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Wianki na kajakach vol. IV 

W meandrach Pradoliny Wieprza 

 

Plan wyjazdu: 

Wszystkich Klubowiczów oraz sympatyków 

SKPTG zapraszamy na czwartą edycję Wianków 

na Kajakach, tak jak w poprzednich latach 

wspólnie będziemy mogli poczuć klimat  

rozpoczynającego się okresu wakacyjnego. 

W tym roku chcieli byśmy Was zabrać na spływ 

rzeką Wieprz. Licząca 303 km długości jest  

trzecią, co do wielkości rzeką Lubelszczyzny, 

rozmiarami ustępuję jedynie Wiśle i Bugowi. 

Jednak w odróżnieniu od większych braci Wieprz 

płynie przez centrum regionu i na całej długości mieści się na obszarze województwa Lubelskiego. 

Jak zwykle,  pierwszy dzień podsumujemy wspólnym ogniskiem. 

Spływ będzie równocześnie egzaminem naszych Kursantów OT: Pawła i Karoliny - tak więc wszyscy 

trzymamy za nich  mocno kciuki!! 

 

UWAGA: LIMIT – 16 OSÓB 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł do organizatora!  

Zgłoszenia potwierdzone zaliczkami zbieramy do 08.06.18 

 

Wyjazd: 15 czerwca w piątek samochodami i  z noclegiem na kempingu w Kośminie.  Opcjonalnie 

16 czerwca w sobotę wczesnym rankiem pociągiem KM do Dęblina i  z przesiadką do Kośmina 

(informacje zostaną podane przed samym wyjazdem co jest zależne od ilości samochodów). 

Uczestnicy proszeni o stawienie się w na kampingu „Zielona Dolina” w Kośminie nad 

Wieprzem najpóźniej do godz. 9 w sobotę rano (16.06.) 

Powrót: 17.06 (niedziela) w godzinach wieczornych 

Charakter wyjazdu: kajakowy, namiotowy 
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Atrakcje: 

 Piękne krajobrazy i meandry dolnego odcinku rzeki Wieprz 

 Dworek Osmolice z XVI wieku  

 Kośmin - zabytkowy dwór Kossaków – miejsce urodzin Zofii Kossak-Szczuckiej. 

 Ognisko, kiełbaska i wieczorna integracja przy gitarze  

Trasa: 

Dzień 1: Kośmin -> Baranów- Dworek Osmolice – Kośmin  (20,5km) 

Dzień 2 : Kośmin – Niebrzegów – Skoki koło Dęblina (18km) 

Noclegi: kamping  „Zielona Dolina” Kośmin 7, 24-103 (pole namiotowe)  

Szacunkowy koszt: ok 190 zł  (obejmuje: dojazd, transport i wynajem kajaków, nocleg i wyżywienie, 

bez tzw. kosztów własnych) 

Wyżywienie: Organizator zapewnia śniadanie w niedzielę rano. Uczestnicy proszeni są o 

przygotowanie własnego śniadania w sobotę (również kanapki na drogę). Sobotni obiad zjemy w 

dworku Osmolice (we własnym zakresie) http://dworosmolice.pl/dwor-osmolice/restauracja/ 

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) 

 Krem zapobiegający oparzeniom słonecznym 
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 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa obejmująca dolny odcinek biegu Wieprza 

 lornetka, aparat fotograficzny  

 latarka z dodatkową zmianą baterii 

 książeczka Kajakarskiej Odznaki Turystycznej, Turysty Przyrodnika oraz  innych  

 Gitara i śpiewniki SKPTG są mile widziane 

Jedzenie: 

 Śniadanie na sobotę rano oraz kanapki na drogę. Kiełbaska na sobotnie ognisko.  

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

Śniadanie w niedzielę rano jest przewidziane przez organizatora 

Kontakt:  

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

Karolina Maksymiuk (e-mail: karolina.maksymiuk[at]euler.pl) 

Paweł Robak (tel. 511 806 755; e-mail: klll[at]vp.pl) 

 


