP Barwice oraz OSP Stary Chwalim, 

które posiadają doświadczenie osobowe do uczestnictwa w akcjach ratowniczych na wodzie 

(odpowiednio przeszkoleni ludzie) nie mają natomiast na stanie sprzętu (łodzi do 

ratownictwa). Na terenie Gminy Barwice na dzień dzisiejszy nie ma Straży Miejskiej 

natomiast działa jednostka Społecznej Straży Rybackiej, do której obowiązków należy m.in. 

przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu. 

  

W gminie Połczyn – Zdrój  działa Ochotnicza Straż Pożarna, wpisana również do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

 

Regularne działania kontrolne, edukacyjne i profilaktyczne na obszarach wodnych 

badanego terenu, prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku oraz 

Komisariatów Policji w Czaplinku, Złocieńcu oraz Połczynie – Zdroju. 

 

7. Kontakty pomocne w razie zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub 

życia osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, 
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uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Drawskiego Parku 

Krajobrazowego 

 

 

112   nr alarmowy obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej 

997   policja 

998    straż pożarna 

999   pogotowie ratunkowe 

601 100 100 nr alarmowy WOPR 
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