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Wianki na kajakach vol. V 

Górnym Liwcem w jubileuszowej odsłonie 

 

 
 

Plan wyjazdu: 

Zapraszam na piątą edycję Wiankowych Kajaków – po wielu latach wracamy nad Liwiec, tym razem 

jednak zmierzymy się z jego górnym odcinkiem – wąskie koryto rzeki, meandry i przeszkody stworzą 

urozmaiconą technicznie trasę. Drugiego dnia rzucimy okiem na dolinę Liwca z Sowiej Góry. Chętni, 

będą mogli zakończyć spływ zwiedzając Zbrojownię i Zamek w Liwie. Tradycyjnie Wianki mają 

charakter namiotowy. Jako że wyjazd zbiega się niemalże z moimi urodzinami, wieczorem, przy 

ognisku przewidziany jest także skromny poczęstunek   

 

UWAGA: LIMIT – 14 OSÓB 

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

Zgłoszenia potwierdzone zaliczkami zbieramy do 20.06.19 

 

Wyjazd: 29 czerwca wyjazd rano samochodami i spotkanie na miejscu noclegu (zbiórka na miejscu  

9:30 rano).   

Powrót: 30.06 (niedziela) w godzinach wieczornych 

Charakter wyjazdu: kajakowy, namiotowy 

Atrakcje: 

 Piękne krajobrazy i meandry górnego odcinka rzeki Liwiec. 

 Wejście na Sowią Górę 

 Stosunkowo wymagająca trasa (wąska rzeka z przeszkodami) 

 Możliwość zwiedzenia zamku w Liwie.  
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 Ognisko, gitara i jedna z najkrótszych nocy w roku  

 

Trasa: 

Dzień 1: Chodów – Kisielany-Żmichy – Wólka Praszewska  (23 km) 

 (lub trasa skrócona do 16 km zależnie od pogody i poziomu wody) 

Dzień 2 : Wólka Proszewska – Liw (23,5km) 

 (lub trasa skrócona do 16 km zależnie od pogody i poziomu wody) 

Noclegi: Pole namiotowe Kajaki-Liwiec.pl, Wólka Proszewska 54 

Szacunkowy koszt: ok 170 zł  (obejmuje: dojazd, transport i wynajem kajaków, nocleg, wyżywienie 

oraz zwiedzanie bez tzw. kosztów własnych). Koszt bez zwiedzania: ok 155 zł.  

Wyżywienie:  zapewniona obiadokolacja w sobotę wieczorem oraz niedzielne śniadanie. Uczestnicy 

powinni przygotować pożywienie na sobotnią trasę we własnym zakresie.  

Ekwipunek:  

Sprzęt: 

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

uczestników). Istnieje możliwość wypożyczenia namiotu Klubowego.  

 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. 

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

 Krem zapobiegający oparzeniom słonecznym, 

 ręcznik, chusteczki higieniczne 

 kompas i mapa obejmująca dolny odcinek biegu Wieprza 

 latarka z dodatkową zmianą baterii,  
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 lornetka, aparat fotograficzny 

 książeczka Kajakarskiej Odznaki Turystycznej, Turysty Przyrodnika oraz  innych  

 Gitara i śpiewniki SKPTG są mile widziane 

 

Jedzenie: 

 Śniadanie na sobotę rano oraz kanapki na drogę. 

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

 

Kontakt:  

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


