IV Rajd PTTK „Szlakiem Książęcym” 19.05.13
Do udziału w IV Rajdzie PTTK Szlakiem „Książęcym” w niedzielę
19 maja 2013 r. zgłosiła się grupa 47 uczestników z Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu. Na zbiórkę przed gmachem Muzeum w Łowiczu
na Starym Rynku poprowadził ich …radiowóz policyjny.
Rajd rowerowy w piękną majową niedzielę okazał się doskonałą okazją
do wypraw nie tylko dla gimnazjalistów, ale całych rodzin i dlatego oprócz
36 uczniów na zbiórce w Parku Mickiewicza o godz. 9.00 stawiło się ośmioro
opiekunów – rodziców, przyjaciół szkoły i nauczycieli. A że liczba uczniów
chętnych na tę imprezę przeszła oczekiwania szkolnych organizatorów,
poprosili oni o pomoc w eskortowaniu na Stary Rynek policjantów z KPP
w Łowiczu. A tam okazało się, że na starcie IV Rajdu Szlakiem „Książęcym”
stawiło się ogółem 125 cyklistów! Niebieskim szlakiem przez Zielkowice,
Arkadię (ach, ten piach!) i Mysłaków ten piękny korowód dojechał
do Nieborowa, by skierować się na starą drogę do Skierniewic, z której skręcił
w las na tzw. Drogę Łowicką i dojechał nią do polany w Rezerwacie „Siwica”,
a tu liczba uczestników spotęgowała się, bowiem do grupy łowickiej dołączyła
grupa skierniewicka. W Gospodarstwie Agroturystycznym „Stajnia u Kowala”
w Nieborowie czekały na wszystkich rekreacyjne atrakcje: konkurs wiedzy
o Bolimowskim Parku Krajobrazowym, rzut oponą do celu i slalom rowerowy.
We wszystkich konkurencjach brali udział gimnazjaliści z „Wegnera”, którzy
znaleźli się potem w gronie osób nagrodzonych, a byli to: Mateusz Zakrzewski,
Wiktor Dylewski, Mateusz Koniarz, Dominika Kocak oraz pani Grażyna
Dubiel. Wicedyrektor Krystyna Kucharska z wielką satysfakcją odebrała z rąk
organizatorów nagrodę za najliczniejszą zorganizowaną grupę szkolną. „Wen –
tyle” znowu górą! Posileni porcją kiełbaski z grilla około godz. 15.00 łowiccy
rowerzyści ruszyli w drogę powrotną, ale nieco inną trasą. Przez Nieborów,
Bednary, Janowice, Mysłaków i Zielkowice dotarli do Łowicza przejechawszy
prawie 45 km – tyle przynajmniej pokazał licznik pani wicedyrektor
K. Kucharskiej. Nad bezpieczeństwem uczniów z łowickiej „Dwójki” czuwali
państwo: Joanna i Jarosław Pawlatowie, Grażyna Kocak, Aneta Brzozowska,
Radosław Legat, Agata Kołucka, Grażyna i Jarosław Dubielowie oraz Krystyna
Kucharska.

