II SPŁYW KAJAKOWY Z ŻEGLUGĄ BYDGOSKĄ
POPŁYNELIŚMY JAK ZA DAWNYCH LAT, CZYLI
NOSTALGICZNA PODRÓŻ DOLINĄ DOLNEJ WISŁY.
OSTROMECKO 12 czerwca 2011
Spływ „ Do Ostromecka” to kolejny program Sekcji Turystyki Kajakowej LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy w obronie
dawnych szlaków turystycznych i promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E -70. Nostalgiczne wspomnienie o wspaniałych rejsach Ondyną
szlakami wodnymi Bydgoskiego Węzła Wodnego z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, gdzie wycieczki bydgoszczan za miasto cieszyły się
ogromną popularnością, wraca w naszych programach do zaniedbanych i zapominanych wodnych szlaków turystycznych. Drugi spływ kajakowy
z Żeglugą Bydgoską miał taki cel. Celem jest reanimowanie turystyki wodnej w tym przypadku w kierunku Doliny Dolnej Wisły, promowanie
skarbów dziedzictwa narodowego i przyrodniczego w postaci Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatów przyrody Dużej i Małej Kępy
Ostromeckiej oraz Lasu Mariańskiego z główną atrakcją Ostromecka Zespołem Pałacowo-Parkowym. 40 osobowa grupa kajakarzy w tym
zaproszeni partnerzy z Przystani Gwiazda na motorowodnej Galarze, kajakarze z MLKS Orzeł Kcynia, turyści z Chełmna, Szubina i Bydgoszczy
pokonali z przystani RTW dziesięciokilometrowy odcinek rzeki Brdy i czterokilometrowy odcinek rzeki Wisły, w czterogodzinnym spływie
wśród malowniczego krajobrazu. Bogata flora i fauna raczyły swoim majestatem i wraz ze wspaniałą słoneczną pogodą wypełniały
zapotrzebowanie na rekreację turystów kajakarzy po tygodniach pracy zawodowej. Spływ zakończyliśmy w miejscowości Mozgowina gdzie
w nie tak odległych latach znajdowało się coś w rodzaju przystani jak stwierdził pan Jerzy Świetlik, lokalny patriota, pasjonat historii.
W trzygodzinnej wędrówce po pięknym Zespole Pałacowo-Parkowym pan Jerzy przybliżył historię Ostromecka w ciekawej prelekcji. Mile
przyjęci przez mieszkańców Ostromecka realizowaliśmy program promocyjny zwracając uwagę na wyjątkową szansę reaktywowania przystani lub
niewielkiego portu na potrzeby turystyczne. Teren wskazany przez panią sołtys Marię Łabaj, gdzie wynosiliśmy kajaki znakomicie nadaje się na
adaptację pod przystań i być może na bazę agroturystyczną, mimo że jest to teren zalewowy. Jak dowiedzieliśmy się z przekazu miejscowej
ludności spływ kajakowy spod znaku Bydgostii był pierwszym zorganizowanym spływem który zawitał do Ostromecka. Raz jeszcze serdecznie
dziękujemy za pomoc w zabezpieczeniu spływu wszystkim, patronom, partnerom i urzędom, wspierającym inicjatywy społeczne.
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