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Przystań kajakowa
w Krzyni

65
km

6

Przystań kajakowa
w Leśnym Dworze

54°20’29,8”N; 17°12’50,6”E

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.
Przystań oprócz zagospodarowanego brzegu wyposażona
jest w pomost, 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.

5

Przenoska
w Krzyni

54°21’26,7”N; 17°9’17,5”E

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.

Obiekt ten posiada 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.

8

7

Przystań kajakowa na
terenie SOSiR w Słupsku

37
km

54°27´32,7”N; 17°2´21,4”E

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

65
km

ławostół, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oznakowanie
wodne i drogowe oraz tablicę promocyjno-informacyjną, które
w znaczny sposób sprzyjają turystom w uprawianiu turystyki
wodno-kajakowej.
Obszar jest dobrze skomunikowany, graniczy bezpośrednio
z drogą gminną (aleja Nad Rzeką).

Przystań posiada doskonale
urządzony brzeg w postaci kiszki faszynowej po obu stronach pomostu oraz slipu do wodowania małych jednostek pływających.
Ponadto na terenie przystani powstał ciąg komunikacyjny wraz
z zatoką postojową z parkingiem oraz małą architekturę, w tym:

Przystań kajakowa we
Włynkówku przy młynie

nr 1: 54°20’48,8”N; 17°12’46,4”E; nr 2: 54°21’4,8”N; 17°12’35,7”E

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

59
km

28
km

54°31´58,6”N; 16°56´39,6”E

Przystań kajakowa we Włynkówku zlokalizowana jest na
działce nr 186 oraz 229 obręb
ewidencyjny Włynkówko, gm.
Słupsku. W pobliżu znajduje
się infrastruktura sportowa,
tj. 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.
Przystań Kajakowa we Włynkówku posiada dobrze zagospodarowany brzeg wraz z zatoką
postojową i parkingiem. Ponadto przystań posiada dodatkową infrastrukturę, tj. slip, suszarki na kajaki, drewnianą wiatę,

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 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).

9

Przenoska przez Śluzę
Łososiową w Słupsku

37
km

54°27´39,2”N; 17°2´19,4”E

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 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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Stanica kajakowa
na terenie Gminy
Miasto Ustka

1,7
km
54°57´70”N; 16°86´19”E

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 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.
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Ogólna charakterystyka projektu
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 infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej niezbędnej
do obsługi przystani. Działania te skutkowały stworzeniem
kompleksowej turystyki wodnej – szlaków kajakowych. Wykonane zostały również 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 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 szczególności 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.
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opisywane punkty
przystań kajakowa
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przenoska przez przeszkodę
pole biwakowe
stanica kajakowa
Pokrycie terenu:
tereny zabudowane
obszary leśne
wody powierzchniowe

10

inne
Pozostałe oznaczenia:
główne drogi
7

pozostałe drogi
linie kolorowe
9

cieki

8

granica województwa
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Na terenie Gminy Kobylnica zrealizowano:
l przystań kajakowa przy moście w ciągu drogi łączącej
miejscowości Lubuń i Żelkówko,
l przystań kajakowa za leśniczówką w Łosinie.
Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w ramach projektu
zostały ukończone następujące inwestycje:
l przystań kajakowa nad jeziorem Głębokim,
l przystań kajakowa i przenoska w Krzyni,
l przystań kajakowa w Leśnym Dworze.
Na terenie Gminy Słupsk realizacja projektu miała miejsce
w miejscowości Włynkówko (przystań kajakowa), a na terenie Miasta Słupsk działania prowadzono w Słupsku w obrębie Parku Miejskiego oraz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (budowa przystani kajakowej oraz przenoski przez
Śluzę Łososiową).
Na terenie Gminy Miasto Ustka zrealizowano budowę stanicy kajakowej w Ustce.
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1

Przystań kajakowa przy
moście Lubuń-Żelkówko

53
km
54°21´N; 17°5´E

Przystań Kajakowa przy moście Lubuń -Żelkówko znajduje się 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”.

2

44
km
54°24´N; 17°1´E

Przystań zlokalizowana w sąsiedztwie budynku leśniczówki
w miejscowości Łosino, na
działce nr 227, 237 oraz działce
W (rzeka Słupia). Dojazd
nr 224
do przystani możliwy jest
z drogi krajowej nr 21, poprzez
drogę gminną nr 114032 (ul.
Starowiejska) następnie leśną

projekt, skład i druk

W bezpośrednim sąsiedztwie
przystani kajakowej znajduje
się zabytkowy park, stanowiący pozostałości po dawnej
pańskiej siedzibie rodu Puttkamerów.

Przystań kajakowa przy moście Lubuń-Żelkówko to przyjazne dla turystów miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe
wyposażone m. in.: pomost cumowniczy dla kajaków, slip,
trzy-stanowiskowa 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 znajduje się
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.

Przystań kajakowa za
leśniczówką w Łosinie

drogą gruntową oraz drogą
wewnętrzną (gminną o nawierzchni gruntowej). Lokalizacja przystani: ok. 25,50 km
od międzynarodowego szlaku
rowerowego R10.

Przystań kajakowa za leśniczówką w Łosinie posiada dobrze
zagospodarowany teren wyposażony m.in. w: pomost cumowniczy dla kajaków, slip, trzy-stanowiskowe suszarki na kajaki,
małą i dużą wiatę drewnianą, podest i kładkę komunikacyjną,
tablice promocyjno – informacyjną oraz parking wraz z zapleczem sanitarnym. Całość inwestycji została opatrzona oświetleniem solarnym.

3

Przystań kajakowa
nad Jeziorem Głębokim

84
km

Gmina Kobylnica
ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
tel. 59 842 90 70 do 71
fax 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
kobylnica@kobylnica.pl
www.kobylnica.pl

Gmina Dębnica Kaszubska
ul. Księdza Antoniego Kani 16a,
76-248 Dębnica Kaszubska
tel. 59 813 17 19, fax 59 813 16 34
informacja@debnicakaszubska.eu
www.debnicakaszubska.eu

54°16’36,4”N; 17°23’37,4”E

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.
Przystań ta wyposażona jest
w: pomost, slip do wodowania
małych 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.

Miasto Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
tel. 59 815 43 00, fax 59 815 29 00
bom1@um.ustka.pl
www.ustka.pl

Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 84 60, fax 59 842 92 54
boi@gminaslupsk.pl
www.gminaslupsk.pl

Miasto Słupsk
plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 83 00, fax 59 842 35 83
urzad@um.slupsk.pl
www.slupsk.pl

