
 

 

 

VI Zlot Gwiaździsty – Święto Kupały 

rowerem  +/–  kajakiem  
 

27-czerwca -2015 (sobota) 

Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK,  

Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344 

Przystań kajakowa: Wrocław, ul. Rzeźbiarska 6 

www.wiadrus.wroc.pl 

 
 

ROWEREM 

„Nadodrzańskie wały” 
 

Zbiórka  

godz. 10:30  Przystań WKW Wiadrus ul. Rzeźbiarska 6  – przewodnik Alicja Śniadecka.   

 

Trasa ok. 32 km  (podane są godziny odjazdu na kolejny etap):   

 

11:00 Wałem: Przystań - jaz Opatowicki - jaz Bartoszowicki – ul. Folwarczna (pomiędzy 

kanałami Odry: żeglugowym i przeciwpowodziowym) - przejazd przez most 

Chrobrego/Swojczycki – ul. Folwarczna – mosty Jagiellońskie (przejście na prawy brzeg 

Odry) – wałem do mostu Warszawskiego (uwaga:  przejazd pod mostem Warszawskim 

lub górą, następnie most kolejowy) – wałem do ul. Zawalnej (Cukiernia).  

  

Przerwa: Cukiernia przy ul. Zawalnej ( http://cukiernia-z-zawalnej.pl ) – chętni mogą 

zapoznać się z szeroką gamą ciast oraz lodów, napić się kawy, herbaty lub kawy 

mrożonej ( zakupy we własnym zakresie finansowym ).  

 

 Uwaga:  będą zbierane zamówienia na pizzę, którą będzie można zjeść na 

kolejnej przerwie w trasie.  

 

 

12:15 Ulicą Na Polance – most Osobowicki – wałem wzdłuż ul Osobowickiej – Las Osobowicki 

– Wzgórze Kapliczne. 

 

Przerwa: Relaks na trawie lub na ławkach, w miarę możliwości zwiedzanie kaplicy. 

Przydatne kanapki, napoje, koce/maty biwakowe (we własnym zakresie). 

 

13:10 Ul. Ślazowa (obok Schroniska dla zwierząt), ul Ćwiczebna, wałem wzdłuż ul Osobowickiej 

– most Osobowicki (przejście mostem do ul. Pasterskiej) – ul. Pasterska – most 

Warszawski (przejście na prawy brzeg Odry/kanałów) – wałem do mosty Jagiellońskie 

(przejście na drugą stronę Odry) – Zalesie (do cypla) – wałem do mostu Szczytnickiego – 

do parku Szczytnickiego: Pizza Nel Parco. 

 

 Przerwa: krótka przerwa obiadowa w pizzerii ( http://pizzanelparco.pl ). 

 

14:45 Wałem wzdłuż prawego brzegu Starej Odry – most Szczytnicki – wałem obok II L.O. – 

most Zwierzyniecki – wałem przy ZOO do przystani WKW Wiadrus. 

 

 Planowany przyjazd do przystani – ok. godz. 15:00 

 

   

Uwaga: Zależnie od okoliczności trasa może ulec zmianie. 

http://www.wiadrus.wroc.pl/
http://cukiernia-z-zawalnej.pl/
http://pizzanelparco.pl/


 
Na przystani o godz. 15:00 zapraszamy wszystkich uczestników (rowerowych, kajakowych, 

rowerowo-kajakowych) na słodki poczęstunek, ciepłe i zimne napoje. Po poczęstunku o godz. 

16-tej zapraszamy do uczestnictwa w spływie kajakowym. 

 
 

KAJAKIEM 

„Szukamy kwiatu paproci” 
 

Start z przystani o godz. 16:00 spływ Odrą i Oławą  - przewodnik – Henryk Grygiel 

 

Trasa:  

 w dół rzeki Odry do Wyspy Piaskowej i z powrotem do ujścia Oławy 

 w górę Oławy do rozlewiska przy Niskich Łąkach (ewentualnie do rozlewiska przy pałacu 

przy ul. Międzyrzeckiej).  

 krótka przerwa  i powrót do ujścia Oławy, 

 w górę Odry do przystani PTTK ( koniec spływu ok. godz. 19:00). 

 

Uwaga: Zależnie od okoliczności trasa może ulec zmianie. 

  

Wieczorem: 
 

Poczęstunek na przystani, puszczanie wianków świętojańskich. 

 

Koszt uczestnictwa: 
 

 tylko rowerem  15 zł,  członkowie Klubu Wiadrus 15 zł. 

 tylko kajakiem  25 zł,  

 rowerem i kajakiem 25 zł,  

 

Świadczenia: 
 

W cenie ubezpieczenie NW, opieka przewodnika, poczęstunek na przystani po trasie rowerowej  

i po spływie kajakowym, akcesoria do zrobienia wianków (należy je upleść aby spuścić na wodę). 

 

Dodatkowo – niespodzianka dla każdego uczestnika zgłoszonego do dnia 2015-06-23 ! 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.06.2015 
 

 Alicja Śniadecka  e-mail asniadecka@wp.pl  

 Henryk Grygiel   e-mail cusco@interia.pl   tel. 692 489 118 
 

 lub osobiście na przystani ul. Rzeźbiarska ( na wale odrzańskim) w każdy wtorek w godzinach 

16:30 – 17:30  

 

Uwaga: Ilość miejsc w kajakach ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń). 

mailto:asniadecka@wp.pl
mailto:cusco@interia.pl


 

Regulamin wycieczki rowerowej: 
 

1. W wycieczce rowerowej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które biorą w niej udział 

na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

która bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego. 

2. Zabrania się spożywania alkoholu i poruszania się po drogach publicznych będąc pod 

wpływem alkoholu. 

3. Uczestnicy są obowiązani przestrzegać przepisów ruchu drogowego (na odcinkach trasy 

po drogach publicznych), dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, udzielać pomocy 

pozostałym uczestnikom wycieczki.  Proszę pamiętać, że liczba rowerów w 

zorganizowanej grupie nie może przekraczać 15-tu (w razie potrzeby grupa zostanie 

podzielona na mniejsze podgrupy). 

4. Prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Drogowym dla Rowerzystów, np.  

http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html  

5. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na swoim prywatnym sprzęcie rowerowym.  

6. Zaleca się posiadanie narzędzi i części zapasowych (np. dętek rowerowych). Organizator 

nie zapewnia serwisu rowerowego podczas wycieczki oraz nie odpowiada za ewentualne 

uszkodzenia sprzętu rowerowego. 

7. Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi wycieczki i zarządzeniom Kierownictwa 

wycieczki.  

 

Regulamin spływu kajakowego: 
 

1. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które biorą w nim udział 

na własną odpowiedzialność.  Osoby niepełnoletnie mogą płynąć wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.  

2. Każdy uczestnik musi mieć kamizelkę asekuracyjną. Zalecamy, aby mieć ją na sobie. Decyzja 

(i odpowiedzialność) należy do uczestnika spływu. Osoby niepełnoletnie – mają obowiązek 

płynąć w kamizelce. 

3. Zabrania się spożywania alkoholu przed i w trakcie spływu. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania sobie wzajemnie pomocy w razie potrzeby. 

5. Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.  

 
 

     

Serdecznie zapraszamy ! 
 

http://wrower.pl/prawo/kodeks-drogowy-dla-rowerzystow,3176.html

