
Harmonogram XXXXI Rejsu Żeglarskiego PTTK 

„Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak”  

04- 25.07.2020 r. 

 

1. 04.07 sobota – Zalewo, miejsce rozpoczęcia rejsu (8.00-10.00 dźwig do 
zrzucenia łodzi na wodę), przygotowanie i taklowanie łodzi do rejsu. 

Dla chętnych wycieczka do Przezmarku, do zamku krzyżackiego 

17.00-uroczyste rozpoczęcie rejsu z udziałem zaproszonych gości (burmistrz 
Zalewa, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, Stowarzyszenia Gościńce 
Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak. 

2. 05.07 niedziela, 10.00 - Matyty, postój Gospodarstwo Agroturystyczne 
Przystań, dla chętnych zwiedzanie stadniny koni. Wieczorem ognisko z 
konkursem. 

3. 06.07 poniedziałek, 10.00 - Siemiany (obiad własny), nocleg na Lipowym 
Ostrowie. 

4. 07.07 wtorek, 10.00 -  Zatoka Zimny Kąt-zakątek Piratów lub Zatoka Widłągi, 
na trasie krąg wodny, zależności od pogody-grzybobranie, wieczorem ognisko, 
gry         i zabawy. 

5. 08.07 środa, 10.00 – Iława, postój w Przystani pod Omegą.  

6. 09.07 czwartek – Iława, pobyt według osobnego planu zwiedzanie. 

7. 10.07 piątek, 9.00 – Chmielówka Letnisko, regaty żeglarskie z nagrodami.             
O godz. 17.00 Regionalny Jarmark Lokalnych Wyrobów, ognisko, konkurs  

8. 11.07 sobota, 8.30 – składanie masztów - śluza Miłomłyn – Miłomłyn - Przystań 
na Wyspie. O godz. 13.00 rekonstrukcja ogłoszenia budowy kanału Elbląskiego – 
połowa XIX w. wskazany ubiór z epoki. (aktualne, w zależności  od 
obowiązujących przepisów dotyczących  pandemii) 

9. 12.07 niedziela, 10.00 – jez. Ruda Woda, na trasie krótki pobyt w Wenecji – 
Czulpa koło Małdyt, postój Stary Port G.J. Streenke – wycieczka do Zajazdu Pod 
Kłobukiem (ewentualnie postój na Kanale Elbląskim, na wysokości mostu na 
drodze 519, przy ul. Zamkowej). 

10. 13.07 poniedziałek, 10.00 – pochylnia Buczyniec, zwiedzanie Izby Historii 
Kanału Elbląskiego, powrót na jez. Ruda Woda, postój na prawym brzegu po 
wejściu na jezioro- ognisko, konkurs. 

11. 14.07 wtorek, 11.00 – Miłomłyn, postój Przystań na Wyspie, czas wolny. 

12. 15.07 środa, pobyt w Miłomłynie, możliwy spływ kajakowy, ok. 3.5 km, na 
trasie quest z nagrodami. O godz. 18.00 spotkanie ze „smakami Regionów”, 
degustacja lokalnych wiktuałów, przy ognisku muzyka na żywo. 

13. 16.07 czwartek, 10.00 – śluza Zielona – Ostróda, postój w Przystani LOK lub 
Klubu Żeglarskiego Ostróda. 

14. 17.07 piątek, 10.00 – śluza Ostróda – śluza Mała Ruś – jez. Szeląg Duży – 
Szeląg. Możliwość zwiedzenia rezerwatu Sosen Taborskich (ok. 4 km, droga 530) 



15. 18.07 sobota, 10.00 – tunel wodny – postój Stanica Wodne Stare Jabłonki jez. 
Szeląg Mały. Możliwość zwiedzenia Skansenu Fortyfikacji – ognisko,  

16. 19.07 niedziela – dzień bosmański, odpoczynek, jeżeli pogoda pozwoli 
grzybobranie – ognisko. 

17. 20.07 poniedziałek, 10.00 – śluza Ostróda – jez. Drwęckie – krótki postój              
w Ośrodku Bajka – Pilawki. Możliwość zwiedzania starych mazurskich domostw     
w Faltyjankach. W Zajeździe Pilawki ogromny wybór ryb, ognisko z atrakcjami. 

18. 21.07 wtorek, 10.00 – śluza Zielona – Miłomłyn, postój Przystań na Wyspie. 
Czas wolny. 

19. 22.07 środa, 10.00 – śluza Miłomłyn – postój Chmielówka Letnisko. Ognisko, 
zabawy. 

20. 23.07 czwartek, 10.00 – Siemiany (obiad) – Skitławki, ognisko. 

21. 24.07 piątek, 10.00 – Zalewo. Uroczystość zakończenie rejsu, przygotowanie 
łodzi do slipowania, wręczenie upominków, pożegnalny grill.  

22. 25.07 sobota, 9.00  - dźwig – załadunek łodzi, powrót do stałych miejsc 
pobytu. 

 

                                                                       Ahoj, do zobaczenia na rejsie 

                                                                                   Komandor rejsu 

                                                                                     Wojtek Skóra 

                                                                        e-mail: wojtek.skora@pttk.pl 

                                                                                    tel. 602451456  
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