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opisywane punkty
przystań kajakowa
przenoska przez przeszkodę
pole biwakowe
stanica kajakowa

Pokrycie terenu:

10

tereny zabudowane
obszary leśne
wody powierzchniowe
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Pozostałe oznaczenia:
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pozostałe drogi
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Wstęp
Województwo pomorskie uznawane jest
przez miłośników turystyki kajakowej jako
najlepsze miejsce do uprawiania tego
sportu w naszym kraju. Na terenie województwa znajduje si aż 2300 km szlaków
kajakowych, a to wszystko na ponad 30
spławnych rzekach. Do najdłuższych rzek
regionu pomorskiego zalicza się Wierzycę,
Słupię, Łebę, Radunię i Łupawę.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie potencjału wód śródlądowych
w naszym regionie oraz zaprezentowanie
efektów prac związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie w zakresie zwiększenia możliwości uprawiania
turystyki wodnej - kajakowej. W gminach,
które współuczestniczą w projekcie pn.
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez
równinę Słupską”, zostały zagospodarowane istniejące oraz nowo utworzone szlaki
kajakowe wraz z wyposażeniem ich w niezbędną infrastrukturę kajakową. W ramach
projektu zrealizowano przedsięwzięcia
inwestycyjne, które rozciągają się wzdłuż
przebiegu rzeki Słupi, w poszczególnych
miejscowościach, zwiększając tym samym
atrakcyjność oferty turystyki kajakowej.
Zagospodarowanie szlaków kajakowych
przyczyniło się do poprawy warunków
i jakości turystyki wodno-kajakowej,
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zwiększenia dostępu do atrakcyjnych
i nowoczesnych obiektów infrastruktury
turystycznej, upowszechnienia turystyki
wodnej i jednocześnie wpłynęło na rozwój
społeczno-gospodarczy regionu. Zagospodarowanie szlaków kajakowych województwa pomorskiego poprzez budowę
przystani kajakowych, zagospodarowanie
przenosek, tworzenie pól biwakowych,
oznakowanie szlaków, działania promocyjne i integracyjne wraz z aktywizacją społeczną są głównymi założeniami, których
realizacja w istotny sposób wpływa na
stworzenie silnej i regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych.
Działania przeprowadzone w ramach
projektu umożliwiły rozszerzenie oraz
zróżnicowanie oferty turystycznej w całym województwie, poprzez rozwój form
aktywnego spędzania czasu, a tym samym
rozwój regionu. Rozbudowa infrastruktury
kajakowej sprzyja również udostępnieniu
kajakarzom dziedzictwa kulturowego
i naturalnego na obszarach położonych
wzdłuż szlaków wodnych, m.in. poprzez
ukierunkowanie ruchu kajakowego na
obszary cenne przyrodniczo oraz poprzez
zwiększenie dostępności do tych lokalizacji. Dodatkowo odpowiednie oznakowanie
szlaków kajakowych zwiększa dostępność
do tych obszarów poprzez informowanie

o znajdujących się w pobliżu atrakcjach
turystycznych. Niniejszy Projekt przyczynił
się również do ograniczenia negatywnych
efektów zjawiska „dzikiej turystyki”, tj. zanieczyszczenie środowiska przez śmieci,
płoszenie zwierząt, niszczenie roślinności,
niszczenie tarlisk ryb oraz zagrożenia pożarowe. Ukończenie zadań przewidzianych

DEKALOG
KAJAKARZA
1. Wsiadaj i wysiadaj
z kajaka ustawionego
dziobem w górę rzeki.
2. Przybijaj do brzegu
zawsze pod prąd.
3. Po wywrotce na głębokiej
wodzie holuj kajak do brzegu
nie odwracając go.
4. Nigdy nie wypuszczaj wiosła
z ręki (zwłaszcza po wywrotce).
5. Rzeczy wożone w kajaku
zabezpiecz przed zamoczeniem
(włóż w nieprzemakalny
worek) i zgubieniem w wodzie
(przywiąż do kajaka).

w ramach projektu przyczyniło, a się do
ukierunkowania ruchu turystycznego do
miejsc zagospodarowanych turystycznie,
dostosowanych do potrzeb kajakarzy.
Każdy uczestnik w czasie spływów kajakowych powinien kierować się poniższym
dekalogiem, aby móc bezpiecznie cieszyć
się aktywnie spędzonym czasem.

6. Płynąc po rzece stale kontroluj
powierzchnię wody przed
dziobem kajaka, zwracając
bacznie uwagę na wszelkie
zmarszczki, fale i wiry. Są to
z reguły sygnały o różnych
podwodnych przeszkodach,
które musisz ominąć.
7. Pilnie obserwuj tendencje
zmian pogody.
8. Nigdy nie pij alkoholu
w trakcie płynięcia!
9. Zwracaj uwagę na innych
i pomagaj im w razie potrzeby.
10. Mierz zamiary według siły,
nigdy odwrotnie, nie szarżuj!
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
oznakowania wodne i drogowe szlaków
kajakowych. Szlak kajakowy rzeką Słupią
charakteryzuje się słynną na całą Polskę
tzw. Rynną Sulęczyńską – jest to najbardziej ekstremalny odcinek ze wszystkich
pomorskich rzek na których odbywają

fot. Imię Nazwisko

Przedmiotem projektu jest rozbudowa
sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece
Słupi poprzez budowę przystani kajakowych, przenosek oraz stanic kajakowych.
Główne prace polegały na budowie małej

Budowa infrastruktury w Lubuniu

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
niezbędnej do obsługi przystani. Działania te skutkowały stworzeniem kompleksowej turystyki wodnej – szlaków
kajakowych. Wykonane zostały również
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się spływy kajakowe. Ponadto 1/5 całej
zlewni Słupi zajmuje Park Krajobrazowy
Doliny Słupi co sprawia, że ten szlak jest
bardzo atrakcyjny przyrodniczo. W związku z dużą ilością turystów w szczególno-

ści uczestników spływów kajakowych
konieczna stała się rozbudowa infrastruktury turystycznej. Tym bardziej, iż wzdłuż
szlaków kajakowych powstała duża ilość
prywatnych i leśnych przestrzeni, pól
biwakowych, które cechowała skromna
infrastruktura niewystarczająca na zaistniałe potrzeby turystów.
Należy wskazać również to, iż obsługa
turystów kajakowych, przewozy kajaków i osób w regionie jest na wysokim
poziomie. Często organizowane są jedno lub wielodniowe spływy kajakowe,
dlatego budowa małej infrastruktury
jest niezbędna.

Gmina Słupsk:
l przystań kajakowa we Włynkówku
przy młynie;
Miasto Słupsk:
l przystań kajakowa na terenie SOSiR
w Słupsku,
l przenoska przez Śluzę Łososiową
w Słupsku;
Gmina Miasto Ustka:
l stanica kajakowa w Ustce.

Na terenie poszczególnych gmin w ramach projektu zrealizowano:
Gmina Kobylnica:
l przystań kajakowa przy moście
w ciągu drogi łączącej miejscowości
Lubuń i Żelkówko,
l przystań kajakowa za leśniczówką
w Łosinie;

l przystań kajakowa nad jeziorem
Głębokim,
l przystań kajakowa i przenoska
w Krzyni,
l przystań kajakowa w Leśnym Dworze;

fot. Imię Nazwisko

Gmina Dębnica Kaszubska:

Miejsce przenoski w Krzyni
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Charakterystyka gmin
Gmina Kobylnica
Gmina Kobylnica leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie słupskim. W skład
gminy wchodzi 26 sołectw. Zachwyca
położeniem, krajobrazem, wieloma
inwestycjami proekologicznymi, jak
również bogatą ofertą przygotowaną
z myślą o potencjalnych inwestorach.
Stanowi przykład dobrze zorganizowanej, wielofunkcyjnej europejskiej gminy
wiejskiej. Bliskie sąsiedztwo Słupska,
Ustki i Trójmiasta umożliwia doskonały
dostęp do szkolnictwa wyższego, kadry
pracowniczej, dóbr kultury, rekreacji,
licznych obiektów handlowych i wielu
instytucji. Gmina leży przy głównych
szlakach komunikacyjnych regionu. Jej
teren przecina droga krajowa nr 6, która
biegnie od granicy z Niemcami przez
Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż po
Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest
tu także trasa drogi krajowej numer 21,
która łączy północ z południem kraju.
Na terenie Gminy Kobylnica prężnie
działają przedsiębiorstwa świadczące
usługi w zakresie handlu, budownictwa,
przemysłu czy przetwórstwa. Na terenie gminy funkcjonuje Centrum Usług
Wspólnych, działa nowoczesne Centrum
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Kultury i Promocji z salą teatralną, które
oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych, cyklicznych imprez, spotkań tematycznych. W 3 pracowniach: plastycznej
muzycznej i teatralnej prowadzone są
zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci
i młodzieży. Ponadto w Gminie prężnie
działają: Gminna Biblioteka Publiczna
wraz z filiami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Ochotnicza Straż Pożarna. Gmina Kobylnica od lat znajduje
się w czołówce regionalnych i ogólnopolskich rankingów. Każda nagroda lub
wyróżnienie jest dla Gminy powodem
do dumy, potwierdzeniem słuszności
wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad
ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem
jakości usług. Od lat Gmina Kobylnica
współpracuje z innymi gminami. Współpraca ta owocuje licznymi wymianami
grup młodzieżowych, co umożliwia
poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w zaprzyjaźnionych miastach
i gminach. Samorząd w Kobylnicy od lat
podejmuje szereg działań zwiększających atrakcyjność gminy dla turystów,
inwestorów, przedsiębiorców, a przede
wszystkim dla jej mieszkańców.

Gmina Dębnica Kaszubska
Miejsce, gdzie historia i tradycja łączy się
z nowoczesnością.
Gmina położona jest nad rzekami Słupią i Skotawą. Zajmuje obszar 300 km2,
z czego ponad 50% stanowią lasy i właśnie to decyduje o niezwykłej malowniczości tego regionu.
Gmina Dębnica Kaszubska wyróżnia się
ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi. Zachowana została naturalność niektórych ekosystemów, bogate
zasoby wód, duża lesistość, bogactwo
i różnorodność walorów przyrodniczych
i krajobrazowych. To właśnie unikatowej
przyrodzie teren gminy zawdzięcza swój
niepowtarzalny charakter.
Położona jest na obszarze chronionym
Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Przyrodnicze obszary chronione zajmują
łącznie aż 40,7% powierzchni gminy. Na
terenie gminy wyróżniono również korytarze ekologiczne rangi krajowej, regionalnej oraz lokalnej. Znaczącymi komponentami przyrodniczymi gminy są
jeziora oraz zbiorniki wodne o wysokiej
klasie czystości wód. Do najcenniejszych
przyrodniczo należą jeziora lobeliowe
z ich reliktową roślinnością. Przez terytorium gminy przepływają rzeki Słupia

i Skotawa, znajdują się ponadto sztuczne
zbiorniki wodne: Krzynia i Konradowo
oraz jeziora: Głębokie, Gałęzów, Dobra,
Grabówek, Podwilczyn i Kunitowskie.
Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru nadane gminie przez
licznie występujące rzeki, jeziora i lasy
sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji.
Na terenie Gminy nie brakuje zabytkowych kościołów, pałaców, dworów.
Są to budowle z XVIII, XIX i XX wieku.
Możemy pochwalić się malowniczo
usytuowanymi elektrowniami wodnymi
na Słupi – Strzegomino i Krzynia. Zlokalizowane wśród lasów i morenowych
wzgórz są częstym punktem pieszych
i rowerowych wycieczek. Leżą na tzw.
„Szlaku elektrowni wodnych”. Stuletnie
elektrownie wodne są przykładem unikatowych rozwiązań technicznych i zabytkami kultury materialnej. Szczególnie
godne polecenia jest zwiedzanie szlaku
elektrowni wodnych przy okazji spływu
kajakiem po Słupi.
Ludność gminy to około 9 600 osób
(2019 r.), zamieszkują w 45 miejscowościach na obszarze 22 sołectw.
W Gminie Dębnica Kaszubska można
spędzić wolny czas z dala od pośpiechu
dnia codziennego, w czystym środowisku, przyjaznej atmosferze i w bliskim
kontakcie z przyrodą.
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Gmina Słupsk
Gmina Słupsk usytuowana jest w Północnej części Polski na Pomorzu Środkowym
w odległości około 10 kilometrów od Morza Bałtyckiego. Gmina zajmuje obszar
26.058 ha i zamieszkuje ją 14568 mieszkańców. Gmina, ze względu na swoje
dogodne położenie oraz stosowane ulgi
i zwolnienia w podatkach lokalnych, staje się atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców. Stwarza wiele możliwości dla
rozwoju prywatnego rzemiosła, handlu
i usług. Dlatego też bardzo szybko wzrasta liczba podmiotów gospodarczych.
Na terenie gminy działa Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Daje ona inwestorom wyjątkową szansę dynamicznego rozwoju oferując ulgi i preferencje
podatkowe. Tereny przeznaczone pod
inwestycje mają bardzo dobry dostęp
do infrastruktury drogowej. Przez Gminę
Słupsk przebiegać będzie realizowana
właśnie obwodnica Słupska. Komunikacja publiczna dociera do wszystkich
miejscowości gminy, a w Jezierzycach,
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Gałęzinowie i Strzelinku zlokalizowane
stacje kolejowe.
Działalność gospodarcza rozwija się
przede wszystkim w dziedzinie przemysłu i usług. W gminie funkcjonuje u nas
ponad 900 podmiotów gospodarczych
o profilu metalowym, gumowym, spożywczym, usługowym. Potwierdzeniem
pozycji gminy są bardzo dobre wyniki
w ogólnopolskich rankingach i konkursach. W tym roku Gmina Słupsk znalazła
się na 13 miejscu w rankingu Europejska
Gmina, opublikowanym przez Gazetę
Prawną. Wyróżniona została również
w konkursie „Gmina Manager 2008” na
najlepiej zarządzaną gminę w województwie pomorskim.
Gmina Słupsk jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce.
W klasyfikacji dochodu na jednego
mieszkańca zajmuje 45 miejsce w kraju
na około 1.500 gmin wiejskich.
W skład gminy wchodzi 30 sołectw.
Na terenie gminy funkcjonuje lotnisko
Słupsk-Krępa.

Miasto Słupsk
Miasto Słupsk położone pomiędzy Morzem Bałtyckim od północy, a kaszubskimi jeziorami od południa stanowi doskonałą bazę wypadową do aktywnego
wypoczynku. Do tego Słupsk to miasto
z piękną historią, dawna stolica księstwa
słupskiego, przez wieki związane z zachodniopomorskim rodem Gryfitów.
Po dawnych czasach pozostały zabytki
i legendy. W Słupsku możemy podziwiać wspaniały, monumentalny Ratusz
w stylu neogotyckim z pocz. XX w. Na
uwagę zasługuje dominująca nad Starym
Miastem piękna, gotycka świątynia Najświętszej Marii Panny z XIII w. z barokową
głowicą i krzywą wieżą (odchylenie od
pionu wynosi 89 cm) oraz dawny kościół klasztorny sióstr norbertanek (dziś
siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej).
W Kościele św. Jacka z XV w. znajduje się
wiele zabytkowych dzieł sztuki sakralnej,
głównie barokowych: ołtarz, ambona,
płyty nagrobne przedstawicieli dynastii
Gryfitów i Croy, unikatowe organy barokowe, dzięki którym od kilkunastu lat co
roku odbywają się tu festiwale muzyki organowej i kameralnej. Przy bulwarze Popiełuszki, który biegnie wzdłuż rzeki Słupi
ciągną się pozostałości murów miejskich
z jedyną zachowaną basztą obronną –
Basztą Czarownic z pocz. XV w. W XVII
wieku baszta pełniła funkcję więzienia
dla kobiet oskarżanych o uprawianie
czarów. Stąd na jej szczycie wiatrowskaz

w kształcie czarownicy na miotle. Dziś
w baszcie znajduje się jeden z oddziałów
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej,
gdzie odbywają się wystawy malarstwa,
rzeźby, fotografii i instalacji przestrzennych. Płynąc Słupią można podziwiać
obiekty Muzeum Pomorza Środkowego:
Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy i Spichlerz Biały, w którym znajduje się
największa w Polsce kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza (ponad 250
obrazów i rysunków). Słupsk to także miasto zielone – pełne roślinności, parków
i otaczających go lasów. Przy ul. Szarych
Szeregów znajduje się park Powstańców
Warszawskich, w którym stoi pierwszy,
jaki został zbudowany w Polsce pomnik
poświęcony Powstańcom (1945 r.). Spacer po Słupsku można odbyć również
szlakiem słupskich murali, który powstał
dzięki ściennym malowidłom pojawiającym się w przestrzeni miejskiej od 2016
roku. W chwili obecnej w całym mieście
jest ich ok. 26. Szukanie niedźwiadków
w przestrzeni miejskiej to też nie lada
gratka. Niedźwiadki szczęścia na ulicach
Słupska zaczęły się pojawiać w 2017 roku,
a w tej chwili jest ich 13. Wszystko zaczęło
się od figurki bursztynowego niedźwiadka, którą mieszkańcy znaleźli nieopodal
Słupska w 1887 r., podczas kopania torfu.
Według badaczy figurka była amuletem
należącym do łowcy niedźwiedzi.
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Miasto Ustka
Miasto Ustka położone jest w północnej
Polsce w województwie pomorskim,
w powiecie słupskim, u ujścia rzeki Słupi
do Morza Bałtyckiego, na urokliwym Wybrzeżu Słowińskim. Siedzibą Gminy jest
Ustka, która jest miastem portowym oraz
uzdrowiskiem z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi. Miasto przyciąga turystów i kuracjuszy z całej Polski i Europy zarówno walorami zdrowotnymi, w związku
z dużą ilością uzdrowisk, jak i pięknymi
widokami oraz ciekawymi atrakcjami.
Nieopodal Ustki, tj. w Lędowie zlokalizowane jest Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej, będące głównym ośrodkiem
szkoleniowym dla potrzeb Marynarki Wojennej na Polskim Wybrzeżu.
Ustka dzięki pięknym, czystym plażom,
parkom, lasom i czystemu klimatowi
to idealne miejsce na wypoczynek. Dla
osób chcących spędzić aktywnie czas, np.
poznając historię, miasto oferuje wiele
atrakcji. Jedną z głównych są poniemiec-
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kie Bunkry Blüchera, które są otwarte dla
zwiedzających przez cały rok. Na terenie
bunkrów odbywają się ciekawe festiwale, pikniki oraz rekonstrukcje. Ponadto
w Ustce warto również odwiedzić latarnię
morską powstałą w 1892 roku (udostępnioną w okresie letnim do zwiedzania)
czy, spacerując po urokliwych uliczkach,
podziwiać jedyne w swoim rodzaju wille
i domy rybaków, kościoły lub też przejść
się odnowioną promenadą. Z promenady rozciąga się widok na Morze Bałtyckie, które zachwyca tak samo latem
jak i w każdą inną porę roku. Spacerując
w stronę portu warto również zwiedzić
molo, by odwiedzić syrenkę morską. Na
szczególną uwagę zasługują także liczne
wydarzenia kulturalne organizowane
w Ustce, np. Festiwal Wiatru, Dożynki Rybne czy mistrzostwa Polski w wypłukiwaniu bursztynu – „Złoto Bałtyku”. Ponadto
przez cały rok odbywają się imprezy sportowe, koncerty, imprezy żeglarskie oraz
wystawy. Wszystko to sprawia, że miasto
Ustka jest atrakcyjne przez cały rok.

Gmina Kobylnica
54°21´N 17°5´E

1

Przystań kajakowa przy
moście Lubuń-Żelkówko

Przedsięwzięcie zrealizowane w pobliżu
mostu drogowego położonego w ciągu
drogi powiatowej nr 1170G relacji Lubuń-Żelkówko, na działce nr 187/4, 2/2
oraz na działce nr 256 (rzeka Słupia) obręb Lubuń, gm. Kobylnica. działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz na terenie obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
„Dolina Słupi”.
W ramach zagospodarowania terenu
przystani kajakowej przy moście Lubuń-Żelkówko powstało przyjazne dla
turystów miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe wyposażone m. in.: pomost
cumowniczy dla kajaków, slip, trzy-sta-

53
km

nowiskowa suszarka na kajaki, palisady
oraz tablice promocyjno – informacyjne.
Dodatkowo na terenie przystani kajakowej znajduje się dogodny i oświetlony
parking wraz z dużą i małą drewnianą
wiatą, gdzie można schować się przed
deszczem. Na terenie przystani powstało
również miejsce wypoczynkowe do spożycia posiłków na otwartej przestrzeni
w postaci miejsca na ognisko z ławkami
oraz miejsce wypoczynku z 5 ławo-stołami. Przystań kajakowa wykorzystywana
jest również przez rowerzystów oraz kajakarzy jako przystanek podczas rowerowych wycieczek i spływów kajakowych.
Latem teren ten wykorzystywany jest
jako pole namiotowe.
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Gmina Kobylnica
54°24´N 17°1´E

2

Przystań kajakowa za
leśniczówką w Łosinie

Inwestycja realizowana w sąsiedztwie
budynku leśniczówki w miejscowości
Łosino, na działce nr 227, 237 oraz działce
nr 224 (rzeka Słupia). Dojazd do miejsca
objętego projektem możliwy jest z drogi
krajowej nr 21, poprzez drogę gminną nr
114032 (ul. Starowiejska) następnie leśną
drogą gruntową oraz drogą wewnętrzną
(gminną o nawierzchni gruntowej).
W bezpośrednim sąsiedztwie przystani
kajakowej znajduje się zabytkowy park,
stanowiący pozostałości po dawnej pańskiej siedzibie rodu Puttkamerów.

44
km

Lokalizacja przystani: ok. 25,5 km od międzynarodowego szlaku rowerowego R10.
W ramach projektu dokonano zagospodarowania terenu przystani kajakowej
za leśniczówką w Łosinie powstał m. in.:
pomost cumowniczy dla kajaków, slip,
trzy-stanowiskowe suszarki na kajaki,
mała i duża wiata drewniana, podest
i kładka komunikacyjna, tablice promocyjno – informacyjne oraz parking wraz
z zapleczem sanitarnym. Całość inwestycji została opatrzona oświetleniem
solarnym.
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Gmina Kobylnica
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Gmina Dębnica Kaszubska
54°16’36,4”N 17°23’37,4”E

3

Przystań kajakowa nad
Jeziorem Głębokim

Przystań znajduje się w pobliżu miejscowości Gałęzów przy północnym
brzegu Jeziora Głębokiego, w miejscu
zakończenia spływu przed odcinkiem
wyłączonym turystycznie (kanał elektrowni Gałąźnia Mała). Obszar położony
jest w lesie, ok. 2 km od miejscowości, do
którego dojazd przebiega drogą leśną.
W ramach projektu wykonano przystań
z pomostem, slip do wodowania małych

84
km

jednostek pływających, ciąg komunikacyjny wraz z zatoką postojową i parkingiem,
miejsce na ognisko wraz z paleniskiem
i ławkami oraz małą architekturę, w tym:
l
l
l
l
l

suszarki do kajaków,
wiaty wraz z ławostołami,
ławki,
osłonę przenośnego sanitariatu,
kosze na śmieci.
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Gmina Dębnica Kaszubska
54°20’29,8”N 17°12’50,6”E

4

Przystań kajakowa
w Krzyni

Przystań znajduje się nad brzegiem
jeziora Krzynia, od strony zachodniej,
w miejscu określanym dotychczas jako
tzw. „harcerska łączka”. Teren znajduje
się w pobliżu siedziby Stowarzyszenia
Partnerstwo Dorzecze Słupi, mieszczącej
się w budynku Centrum Partnerstwa
Lokalnego z salą konferencyjną, częścią
sanitarną, rekreacyjną i parkingiem.

65
km

W ramach projektu wykonano przystań
z pomostem wraz z urządzeniem brzegu,
miejsce na ognisko wraz z paleniskiem
i ławkami oraz małą architekturę, w tym:
l
l
l
l
l

suszarki do kajaków,
wiaty wraz z ławostołami,
ławki,
osłonę przenośnego sanitariatu,
kosze na śmieci.
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Gmina Dębnica Kaszubska
nr 1: 54°20’48,8”N 17°12’46,4”E; nr 2: 54°21’4,8”N 17°12’35,7”E

5

Przenoska
w Krzyni

Pierwsza cześć przenoski – miejsce wyciągania kajaków, zlokalizowana jest
nad brzegiem jeziora Krzynia, od strony
północnej przy odpływie zbiornika wodnego do elektrowni wodnej, obwałowanym kanałem.

65
km
W ramach projektu wykonano umocnienia odcinka brzegu faszyną po obu
stronach przenoski, odcinek ścieżki żwirowej, schody drewniane w skarpie oraz
sleep z płyt.

W ramach projektu wykonano umocnienia odcinka brzegu faszyną po obu stronach przenoski, podwyższenie terenu,
odcinek ścieżki żwirowej oraz sleep z płyt.
Druga część przenoski – miejsce wodowania kajaków, zlokalizowana jest po drugiej
stronie drogi, poniżej elektrowni wodnej
w Krzyni, nad brzegiem rzeki Słupia.
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54°21’26,7”N 17°9’17,5”E

6

Przystań kajakowa
w Leśnym Dworze

Przystań zlokalizowana jest przy drodze powiatowej w Łysomiczkach, nad
brzegiem rzeki Słupi. W niedalekiej
odległości znajduje się siedziba Nadleśnictwa Leśny Dwór. Przedsięwzięcie
zrealizowane zostało na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym Nadleśnictwa,
które częściowo było zagospodarowane
poprzez wiaty, miejsce na ognisko, ławki,
kosze na śmieci i tablice informacyjne.
W ramach projektu wykonano przystań
z pomostem wraz z urządzeniem brzegu

22
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km

w postaci kiszki faszynowej po obu stronach pomostu oraz slipu do wodowania
małych jednostek pływających. Ponadto
wykonano ciąg komunikacyjny wraz
z zatoką postojową z parkingiem oraz
małą architekturę, w tym:
l
l
l
l
l

suszarki do kajaków,
wiaty wraz z ławostołami,
ławki,
osłonę przenośnego sanitariatu,
kosze na śmieci.

Gmina Dębnica Kaszubska
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54°31´58,6”N 16°56´39,6”E

7

Przystań kajakowa we
Włynkówku przy młynie

Przystań kajakowa we Włynkówku zlokalizowana jest na działce nr 186 oraz
229 obręb ewidencyjny Włynkówko, gm.
Słupsku. W wyniku realizacji projektu na
terenie Gminy Słupsk powstała przystań
z zatoką postojową z parkingiem, oraz
urządzeniem brzegu, slip, mała architektura w tym: wiata, ławostół, stojak
na rowery, kosze na śmieci, suszarki na
kajaki, oznakowanie wodne i drogowe, tablica promocyjno-informacyjna.

24

28
km

Obszar jest dobrze skomunikowany,
graniczy bezpośrednio z drogą gminną
(aleja Nad Rzeką). W pobliżu znajduje
się infrastruktura sportowa: boisko
wielofunkcyjne, sala gimnastyczna oraz
ścieżka rowerowa prowadząca przez
Włynkówko i Strzelinko do kompleksu
turystycznego Dolina Charlotty. W niewielkiej odległości przebiega droga krajowa nr 21 – Słupsk – Ustka.

Gmina Słupsk
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54°27´32,7”N 17°2´21,4”E

8

Przystań kajakowa na
terenie SOSiR w Słupsku

Przystań kajakowa w Słupsku jest kolejnym etapem na mapie spływu rzeką
Słupią. Niewątpliwym atutem tego
miejsca jest bliskość do części zurbanizowanych miasta Słupska, ale również
niezwykły komfort ciszy ze względu
na swoje położenie na terenie Parku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Główne elementy przystani: plac odpoczynku z kraty trawnikowej usytuowany
na urządzonym brzegu rzeki, elementy
małej architektury tj. ławeczki, tablice
informacyjne, kosze na śmieci, stojak na
kajaki oraz maszty flagowe. Brzeg rzeki
wzmocniono wzdłużnymi belkami z poliuretanu, dzięki którym umożliwiono
łatwy dostęp do wody i bezpiecznego
transportu kajaków. Kajakarze specjalną
ścieżką kierując się w głąb lądu, mijając
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na swojej drodze bramkę w ogrodzeniu,
wchodzą bezpośrednio na teren, gdzie
zlokalizowano kolejny nowopowstały
element infrastruktury. Pole biwakowe, bo o nim mowa, w swoim zakresie
zawiera budynek socjalno-sanitarny,
wydzielone miejsca na namioty, wydzielone miejsce na rozpalanie ogniska,
żerdź do osuszania kajaków, ławeczki
oraz stojaki na rowery. Całości dopełnia
oświetlenie terenu niskimi lampami
parkowymi zapewniającymi dyskrecję
i komfort w porze nocnej oraz system
monitoringu wpływającym w znacznym
stopniu na bezpieczeństwo kajakarzy.
Lokalizacja: działka nr 442/5 i 442/11,
obręb 13 Miasta Słupska (teren Parku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku).

Miasto Słupsk
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Miasto Słupsk
54°27´39,2”N 17°2´19,4”E

9

Przenoska przez Śluzę
Łososiową w Słupsku

Przenoska jest kolejnym elementem infrastruktury na kajakowym szlaku przez
zurbanizowane tereny Miasta Słupska.
Podobnie jak w przypadku przystani
kajakowej postawiono na nowoczesne
rozwiązania techniczne w doborze materiału oraz wykonawstwa elementów
infrastruktury kajakarskiej które wspomogą dbałość o środowisko oraz zwiększą komfort użytkowników. W miejscu
wyciągania kajaków na urządzonym
brzegu rzeki wykorzystano ponownie
krawędziaki z poliuretanu które stanowią naturalną podporę pod nogami
i wsparcie pod spód kajaka. Ścieżka
łącząca miejsce wyciągania i wodowania została zaprojektowana i wykonana
przy użyciu krat trawnikowych dających

37
km

możliwość bezpiecznego transportu
kajaka. W miejscu wodowania zamontowano pochylnie w celu łatwiejszego,
sprawniejszego wprowadzania do wody
kajaków. Elementami uzupełniającymi
infrastrukturę są między innymi: ławki,
kosze na śmieci, żerdź do odstawienia
i osuszenia kajaka, tablica informacyjna oraz oznakowanie wodne szlaku
kajakowego. Reasumując przemyślany
i zrealizowany projekt przenoski idealnie
wkomponował się w otoczenie tworząc
niewątpliwie jednorodną, spójną całość
z otaczającą go przyrodą.
Lokalizacja: działka nr 426, 427 i 418 obręb 13 Miasta Słupska (teren Parku Kultury i Sportu w obrębie istniejącej Śluzy
Łososiowej).
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Miasto Ustka
54°57´70”N 16°86´19”E

10

Stanica kajakowa na terenie
Gminy Miasto Ustka

Stanica kajakowa w Ustce położona jest
w centralnej części miasta, w dogodnej
lokalizacji pod względem komunikacyjnym. Stanica znajduje się w sąsiedztwie
drogi krajowej nr 21, przy zachodnim
brzegu rzeki Słupi. W ramach inwestycji
przy rzece powstał pomost cumowniczy o długości 15 metrów oraz slipy do
wodowania kajaków. Na jej terenie do

1,7
km

dyspozycji odwiedzających udostępniono węzeł sanitarny, parking, zadaszone
wiaty (w tym jedna z suszarką dla kajaków), ławki, stojaki na rowery, miejsce
na ognisko i grilla. Teren jest oświetlony.
Nieopodal znajduje się ścieżka rowerowa EuroVelo-10. Na usteckiej stanicy istnieje możliwość wypożyczenia kajaków
wraz z osprzętem.

29

Miasto Ustka
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