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Wianki na Kajakach vol. III  

Krutynią przez Puszczę Piską 

Plan wyjazdu: 

Serdecznie zapraszamy na trzecią edycję Wiankowych 

Kajaków. Po Podlasiu i Kaszubach czeka na Was spływ 

Krutynią, w trakcie którego będziemy mogli podziwiać piękno 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Piskiej. W 

dodatku, to będzie jeden, z  najbardziej urokliwych odcinków: 

Krutyń – Iznota. Rzeka tam jest różnorodna pod względem 

krajobrazu. Będziemy podziwiać naturę z kajakowej 

perspektywy, ale również zapewnimy kilka ciekawych atrakcji. 

Jak zwykle,  pierwszy dzień podsumujemy wspólnym ogniskiem. 

Spływ będzie równocześnie egzaminem naszych kursantek OT: 

Asi i Pauliny więc wszyscy trzymamy za nie mocno kciuki!! 

 

UWAGA: LIMIT – 20 OSÓB 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 100 zł do organizatora!  

Proszę o wpłacenie zaliczki do 13.06.17 

Wyjazd: Wyjazd samochodami w sobotę wczesnym rankiem lub w piątek wieczorem (opcjonalnie). Uczestnicy 

proszeni o stawienie się w Stanicy PTTK w Ukcie najpóźniej do godz. 9 w sobotę rano (24.06.) 

Powrót: 25.06 (niedziela) w godzinach wieczornych 

Charakter wyjazdu: kajakowy, namiotowy 

Atrakcje: 

 Rezerwaty Krutyni i Mazurski Park Krajobrazowy 

 Młyn z początków XX wieku 

 Muzeum Gałczyńskiego w Praniu lub Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (opcjonalnie) 

 Żeński Klasztor Staroobrzędowców w Wojnowie 

 Ognisko, kiełbaska i wieczorna integracja przy gitarze 

 Kajaki Prijon Cruiser II (podobno uważane za kajakowe Mercedesy ) 

Trasa: 

Dzień 1:  

Ukta -> Jezioro Krutyńskie – Krutyń – Krutyński Piecek – Rosocha – j. Duś – Ukta (20km) 

Dzień 2 :  

Ukta – Nowy Most – j. Gardyńskie – j. Malinówkowo – Iznota -> Ukta ->Warszawa (15km) 
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Noclegi: Stanica Wodna PTTK Ukta (pole namiotowe)  

Szacunkowy koszt: ok 180zł (obejmuje: dojazd, transport i wynajem kajaków, nocleg i wyżywienie, bez tzw. 

kosztów własnych) 

Ekwipunek:  

Sprzęt: 

 namiot (osoby nie posiadające namiotów mogą skorzystać z wolnych miejsc u innych uczestników) 

 śpiwór, karimata 

 worki kajakarskie lub zwykłe na śmieci (jako opakowanie chroniące przed wodą) 

 menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

Ubranie: 

 lekkie obuwie do poruszania się poza kajakiem 

 klapki lub inne obuwie mogące ulec zmoczeniu  

 ciepły sweter, polar albo bluza, skarpety na zmianę 

 kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 

 strój do spania, bielizna 

 okulary przeciwsłoneczne, strój kąpielowy 

 chustka lub czapka od słońca, okulary przeciwsłoneczne 

Inne: 

 Pieniądze i dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  

 środek przeciw komarom, leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka) 

 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa (preferowana: wyd. Compass: Szlak Krutyni i Jezioro Śniardwy 1:60 000) 

 lornetka, aparat fotograficzny  

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka Kajakarskiej Odznaki Turystycznej, Turysty Przyrodnika oraz  innych  

 Gitara i śpiewniki SKPTG są mile widziane 

Jedzenie: 

 kanapki na sobotę 

 napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 

Obiadokolacja w sobotę wieczorem oraz jedzenie na niedzielę jest przewidziane przez organizatora 

Kontakt:  

Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala[at]gmail.com) 

Joanna Stachurska (508-683-256; e-mail: joanna.stachurska92[at]gmail.com) 

Paulina Sobolewska (880-870-812; e-mail: pau.sobolewska[at]gmail.com) 

 


