
INFORMACJA 
 

plan przebiegu parady jednostek pływających 
podczas Steru na Bydgoszcz w dniu 22.06.2019 roku 

  

Plan przebiegu parady jednostek pływających: 

Uczestnicy parady gromadzą się, w miarę możliwości, między Śluzą Miejską a Jazem Ulgowym 
zgodnie z zamieszczonym na odwrocie schematem: ,,Miejsca koncentracji statków”.                         
1. Do godz. 1630 zakończenie koncentracji przed paradą, zacumowanie w miejscach 

wskazanych na mapce. 

2. Początek parady - godzina 1700.  

3. Jednostka otwierająca paradę - statek KM STRAŻY POŻARNEJ. 

Za nim płyną w kolejności:   

 SŁONECZNIK 1, SŁONECZNIK 2, Houseboat-y  

 kajakarze, kanadyjkarze, smocze łodzie 

 łodzie wioślarskie  

 galary, jachty żaglowe, katamarany, jednostki motorowe  

  jednostka Policji 

 Paradę zamykają: jednostka Urzędu Miasta PIAST i WOPR 

3. Parada, w podanym wyżej szyku, z zachowaniem bezpiecznych odstępów płynie PRAWĄ STRONĄ 

SZLAKU do wysokości HSW ŁUCZNICZKA, w tym miejscu jednostki, które  wracają aby 

zacumować w rejonie Wyspy Młyńskiej – opływając łódź WOPR zawracają i płyną  

LEWĄ STRONĄ SZLAKU. 

    - Kajakarze i wioślarze spływają do swoich macierzystych klubów. 

 

PROSIMY WCZEŚNIEJ NIE NAWRACAĆ!!!!!  

Nie dostosowanie się do tego zalecenia może  spowodować niepotrzebne zamieszanie i kolizje  

na szlaku wodnym. 

 

Jednostkami nadzorującymi przebieg parady są: Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Bydgoszczy mający swoje miejsce dowodzenia na łodzi motorowej PIAST, jednostka 

Policji oraz ratownicy WOPR. 

 

Uprzejmie prosimy o respektowanie zaleceń i komunikatów  

przekazywanych przez w/w jednostki. 

UWAGA; 

Jednostki zacumowane przy Barce Piwnej, na czas parady z uwagi na małą szerokość rzeki 

Brdy i ograniczenie przepływu od strony ul. Stary Port winny być przestawione w inne miejsce. 
 

 

 
 
C U M O W A N I E 

Wszystkie jednostki, które po paradzie będą chciały zostać w okolicach Wyspy Młyńskiej informujemy, 

że cumowanie przy pomoście wzdłuż grobli – ul. Tamka, w trakcie STERU na Bydgoszcz jest 

bezpłatne.  

Cumujemy, tylko i wyłącznie prostopadle do pomostu dziobem (lub rufą)  z zabezpieczeniem  

w postaci kotwicy. 

Przy nabrzeżu od strony Wyspy Młyńskiej cumują:  

przy przystanku tramwaju wodnego: SŁONECZNIK 1, SŁONECZNIK 2, 

przy nabrzeżu od strony Młynów Rothera: m/s PIAST 

Proszę o zachowanie odstępu i swobodnego dojścia do rzeki Brdy, schodami z Wyspy 

Młyńskiej (od strony Międzywodzia),dla kajakarzy i innych jednostek, które będą podpływały aby 

zabrać pasażerów. 

 

 

 



 Kolejność jednostek 

uczestniczących  

w paradzie 


