Kajakiem z Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku
Nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku zorganizowali dla
swoich uczniów i zawodników sekcji pływania UKS Orlik oraz ich rodziców spływ kajakowy. Wybór
trasy stanowił problem - gdzie należało popłynąć? Szukaliśmy różnych możliwości, a tu okazało się,
że gmina Tryńcza zakupiła kilkadziesiąt kajaków i w ramach promocji może nam je nieodpłatnie
udostępnić wraz z transportem. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Wybór padł na Wisłok
od mostu w Gniewczynie Łańcuckiej do miejscowości Dębno, niedaleko od ujścia Wisłoka do Sanu.
Jest to trasa licząca około 12 km.
Dolina Wisłoka, to dla większości enigmatyczna i nieznana część gminy Tryńcza. Od ubiegłej
soboty odkryła swoje podwoje dla grupy gimnazjalistów i ich rodziców.
W sobotę rano 13.09.2014r., obok mostu w Gniewczynie 24 uczestników wysłuchało odprawy,
dotyczącej bezpiecznego poruszania się kajakiem i ewentualnych trudności, jakie mogą wystąpić
w trakcie spływu. Chwilę później dowieziono nam nowoczesne dwuosobowe kajaki polietylenowe.
Bardzo wygodne, stabilne, bezpieczne i łatwe w prowadzeniu nawet dla niedoświadczonych
kajakarzy. Po sprawdzeniu sprzętu i ubraniu kamizelek asekuracyjnych „zwodowaliśmy nasze
jednostki”. Sprawiło to spore poruszenie wśród okolicznych mieszkańców. Żegnało nas kilkanaście
osób zgromadzonych na moście.
Wspaniały, dziki Wisłok oczarował nas wszystkich. Drzewa zwalone do wody, niektóre stojące
w nurcie, piękne zakola, czyli to, co kajakarze lubią najbardziej. Olbrzymia ilość ptaków, począwszy od
zimorodków przez kaczki krzyżówki, bażanty, bąki a skończywszy na czaplach. Dwukrotnie mieliśmy
okazję zobaczyć bobry. Duże zainteresowanie wzbudził wąż przepływający rzekę, niestety nie udało
nam się określić gatunku.
Za mostem drogowym w Tryńczy zrobiliśmy postój, gdzie urządziliśmy ognisko, na którym
każdy mógł upiec kiełbaski. W trakcie odpoczynku odwiedził nas wójt gminy Tryńcza, pan Ryszard
Jędruch. Osobiście mogliśmy podziękować za wypożyczenie kajaków. Wójt był zainteresowany trasą
naszego spływu i odczuciami młodzieży. Pogratulował nam pomysłu, a także opowiedział o planach
budowy trzech stanic w Gniewczynie Łańcuckiej, w okolicach mostu linowego do Chodaczowa oraz
w Tryńczy poniżej mostu drogowego. Trzymamy kciuki za tę inwestycję, która będzie służyć
mieszkańcom i na pewno ściągnie wielu turystów szukających możliwości aktywnego wypoczynku.
Następnie ruszyliśmy do Dębna. Ta część trasy była bardzo łatwa technicznie. Wisłok jest
dość szeroki, a nurt leniwy. To znak, że zbliżamy się do końca wyprawy. Jeszcze tylko oczyszczenie
i załadowanie kajaków na przyczepę... i koniec przygody.
Podsumowując niezwykle udaną sobotę z piękną, słoneczną pogodą należy głośno
powiedzieć: ZAPRASZAMY DO TRYŃCZY NA KAJAKI!
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