Rajd Dnia Ziemi do Skierniewic - „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”
17.05.13
W XIII Rajdzie Dnia Ziemi „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”,
zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Skierniewicach 17 maja 2013 r., wzięła udział 15 osobowa grupa członków
Szkolnego Koła LOP z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu, która
pokonała tego dnia trasę rowerową o łącznej długości 62 km.
Wzorem lat poprzednich, najwytrwalsi członkowie szkolnego Klubu
Rowerowego „Wen – tyle” występowali w charakterze miłośników przyrody,
którzy jako jedyni spośród bardzo wielu reprezentacji wszystkich typów szkół
z okręgu skierniewickiego LOP, dojechali na stadion KS „Widok”
w Skierniewicach rowerami. Cykliści wystartowali spod gimnazjum o godz.
7.45 w piątkowy, słoneczny i bardzo ciepły poranek i po dojechaniu
do Nieborowa, skierowali się przez Piaski na szlak niebieski w Puszczy
Bolimowskiej, po czym wjechali na tzw. Drogę Łowicką, która doprowadziła
ich do Traktu Bolimowskiego, a ten zawiódł wprost na stadion
w Skierniewicach, gdzie stawili się o godz. 10.05. Przepiękna trasa przez
Bolimowski Park Krajobrazowy wprawiła wszystkich w dobry nastrój.
Pierwsze konkurencje sprawnościowe rozgrywane były na płycie stadionu KS
„Widok” (slalom rowerowy, rzuty karne piłą do celu oraz chodzenie
na szczudłach), a do konkursów z wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej
(„Historia LOP w Polsce”) można było przystąpić w cieniu namiotów. Upał
doskwierał jednak mocno szczególnie w kilkukilometrowym marszu przez
puszczę, podczas którego, z pomocą uproszczonej mapy, charakterystycznych
punktów i wskazówek, gimnazjaliści poszukiwali przystanków, gdzie byli
oceniani za spostrzegawczość i wiedzę przyrodniczą przez pracowników
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Skierniewice.
Po zakończeniu wszystkich zadań konkursowych organizatorzy przygotowali
poczęstunek i duuuużo wody! Jakże szybko zniknęło zmęczenie, gdy uczniowie
znów wsiedli na rowery – ze zdumieniem stwierdzali, jak szybko pokonują
trasę. W Nieborowie nastąpiła przerwa na zasłużone lody i uzupełnienie
zapasów wody, a o godz. 17.00 rozwiązanie rajdu przed szkołą. Nad
bezpieczeństwem uczniów podczas tej wyprawy czuwały panie: Grażyna Dubiel
i Krystyna Kucharska oraz pan Mirosław Wojda z KTK „Szprycha” przy PTTK
w Łowiczu.

