
BARBÓRKOWO  - ANDRZEJKOWY 

SPŁYW KAJAKOWY 

3-4.12.2022 r. 

 

Jak co roku o tej porze zapraszamy na spływ kajakowy, podczas 

którego świętować będziemy Imieniny Andrzejów i Barbar! 

 

Termin: 3-4.12.2022 r. 

 

Trasa:  

rzeka Odra (Głogów – Nowa Sól) – 36 km, 

 

Koszty  

 Posiłek regeneracyjny  - 15 zł  

 Nocleg -80 zł  

 Ubezpieczenie – 7 zł 

 Osoby bez świadczeń – 10 zł (koszty organizacyjne) 

(bez uwzględnienia transportu osób i sprzętu, wynajmu sprzętu 

oraz przewozu kierowców po samochody do Głogowa) 

 Przejazd busami z Wrocławia i z powrotem – ok 85 zł ( dla 

pierwszych chętnych, którzy zgłoszą o to akces – 15 osób) 

 Transport kajaków na przyczepach obu klubów dla osób nie 

jadących busami – 30zł/kajak 

 

To są ceny maksymalne, mogą ulec zmniejszeniu, jeśli kalkulacja 

ostateczna kosztów na to pozwoli.  



 

Płatność za udział w spływie (nocleg + ubezpieczenie)prosimy 

przekazać na konto bankowe KTK PTASI USKOK 

54 1090 2457 0000 0001 4953 4517 

 

Zapisy  i płatność w wysokości 87 zł, do dnia 25 listopada 2022 r. 

 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba uczestników jest 

ograniczona do 30 osób! 

 

Wpłata na konto do tego dnia, jest warunkiem wpisania na listę 

uczestników spływu. 

Reszta płatna na miejscu gotówką! 

 

Heniu Grygiel przyjmuje zgłoszenia dotyczące klubowych kajaków 

Wiadrusa, aby zorganizować logistykę ich przewozu na spływ. 

Mirek Okrasa – to samo z grupą Ptasiego Uskoku. 

 

Osoby, które chcą wziąć udział w spływie bez świadczeń, 

proszone są o poinformowanie o tym organizatorów, minimum na 

tydzień przed jego terminem. 

 

Plan imprezy: 

Spotykamy się  3 grudnia (sobota) o godz. 9.30 w Głogowie  nad 

Odrą ( dojazd ulicą Topolową do slipu nad rzeką poniżej Mostu 

Tolerancji), skąd około godz. 10.00 wypływamy w stronę Nowej 

Soli. 

Auta osobowe pozostają w Głogowie. 

Organizator prosi o informację do 25.11.2022 r., ilu kierowców 

będzie do przewiezienia!? 

 

Do pokonania mamy 36km -  zwykle pod wiatr i przy niskiej 

temperaturze. Prosimy więc o dostosowanie ubioru do trudnej 

pogody i zaopatrzenie się w termos z gorącym napojem oraz coś 

energetycznego na ząb. 

 

Krótki (ewentualny) postój jest przewidziany w porcie w Bytomiu 

Odrzańskim (km 416). Pit stopy wg potrzeb… 

 



Pierwsze kajaki są spodziewane w Nowej Soli po godz. 14 a do 

godz. 15.30 (uwaga zmrok) powinniśmy być w komplecie na 

przystani, która znajduje się dokładnie na wprost km 430 rzeki. 

Wpływamy do niej pod zielonym mostem (port) i jesteśmy na 

miejscu. 

 

Na przystani KKS Nowa Sól, przebieramy się i udajemy się do Hotelu 

Polonia przy ul. Wrocławskiej, gdzie będą czekać pokoje, napoje i 

posiłek regeneracyjny (dla chętnych, którzy ten fakt zgłoszą 

wcześniej i opłacą w wyznaczonym terminie). Gorące napoje 

(kawa, herbata)  będą dostępne cały czas imprezy. Warto zabrać 

swoje kubki. 

Cieszylibyśmy się, aby Koleżanki/Koledzy upiekli i przywieźli ze sobą 

ciasta… 

 

Po zakończeniu spływu i spożyciu ciepłego posiłku będzie 

zorganizowane przewiezienie kierowców po zostawione w 

Głogowie samochody. (Opłata za tę usługę u kierowcy 

busa).Bardzo prosimy o sumienne rozliczenie się z nim! (10-15 zł, w 

zależności od liczby przewożonych osób). 

 

Wieczorem czeka nas krótkie spotkanie towarzyskie i  spacer po 

Nowej Soli (by night)… 

W niedzielę rano, po śniadaniu (we własnym zakresie) odwiedzimy 

Park Krasnala, aby zobaczyć, co nowego tam powstało od 

ubiegłego roku. Oczywiście nie musi to być jedyny kierunek 

przedpołudniowego spaceru po mieście… 

Zakończenie imprezy i wyjazd do Wrocławia planowane są ok. 

godz. 14tej. 

Dalszych szczegółów udzielimy osobom zapisanym tydzień przed 

wyjazdem. 

Postanowienia końcowe 

 

Pragniemy  zaznaczyć, że impreza jest spontanicznym spotkaniem 

zaprzyjaźnionych wodniaków, nie ma charakteru 



zorganizowanego spływu. Biorą w niej udział doświadczeni 

kajakarze, świadomi trudów zimowego kajakowania po dużej 

rzece. 

 

Uczestników obowiązuje pływanie w zapiętych kamizelkach 

asekuracyjnych lub ratunkowych! 

Wszyscy uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność! 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres 

mailowy: wojtib1@wp.pl, oraz do 

wiadomości na adresy osób podanych 

poniżej. 
Zapotrzebowanie na sprzęt i jego transport 

zgłaszacie do Henia Grygiela i Mirka Okrasy. 
 

     ZAPRASZAMY!!! 

 

Organizatorzy:  

1. Wojtek Bigiel tel. 607 327 407, wojtib1@wp.pl 

2. Beata Pater – Benicewicz tel.662 042 629, 18ukka@gmail.com 

3. Heniu Grygiel tel. 692 489 118, henryk.grygiel@revico.pl 

4. Mirek Okrasa tel. 506106472, miroslawokrasa@op.pl 
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