Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy Koło Terenowe we Włocławku planuje
zorganizowanie w dniach 21-23.06.2019 r. VII Geodezyjnego Spływu Kajakowego, który odbędzie się rzeką
Pilicą na trasie Tomaszów - Zakościele - Domaniewice - Nowe Miasto nad Pilicą.
21.06.2019 r. piątek - przejazd do Zakościela i rozbicie biwaku, wyjazd z Włocławka 17~18.
22.06.2019 r. sobota - przejazd do Tomaszowa Mazowieckiego i pokonanie pierwszego odcinka do
Zakościela.
23.06.2019 r. niedziela - start z Zakościela i pokonanie odcinka do Nowego Miasta nad Pilicą - kończymy
spływ i wracamy do domów - planowany powrót do Włocławka ok godz. 19~20.
Planowany jest nocleg w Zakościelu pod namiotami (preferowane namioty własne).
Planowany transport własnymi środkami transportu (samochody prywatne).
Koszt obejmuje wynajem i transport kajaków, opiekę i asystę ratownika kajakowego, wyżywienie, opłaty za
pole namiotowe.
Koszt na jedną osobę planowany jest na około 250 zł (bez kosztów transportu - tu koszt przewidywany to 40
zł) od osoby dorosłej jednak może on ulec zmianie.
Jeżeli w spływie będą uczestniczyły dzieci oraz młodzież ucząca się dla nich postaramy się o niższą kwotę.
Najładniejszy, malowniczy odcinek rzeki Pilicy. Na trasie spływy Rezerwat Spalski i Rezerwat Żądłowice.
Plan trasy:
129,7 km – Tomaszów Mazowiecki – po lewej stronie Ośrodek „Przystań”– jedna z największych przystani
kajakowych na całym szlaku rzeki Pilicy, 120 miejsc noclegowych w domkach i pokojach całorocznych nad
samą rzeką, gastronomia, wiata, pole biwakowe, kemping z pełnym węzłem sanitarnym. Blisko sklepy, a po
prawej stronie rzeki Skansen Rzeki Pilicy.
128,3 km – Tomaszów Mazowiecki, most drogi 713
127,7 km – Tomaszów Mazowiecki – most kolejowy (przepływ lewą stroną), bystrze pod nim i za nim
127,1 km – Ujście Wolbórki z lewej strony
119,0 km – Spała – most – miejscowość wypoczynkowa z licznymi hotelami i COS malowniczy krajobraz
doliny Pilicy
117,8 km – Ujście rzeki Gać
113,3 km – Teofilów, pomost, parking, sezonowy bar, wakacyjna przystań kajakowa
111,2 km – Inowłódz – most (za mostem kamieniste płycizny i bystrze, lepiej płynąć lewą stroną), na lewym
wzgórzu kościółek św. Idziego z 1086 r.
110,8 km – Inowłódz, przystań kajakowa, dogodne miejsce rozpoczęcia i zakończenia spływów dla dużych
grup, blisko sklep spożywczo-przemysłowy w żydowskiej synagodze
109,8 km – Zakościele, po prawej pomost widokowy, dobre miejsce rozpoczęcia i zakończenia spływu, dobre
miejsce biwakowe, we wsi gospodarstwa agroturystyczne
103,8 km – Kozłowiec po prawej, a Żądłowice po lewej stronie, liczne domki letniskowe
100,2 km – Mysiakowiec – most drogowy, miejsce lądowania po prawej stronie przed mostem na plaży
98,2 km – Grotowice, dobre miejsce zakończenia spływu i dojazdu nad rzekę
94,6 km – Gapinin – przed mostem CMK po prawej stronie plaża i miejsce dobijania
88,3 km – Domaniewice – prom do Myślakowic i Gapinina
79,3 km – Nowe Miasto nad Pilicą – dobijanie 400 m. przed mostem po lewej stronie.Za mostem plaża po
lewej stronie i blisko do sklepów. Miasto znane od 1400 r.
Chętnych proszę o jak najszybsze zgłaszanie się, jednak najpóźniej do 31.05.2019 r. Koszt będzie
uzależniony od ilości uczestników.
Zgłoszenia proszę kierować do:
Tomasz Olszewski
tel. 606784643
e-mail: sgp.wloclawek@o2.pl - mail ze zgłoszeniem proszę zatytułować jako "Zgłoszenie na VII GSK 2019"
Pozdrawiam.
Tomasz Olszewski
Z ramienia SGP Oddziału w Bydgoszczy, Zarządu Koła Terenowego SGP we Włocławku

