
Sekcja rowerowa

Sekcja rowerowa w roku akademickim 2016/2017

  

Udziałem w rajdzie rowerowym organizowanym przez MOSIR Chodzież w dniu 30.04.2017
sekcja rowerowa zaczęła działalność, a którą zakończyła w dniu 24.10.2017r. Ogółem w
sezonie zorganizowano 26 wyjazdów podczas których przejechano 794 km.w tym 3 udziały w
rajdach rowerowych organizowanych przez MOSIR Chodzież i Ch.T.Row. Trasy wiodły przez
lasy, wioski, osiedla pow. chodzieskiego. Podczas przejazdów podziwiano cuda natury, pomniki
przyrody, ciekawe obiekty i powstające nowe ośrodki rekreacyjne. Wyjazdom towarzyszyła miła
i przyjemna atmosfera i pomimo przebytych km i zmęczenia zawsze towarzyszył uśmiech,
zadowolenie i rozpierała duma ,że jednak dało się radę pokonać wyznaczoną trasę. Ze względu
na warunki atmosferyczne zawiesza się działalność sekcji rowerowej do wiosny 2018 r.
Będziemy we własnym zakresie szlifować formę, aby na wiosnę ruszyć w trasy na naszych
"maszynach" za którymi już tęsknimy. Z koleżeńskim pozdrowieniem. Krystyna Majewska

  

Administrator: M. Andrzejczak 04.12.2017

  

  

  

  

Sekcja rowerowa w roku akademickim 2015/2016

  

W dniu 2.X.2016 r. udziałem w rajdzie zorganizowanym przez PTTK z okazji 51 Zlotu
Ceramików sekcja rowerowa zakończyła działalność w roku 2016, który zaczęła się w dniu
22.04.2016r. W okresie od kwietnia do października zorganizowano 26 wyjazdów w trakcie
których przejechano 795 km o różnym stopniu trudności, po drogach polnych w piachu, po
duktach leśnych, pod górę ,po drogach w łąkach wysypanych tłuczniem itp. ale zawsze z
uśmiechem, poczuciem humoru i błyskiem w oku, że jednak dało się radę w  osiągnięciu celu.
W trakcie wyjazdów poznawano teren, podziwiano piękno przyrody i zmieniający się krajobraz.
Praca sekcji uzależniona jest od warunków pogodowych dlatego robimy wakacje i z
niecierpliwością czekamy do wiosny, aby znowu poszaleć na naszych "maszynach". Z
koleżeńskim pozdrowieniem. Krystyna Majewska
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Sekcja rowerowa

  

Administrator: M. Andrzejczak 30.10.2016

  

  

  

  

  

Sekcja rowerowa w roku akademickim 2014/2015

  

Sekcja rowerowa wznawia działalność w sezonie 2015. Pierwszy wyjazd /mały rozruch/ w dniu
9.04.2015/czwartek/,zbiórka na parkingu przy kościele NMP godz.16-ta.

  

Administrator: Maria Andrzejczak 02.04.2015
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Sekcja rowerowa w roku akademickim 2013/2014

  

  

Działalność sekcji rowerowej została zawieszona w dniu 21.10.2014r.- czekamy na wiosnę.

  

Pierwszy wyjazd nastąpił w dniu 25.04.2013 r. Aktywność sekcji jest uzależniona od pogody,
dlatego, kiedy wszyscy urlopują sekcja pracuje na pełnych obrotach. Łącznie było 27 wyjazdów
, w trakcie których przejechano 768 km.

  

W trakcie wyjazdów 3 razy był postój na jagodozbieranie a raz na grzybozbieranie/ żniwa
bardzo udane/.Trasy wyjazdów były różne pod względem i trudności i długości, ale powrót
zawsze z uśmiechem na twarzach i błyskiem zadowolenia w oczach, że jednak dało się radę.

  

Dziękuje koleżankom za bardzo miłą, przyjacielską atmosferę, za zdyscyplinowanie i za to , że
chciało się chcieć.

  

Działalność wznowimy wiosną, za którą już tęsknię.

  

Z koleżeńskim pozdrowieniem

  

22.10.2014r.                                Krystyna Majewska
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Sekcja rowerowa  

  

rozpoczęła działalność 26 maja 2012 roku.

  

Celem była rekreacja terenowa z poznawaniem pięknych okolic Chodzieży, pomników przyrody,
miejsc szczególnych i wartych odwiedzenia. Gotowość wzięcia udziału w tych zajęciach
deklarowało 11 chętnych, a stałymi uczestnikami były 3-4 osoby. Łącznie w okresie od maja do
października z wakacyjną przerwą w miesiącu sierpniu odbyło się 16 wyjazdów terenowych i
przejechano w tym czasie 354  km. Każdy wyjazd trwał od 2 do 4 godzin w zależności od
trudności trasy i obiektów na niej znajdujących się. Nie przejechane kilometry i czas trwania
wyjazdu był ważny, a ruch na świeżym powietrzu, pieszczenie oka i karmienie ducha oraz miła,
serdeczna atmosfera. Z uśmiechem na ustach pokonywane były różne nie przewidziane
przeszkody na trasie.

  

W takim towarzystwie  chce się przebywać.

  

Przygotowała- Krystyna Majewska – starosta sekcji

  

Zdjęcia: patrz galeria

  

 4 / 4


