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1. CEL I PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na
obszarach wodnych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, w tym identyfikacja
miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar
wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147) zapewnienie bezpieczeństwa
na obszarach wodnych polega w szczególności na:
1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których
mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się,
uprawiania sportu lub 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:
a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1,
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.
Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada (art. 4
ust. 2):
1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego - dyrektor parku,
2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji - osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi działalność w tym zakresie,
3) na pozostałym obszarze - właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) - zwani
dalej "zarządzającym obszarem wodnym".
Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, wykonywane przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych
gminy.
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,
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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.
Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2022 r. poz. 916) 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 Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
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. Górznieńsko-Lidzbarski Park
Krajobrazowy nie jest właścicielem, dzierżawcą ani nie pełni właścicielskich obowiązków w
stosunku do gruntów i wód na terenie parku krajobrazowego. Zatem dodatkowe zadanie,
wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych, 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.
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2. PODSTAWY
PRAWNE
DZIAŁALNOŚCI
GÓRZNIEŃSKO
LIDZBARSKIEGO
PARKU
KRAJOBRAZOWEGO
ORAZ
UWARUNKOWANIA UDOSTĘPNIANIA WÓD DLA TURYSTYKI I
REKREACJI
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK) utworzony został w 1990 r. na mocy
porozumienia pomiędzy Wojewodą Toruńskim i Wojewodą Ciechanowskim, na podstawie
Uchwały Nr 58/X/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 23 kwietnia 1990
r. w sprawie utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik
Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 8, poz. 67) oraz rozporządzenia Nr 1/90
Wojewody Toruńskiego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie utworzenia GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego Nr 18,
poz. 205).
Park utworzony został w celu ochrony niepowtarzalnych wartości przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych. Obszar Parku rozciąga się na terenie trzech województw:
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jego powierzchnia
całkowita wynosi 27 531,20 ha. Największa część – 13 926,79 ha położona jest w
województwie kujawsko-pomorskim. Obejmuje w całości miasto Górzno oraz fragmenty gmin:
Górzno, Brzozie, Bartniczka i Świedziebnia. Pozostała część leży na terenie gminy Lidzbark –
8 482,36 ha (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Lubowidz – 5 122,05 ha (woj. mazowieckie).
Pod względem fizyczno-geograficznym teren GLPK zlokalizowany jest we wschodniej części
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na pograniczu trzech mezoregionów: Pojezierza
Dobrzyńskiego od zachodu, Garbu Lubawskiego od północy oraz Równiny Urszulewskiej od
południa i wschodu.
W ciągu istnienia Parku ze względu na zmianę uwarunkowań administracyjnych i
nowelizację ustawy o ochronie przyrody powyższe dokumenty zaktualizowano. Obecnie
obowiązują:
1) Uchwały nr XXX/443/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22
marca 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom., poz. 1514 ze zm.);
2) Uchwały nr XXV/394/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23
marca 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Maz., poz. 1338 ze zm.);
3) Uchwały nr 37/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w
sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz., poz.
3879 ze zm.).
Zgodnie z w/w uchwałami, na terenie Parku obowiązuje 13 zakazów, w tym zakaz używania
łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
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3. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA OBSZARU
Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego położony jest na granicy
regionów hydrograficznych. Przez jego południowo-wschodnią część przebiega wododział II
rzędu, rozdzielający dorzecza Drwęcy, Skrwy i Wkry (Działdówki).
Tereny leżące na południe od wododziału cechują się słabo rozwiniętą siecią rzeczą.
Jest to powierzchnia sandrowa zbudowana z utworów piaszczysto-żwirowych o dużej
miąższości i przepuszczalności. Na terenach Parku leżących w dorzeczu Wkry nie wstępują
żadne cieki wodne. Natomiast we fragmencie leżącym w źródliskowej części dorzecza Skrwy
sieć hydrograficzną reprezentują liczne mokradła i niewielkie cieki prowadzące wody do rzeki
Okalewki.
Zasadnicza część obszaru (ok. 90% powierzchni Parku) położona jest w dorzeczu
Drwęcy, a dokładniej w zlewni jej lewobrzeżnego dopływu Brynicy. Jedynie fragmenty
środkowo-wschodnich obrzeży Parku w rejonie Lidzbarka Welskiego odwadniane są przez
rzekę Wel, płynącą na wschód od granic Parku. Obszar leżący w dorzeczu Drwęcy
charakteryzuje się silnym rozwojem sieci rzecznej, występowaniem jezior, bagien, mokradeł,
torfowisk, licznych źródeł, łąk i wysięków oraz obszarów bezodpływowych.
3.1. Wody płynące
Główną rzeką Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jest Brynica.
Stanowi ona jednocześnie oś hydrograficzną tego terenu. Brynica jest lewobrzeżnym
dopływem Drwęcy, o długości 23,1 km. Granice Parku obejmują jej 18 km odcinek. Rzeka
wypływa z niewielkiego mokradła koło leśniczówki Bryńsk Szlachecki, a następnie uchodzi do
Drwęcy na północ od leśniczówki Długi Most. W górnym biegu Brynica zwana jest też Strugą
Bryńską. Do Jezior Bryńskich płynie spokojnie w otoczeniu podmokłych łąk w płytkim
korycie. Dalej przepływa przez wąskie i wydłużone Jeziora Bryńskie (Południowe i Północne).
Po wypłynięciu z Jezior Bryńskich rzeka zatacza szeroki łuk ku Węgorni i płynie spokojnie w
obrębie równiny torfowej. W okolicach Buczkowa wcina się w otaczającą wysoczyznę
morenową na głębokość około 40 m, żłobiąc głęboki i stromy jar. Stąd pochodzi nazwa
zlokalizowanego tutaj rezerwatu przyrody – „Jar Brynicy” (Fot. 1). Na tym odcinku rzeka
posiada charakter zbliżony do potoku górskiego. Szerokość rzeki wynosi tutaj 1,5 m, a średni
spadek aż około 8 m/km. Na około 12-tym km Brynica przyjmuje prawoboczny dopływ –
Strugę Wlecz. Ciek ten ma zaledwie 1,4 km długości. Wypływa z jeziora Wlecz położonego o
37 m wyżej niż Brynica. Poniżej ujścia Strugi Wlecz, Brynica płynie w zatorfionej dolinie o
szerokości dochodzącej do 1,5 km. Na 15-tym km biegu do Brynicy uchodzi kolejny
lewoboczny dopływ – Górzanka (8 km długości). W górnym odcinku Górzanka posiada
charakter potoku górskiego, osiągając na odcinku od źródeł do Jez. Młyńskiego spadek ponad
60 m/km Pomiędzy jeziorami Młyńskie i Górzno rzeka tworzy bystrza. Poniżej jeziora Górzno
rzeka płynie dnem głęboko wciętej rynny, silnie meandrując. W dolnym odcinku spadek
Górzanki jest niewielki, a koryto ma tendencje do zarastania roślinnością wodną. Po przyjęciu
Górzanki, Brynica płynie dnem szerokiego i podmokłego obniżenia dolinnego. Szerokość rzeki
wynosi około 3 m, a głębokość dochodzi do 1 m. Na tym odcinku Brynica przyjmuje wody z
gęstej sieci rowów melioracyjnych, odwadniających zatorfione łąki. W okolicy wsi Zdroje,
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Brynica zasilana jest intensywnie przez wody podziemne wypływające z licznych źródeł
bijących ze zbocza silnie porozcinanej wysoczyzny morenowej. Na 18,8 km, już poza
granicami Parku, Brynica przyjmuje lewoboczny dopływ – Pissę. Największym dopływem
Pissy jest Księtówka, której znaczny odcinek płynie w granicach Parku. Księtówka bierze
początek z terenów podmokłych w rejonie wsi Rogal. Płynie w kierunku na wschód w głęboko
wciętej (10-20 m) rynnie subglacjalnej. W swym biegu przepływa przez jeziora Wierzchownia
i Księte. Na odcinku pomiędzy jeziorami Księtówka mocno meandruje. Przyjmuje tutaj swój
lewoboczny dopływ – Brodniczkę, odwadniającą tereny mokradeł z południowo-zachodnich
rejonów Parku. Po przyjęciu Pissy, Brynica aż do ujścia do Drwęcy płynie w sztucznie
przekopanym korycie i nosi nazwę Kanał Brynicy. Na 21 km do Brynicy uchodzi jej największy
prawoboczny dopływ – Samionka, której źródła znajdują się koło miejscowości Leźno.
Brynica to nie tylko element sieci hydrograficznej Parku. Zróżnicowany charakter rzeki
i jej doliny, malownicze i naturalne krajobrazy przez które przepływa, bogactwo flory i fauny
oraz czyste wody decydują o tym, że Brynica jest swoistym symbolem GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Fot. 1. Odcinek Brynicy na terenie rezerwatu „Jar Brynicy”
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3.2. Jeziora
Jednym z największych walorów krajobrazowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego są jeziora (Tabela 1). Znajduje się tutaj 29 jezior o powierzchni ponad 1 ha,
zajmujących łączną powierzchnię około 490 ha. Najważniejsze jeziora Parku należą do typu
rynnowego. Charakteryzują się wąskim i wydłużonym kształtem, średnimi na ogół
głębokościami, niewyrównanym dnem – z licznymi przegłębieniami, płyciznami i mało
rozwiniętą linią brzegową. Należą tu: Jeziora Bryńskie, J. Górzno (Fot. 2), J. Młyńskie (Fot. 3)
oraz J. Księte. W północno-wschodniej części Parku występują jeziora typu morenowego. Są
to zbiorniki o znacznych powierzchniach i urozmaiconej linii brzegowej. Ich brzegi są na ogół
płaskie, a stoki misy jeziornej łagodnie nachylone. Należą do nich jeziora: Wielkie Leźno, Małe
Leźno, Piaseczno i Wlecz.

Fot. 2. Widok na Jezioro Górzno
Liczne w granicach Parku są jeziora wytopiskowe tzw. „oczka”. Są to jeziora małe –
często poniżej 1 ha, płytkie (z reguły poniżej 3 m), o kształcie okrągłym lub owalnym. W
okresie letnim oczka często wysychają. Przykładem jezior wytopiskowych jest jezioro
Wądzewnia i niewielkie zbiorniki w północnej części Parku.
Wszystkie występujące na terenie Parku jeziora leżą w dorzeczu Drwęcy, z tego tylko
3 położone są w zlewni rzeki Wel, a pozostałe 26 w zlewni rzeki Brynicy. W dorzeczu Wkry
i Skrwy nie występują żadne akweny. Do największych jezior na terenie Parku należą: Leźno
Wielkie (86,2 ha) i Samińskie (55,6 ha). Najgłębszym zbiornikiem natomiast jest jezioro Wlecz,
osiągające głębokość maksymalną 26 m i średnią 10,8 m. Do dość głębokich zalicza się także
jezioro Górzno (odpowiednio 16,1 m i 5,3 m), Leźno Wielkie (14,5 m i 5,5 m) oraz Piaseczno
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(12,5 m i 6,4 m). Najpłytsze jest jezioro Księte, o maksymalnej głębokości 1,4 m, a średniej 1,1
m. Do jezior płytkich należą ponadto Czarny Bryńsk (3,5 m i 2,2 m) oraz Wierzchownia (2,7
m i 2,4 m).
Walory krajobrazowe wielu malowniczo położonych jezior obniża stan czystości ich
wód. Znaczna część jezior posiada wody silnie zeutrofizowane tj.: Górzno, Młyńskie, Bryńskie
Północne. Za najczystsze na terenie Parku uznaje się jeziora: Wlecz, Czarny Bryńsk, Bryńskie
Południowe, Piaseczno i Leźno Wielkie.

Fot. 3. Widok na Jezioro Młyńskie.
3.3. Źródła i mokradła
Ważnym walorem przyrodniczym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
są mokradła, bagna i trzęsawiska, występujące zwykle w dolinach rzecznych, rynnach
jeziornych i obniżeniach wytopiskowych. Zajmują one ok. 5% powierzchni Parku. Najbardziej
zwarte kompleksy mokradeł znajdują się w dolinie Brynicy oraz w obszarze wododziałowym
Drwęcy-Skrwy w rejonie Okalewo-Płociczno. Niektóre z nich objęte są prawną ochroną
przyrody – rezerwat „Mszar Płociczno”.
Charakterystycznym elementem krajobrazu Parku są również źródła. Występują one w
kontakcie dolin rzecznych i zboczy wysoczyzny morenowej, w miejscach przecięcia warstwy
wodonośnej. Liczne źródła wypływają z dużą intensywnością w rynnie Brynicy, rynnie
górznieńskiej, południowej części rynny Jezior Bryńskich oraz w dolinie Samionki. Są to
głównie źródła typu warstwowo-spływowego.
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Tabela 1. Charakterystyka jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (wg
Projektu Planu Ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do 2030 roku)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nazwa
Bryńsk Szlachecki
Bryńskie Południowe
Bryńskie Północne
Czarny Bryńsk
Górzno
Gutowo
Klonowskie
Księte
Leźno Małe
Leźno Wielkie
Mełno (Okonin)
Młyńskie
jezioro na E od Leźna
jezioro na N od Leźna
jezioro na NW od Leźna
jezioro na NE od j.
Samińskiego
jezioro na NE od j.
Zwórzno
Ostromierz
Piaseczenko
Piaseczno
Samińskie
Sosnowiec
Tabułka
Wapionka
Wądzewnia
Wierzchownia
Wlecz
Zdręczno
Zwórzno

Położenie
(gmina)
Lidzbark
Górzno
Górzno
Górzno
Górzno
Bartniczka
Lidzbark
Świedziebnia
Brzozie
Brzozie
Świedziebnia
Górzno
Lidzbark
Brzozie
Brzozie
Bartniczka

Powierzchia
(ha)
3,6
29,7
27,9
9,1
47,0
4,0
5,7
41,0
30,1
86,2
8,5
25,3
5,1
3,9
3,3
1,7

Objętość
(tys. m3)
897,5
619,7
197,8
2505,3
430,0
993,0
4729,5
592,3
-

Głębokość
max. (m)
3,0
2,2
2,2
5,3
2,4
1,1
3,3
5,5
2,3
-

Głębokość
śred. (m)
9,5
7.0
3,5
16,1
5,0
1,4
5,7
14,5
5,8
-

Lidzbark

2,5

-

-

-

Brzozie
Lidzbark
Lidzbark
Bartniczka
Brzozie
Górzno
Górzno
Górzno
Górzno
Lidzbark
Lidzbark
Lidzbark

3,5
4,7
25,6
55,6
4,1
3,0
2,0
2,6
5,7
25,6
1,3
21,1

1648,7
1452,9
130,0
2680,1
-

6,4
2,6
2,4
10,8
-

12,5
5,0
6,0
2,7
26,0
-
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4. MIEJSCA,
W
KTÓRYCH
WYSTĘPUJE
ZAGROŻENIE
DLA
BEZPIECZEŃSTWA OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH OBSZAR WODNY DO
PŁYWANIA, KĄPANIA SIĘ, UPRAWIANIA SPORTU LUB REKREACJI
Każdy obszar wodny na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
opisany w rodz. 3 może być potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpieli, uprawiania sportu czy rekreacji.
Wszystko zależy od rozwagi i świadomości osób korzystających z dóbr jakim jest obszar
wodny i nadwodny oraz przestrzegania ustalonych norm bezpieczeństwa.
W niniejszym opracowaniu użyto sformułowań dotyczących miejsc, które
wykorzystywane są do rekreacji wodnej (kąpiele, pływanie itp.). W przypadku zwrotu
„kąpielisko”, rozumie się przez to miejsce zdefiniowane zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne: kąpielisko - rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy
wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę
osób 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; W
przypadku użytego w opracowaniu zwrotu „miejsce wykorzystywane do kąpieli” – rozumie
się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych niebędący kąpieliskiem. Pod pojęciem „dzikie kąpielisko” rozumiemy
miejsce nie wyznaczone do kąpieli, wykorzystywane przez kąpiących się na podstawie
obserwacji terenowych.
Poniżej, w Tabeli nr 2 wyszczególniono miejsca na obszarze GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego, które na podstawie dostępnej literatury, obserwacji,
wiedzy oraz informacji pozyskanych od lokalnych służb mundurowych, samorządów,
ratowników WOPR a także działających na terenie Parku ośrodków wypoczynkowych,
gospodarstw agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu wodnego, hoteli itp., zidentyfikowano
jako potencjalnie najbardziej zagrażające bezpieczeństwu osób wykorzystujących wody jezior
i rzek do pływania, kąpieli, uprawiania sportu lub rekreacji. Pod tabelą zamieszczono zdjęcia
satelitarne jezior z punktami, w których zidentyfikowano wymienione zagrożenia.
Tabela 2.
Lp.

Nazwa jeziora/cieku

1.
2.
3.

Bryńsk Szlachecki
Bryńskie Południowe
Bryńskie Północne

Położenie
(gmina)
Lidzbark
Górzno
Górzno

Powierzchnia (ha)
/ długość (m)
3,6
29,7
27,9

4.

Czarny Bryńsk

Górzno

9,1

5.

Górzno

Górzno

47,0

6.

Gutowo

Bartniczka

4,0

Główne zidentyfikowane zagrożenia
dzikie kąpielisko
pomosty wędkarskie, dzikie kąpieliska
pomosty wędkarskie
punkt widokowy nad jeziorem, dzikie
kąpielisko
kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia
sprzętu wodnego, pomosty, przystań
wędkarska, dzikie kąpieliska, pole
namiotowe
pomosty wędkarskie, dzikie kąpielisko

11

7.

Klonowskie

Lidzbark

5,7

8.

Księte

Świedziebnia

41,0

9.

Leźno Małe

Brzozie

30,1

10.
11.

Leźno Wielkie
Młyńskie

Brzozie
Górzno

86,2
25,3

12.

Piaseczno

Lidzbark

25,6

13.

Samińskie

Bartniczka

55,6

14.

Wapionka

Górzno

2,0

15.

Wądzewnia

Górzno

2,6

16.

Wierzchownia

Górzno

5,7

17.
18.

Wlecz
Zwórzno

25,6
21,1

19.

rz. Brynica

20.

rz. Górzanka

Lidzbark
Lidzbark
Górzno,
Bartniczka,
Lidzbark
Górzno

21.

rz. Pissa (Księtówka)

Górzno

18 km
8 km
8,5 km

pomosty wędkarskie, punkt czerpania
wody
pomosty wędkarskie, dzikie kąpieliska,
kaskada spiętrzająca jezioro
miejsce wykorzystywane do kąpieli
(goście agroturystyki)
pomosty wędkarskie, dzikie kąpieliska
wypożyczalnia sprzętu wodnego
pomosty, miejsce wykorzystywane do
kąpieli, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, pole namiotowe
pomosty wędkarskie, dzikie kąpielisko
pomost wędkarski, wypożyczalnia
sprzętu wodnego
pomost wędkarski, dzikie kąpielisko
pomosty wędkarskie, miejsce
wykorzystywane do kąpieli, dzikie
kąpieliska
pomosty wędkarskie, dzikie kąpielisko
pomosty wędkarskie, dzikie kąpieliska
jar rzeki w rez. „Jar Brynicy”, łąki w
Gutowie, wiadukty
mostki, kaskady, wiadukty
łąki pomiędzy jez. Wierzchownia
a jez. Księte, kaskada nad jez. Księte

Zdjęcia satelitarne jezior z punktami, w których zidentyfikowano w/w zagrożenia:

Fot. 4. Jezioro Bryńsk Szlachecki
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Fot. 5. Jezioro Bryńskie Południowe

Fot. 6. Jezioro Bryńskie Północne
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Fot. 7. Jezioro Czarny Bryńsk

Fot. 8. Jezioro Górzno

Fot. 9. Jezioro Gutowo

Fot. 10. Jezioro Klonowskie
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Fot. 11. Jezioro Księte

Fot. 12. Jezioro Leźno Małe
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Fot. 13. Jezioro Leźno Wielkie

Fot. 14. Jezioro Młyńskie

Fot. 15. Wapionka
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Fot. 16. Jezioro Piaseczno

Fot. 17. Jezioro Samińskie
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Fot. 18. Jezioro Wądzewnia

Fot. 19. Jezioro Wierzchownia
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Fot. 20. Jezioro Wlecz

Fot. 21. Jezioro Zwórzno
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Fot. 22. Stromy jar rzeki Brynicy w rezerwacie „Jar Brynicy”

Fot. 23. Łąki nad rzeką Pissą (Księtówką)
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Fot. 24. Kaskada na rzece Górzance (wypływ z jeziora Górzno)
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5. ZAGROŻENIA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH
WODNYCH
GÓRZNIEŃSKO
LIDZBARSKIEGO
PARKU
KRAJOBRAZOWEGO
Czynnikami wpływającymi na ilość osób korzystających z walorów rekreacyjnych i
turystycznych wód Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są aura pogodowa i
okresy wakacyjno-wypoczynkowe. W tym okresie znacznie wzrasta liczba korzystających z
kąpieli oraz sprzętu wodnego, a także należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia związanego z
przypadkami utonięć. Wędkowanie, kąpiel lub zabawa w wodzie, to forma rekreacji związana
z letnim wypoczynkiem. Wejście do wody stwarza jednak zawsze zagrożenie, z którym należy
się liczyć.
W poniższych zestawieniach zawarto zidentyfikowane zagrożenia dla osób przebywających na
obszarach wodnych GLPK wraz z określeniem przyczyn ich występowania:
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.

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.

Zagrożenia te wynikają z:










braku umiejętności pływania,
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.

Zagrożenie te wynikają z:










niedostatecznych umiejętności sterowania
jednostką,
wykonywania ryzykownych manewrów,
niedostosowania obciążenia obiektów
pływających do ich stanu technicznego oraz
aktualnych warunków pogodowych,
słabej wiedzy na temat batymetrii akwenu,
występowania nieoznaczonych miejsc np. 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
braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w
szczególności indywidualnych środków
wypornościowych: kamizelek ratunkowych lub
asekuracyjnych, kół ratunkowych.
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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:













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.

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,
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.

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.

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na danym obszarze ma
obowiązek ujawniania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach
wodnych i przekazywania informacji o ujawnionych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
Ustawodawca nie przewidział żadnych uprawnień kontrolnych dla podmiotów uprawnionych
do wykonywania ratownictwa wodnego, stąd też jako nie mające podstaw prawnych są
działania tych podmiotów, polegające na dokonywaniu „kontroli”, „audytów”, „przeglądów”
pod względem zapewnienia warunków bezpieczeństwa przez zarządzających wyznaczonymi
obszarami wodnymi i sposobu realizacji przez zarządzających wyznaczonymi obszarami
wodnymi obowiązków określanych ustawą. Dopuszczalne jest natomiast wydawanie – na
zlecenie zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym – opinii w kwestii warunków
bezpieczeństwa na danym wyznaczonym obszarze wodnym.
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6. KONTAKTY ALARMOWE
W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia osób
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na
terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego należy pilnie kontaktować się z
poniższymi numerami telefonów.
PAMIĘTAJ! W razie zagrożenia zdrowia lub życia liczy się CZAS!

601 100 100 nr alarmowy WOPR
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