
 

 

N O T A T K A 

Z PRZEPROWADZONEJ IMPREZY PROMOCYJNO-REKREACYJNEJ 

W DNIACH 27-28.03.2010 r. 

pn.  „Rowerowe przywitanie wiosny w Świekatowie” 

 

Kolejną imprezą  jaką w dniach 27-28.03.2010 roku zorganizował Bydgoski Klub Rowerowy 

„TURKOLE” był rajd rowerowy  pn. „Rowerowe przywitanie wiosny w Świekatowie”. W rajdzie oprócz 

członków naszego klubu uczestniczyło  grono przyjaciół z bydgoskich klubów rowerowych: „GRYF”, 

„TORPEDO” – Solec Kujawski. 

W typowy marcowy weekend z pochmurnym niebem, drobnym deszczem i słońcem na przemian,         

25 turystów spędziło aktywnie  czas na rowerach, na trasie: Bydgoszcz/Myślęcinek  przez Janię Górę 

do Świekatowa (trasa około 50 km w jedną stronę). 

Komandorem zlotu był Kazik Wołoszyn, a kierownikiem trasy kol. Boguś Matelski. 

Głównym celem rajdu rowerowego było przywitanie wiosny, poznanie  pięknych okolic  Świekatowa 

oraz odwiedzenie „wioski chlebowej” w Janiej Górze. 

Zbudowano tam oryginalny piec chlebowy, w którym wypieka się wg starych receptur chleb na zakwasie  

bez konserwantów. 

Urocza gospodyni Pani Danusia Megger z Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo opowiedziała 

uczestnikom historię powstania całego przedsięwzięcia, poczęstowała przemoczonych i zziębniętych 

rowerzystów gorącą kawą, herbatą, słodyczami oraz zdradziła plany na przyszłość tzn. utworzenia 

ścieżki dydaktycznej z myślą  o najmłodszym pokoleniu, aby nauczyło się i pamiętało, że chleb to nie 

tylko piekarnia  i pobliski sklep. 

Na zakończenie spotkania Komandor wręczył Pani Danusi drobne upominki ufundowane przez 

organizatora oraz przez Urząd Miasta w Bydgoszczy. 

Wszyscy rowerzyści wpisali się do książki pamiątkowej z gorącymi życzeniami powodzenia na 

przyszłość przy  realizacji przedsięwzięcia. 

Po spotkaniu grupa rowerowa udała się w stronę Świekatowa do miejsca zakwaterowania jakim było 

gospodarstwo agroturystyczne u Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Jaroch. 

W gospodarstwie czekał na rowerzystów gorący posiłek – grochówka wiejska, świeże ciepłe bułki 

przywiezione specjalnie z Bydgoszczy oraz przytulne i ciepłe kwatery. 



Po krótkim odpoczynku grupa udała się na wspólną zabawę (zabawa miała odbyć się przy ognisku, ale 

ze względu na złą pogodę, ogniska nie rozpalono). 

W międzyczasie uczestników rajdu odwiedził Pan Marek Topoliński Wójt Gminy Świekatowo, który 

opowiedział o historii Świekatowa oraz o dalszych planach rozwoju gminy. 

Pan Wójt wręczył uczestnikom ciekawe foldery, informatory dotyczące Świekatowa oraz gminy. 

Komandor oraz Prezes „TURKOLA” kol. Rajmund Ratajczak podziękowali za miłą gościnność na 

terenie gminy oraz wręczyli książkę o Bydgoszczy z dedykacją i podpisami uczestników rajdu oraz 

drobne upominki ufundowane przez organizatora. 

Sam wieczór poświęcony był wspomnieniom, odbywał się w miłej, sympatycznej atmosferze, 

uczestnikom umilali czas koledzy, którzy grali na instrumentach: Boguś Matelski na organkach oraz na 

gitarze Czesiek Stasiak, obaj koledzy z Bydgoskiego Klubu Rowerowego „TURKOLE”. 

W trakcie spotkania  serdeczne podziękowania otrzymali  liderzy grup rowerowych za promowanie 

imprez rowerowych. 

Prezes „TURKOLA” wręczył koleżankom  z „GRYFU” – Zosi Rozynek,  „TORPEDO” Solec Kujawski – 

Ani Dolczewskiej oraz Ewie Kempińskiej drobne upominki ufundowane przez organizatorów – 

„TURKOLE” oraz Urząd Miasta w Bydgoszczy. 

W niedzielę  w znakomitych humorach cała grupa wróciła do Bydgoszczy, a potem jak to bywa  każdy 

klub  odjechał w swoją stronę z okrzykiem do następnego razu. 

Opracował: kazikowolo 

 

 

 


