Rajd rowerowy
Maurzyce – Małszyce, 02.03.14
25 kilometrowym rajdem rowerowym do Maurzyc i Małszyc w niedzielę
2 marca 2014 r. Klub Rowerowy „Wen – tyle” przy SKKT „Pelikaniątka”
z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu rozpoczął nowy sezon
turystyczny. Głównym celem rajdu była realizacja programowych zadań
projektu edukacyjnego „Hej, Łowickie, jakie cudne!” oraz zdobywanie punktów
do odznaki „Miłośnik Ziemi Łowickiej” i Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
Grupa 19 miłośników rowerów (15 uczniów i 4 opiekunów) nie zniechęciła się
porannymi przejawami mglistej i chłodnej aury i o godz. 10.00 stawiła się
na zbiórce. Uczniowie wyposażeni w mapkę rajdu wraz z informacjami
o walorach przyrodniczych i historycznych wyprawy wyruszyli w drogę przez
wsie: Otolice, Szczudłów, Świące, Maurzyce, Szymanowice, Świeryż I,
Niedźwiadę, Klewków i Małszyce. Etap do Maurzyc odbywał się na Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury i Obszaru sieci Natura 2000. Podczas
pierwszego postoju na moście na Bzurze ćwiczyli jedną z technik szybkiego
zapamiętywania, tzw. metodę łańcuszka dla zapamiętania nazw kolejnych
wiosek na całej trasie, ale przede wszystkim starali się zapamiętać prawidłową
nazwę – i pisownię – obu wsi Maurzyce i Małszyce. Ich błędne zapisy lub
przypisywanie skansenu do Małszyc są jeszcze zbyt częstym zjawiskiem.
Cykliści ominęli jednak skansen w Maurzycach, którego zwiedzanie planowane
jest w innym terminie. Podczas kolejnego postoju nad rzeką Słudwią ćwiczyli
z kolei nazwy i położenie najważniejszych dopływów Bzury, dzieląc je
na prawe i lewe dopływy: Łagiewniczanka (P), Sokołówka (L), Linda (P),
Ochnia (L), Moszczenica (P), Mroga (P), Słudwia (L), Bobrówka (P),
Zwierzyniec (P), Skierniewka (P), Rawka (P), Sucha (P), Witonia (L), Pisia (P),
Utrata (P), Łasica (P). W drodze powrotnej, tuż przed Niedźwiadą, przy zbiegu
dróg Świeryż I – Złaków Kościelny uwagę rowerzystów przyciągnął krzyż
o nietypowej budowie – dwuramienny, tzw. „karawaka” lub „karawik” czyli
krzyż choleryczny. Trasa rajdu została nieco skrócona z uwagi na niezbyt
sprzyjającą pogodę, która jednak nie zraziła tak do końca rajdowiczów, bo
ochoczo planowali następną wyprawę w najbliższą sobotę. Opiekunami uczniów
na tej pierwszej wyprawie sezonu 2014 były panie: Aneta Brzozowska, Grażyna
Kocak, Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska oraz pan Mateusz Włodarczyk.

