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21 maja 2015 r. grupa 17 rowerzystów – miłośników przyrody
z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu wzięła udział w XV Rajdzie
Dnia Ziemi, a właściwie w II Łowickim Rajdzie Dnia Ziemi „Ścieżkami
Puszczy Bolimowskiej” do Nieborowa. O godz. 9.00 cykliści stawili się na
miejscu zbiórki – Gminnym Boisku Piłkarskim w Nieborowie.
Organizatorami imprezy byli Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Skierniewicach i Oddział Ligi Ochrony Przyrody (LOP) w Łowiczu,
a współorganizatorami m.in.: Gmina Nieborów, PCK w Łowiczu. Za główne
cele rajdu przyjęto rozszerzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży z uwzględnieniem sposobów przeciwdziałania zmianom
klimatycznym, propagowanie wśród dzieci i młodzieży przyzwyczajeń
do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzację wiedzy
dotyczącej udzielania pierwszej pomocy. Uczestnikami rajdu mogli być
członkowie Szkolnych Kół LOP, którzy na miejscu brali udział w następujących
zadaniach: konkurs przyrodniczo-sprawnościowy podczas przemarszu całej
grupy ścieżkami Puszczy Bolimowskiej po wyznaczonej trasie – wykonywanie
określonych zdań ocenianych przez przewodników na punktach, konkurs
wiedzy
ekologicznej
„Chronione
Rośliny
Bolimowskiego
Parku
Krajobrazowego” (zadanie dla 2-osobowych zespołów), konkurs plastyczno przyrodniczy (1 praca na drużynę) – wykonanie dowolną techniką historyjki
obrazkowej (komiksu) pt: „Sekrety Mojego Lasu (funkcje i bioróżnorodność)” –
udział w nim wzięła Katarzyna Jabłońska i Michalina Durka, zawody sportowe
– w rzucie piłką lekarską i skoku w dal wystartowali: Katarzyna Jabłońska,
Weronika Pawlata, Mateusz Zakrzewski i Patryk Panuszewski, udział
w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej. Po wyczerpującej wędrówce
po Puszczy Bolimowskiej i wykonaniu zadań, wszyscy zasłużyli
na poczęstunek, który przygotowali organizatorzy: słodką niespodziankę
(rogaliki i bułeczki) i ciepłe napoje oraz pieczoną kiełbasę z grilla.
Zakończeniem rajdu było podsumowaniu i ogłoszeniu wyników, po którym
cykliści z Łowicza o godz. 14.00 wyruszyli w drogę powrotną, obiecując udział
kolejnej imprezie za rok, ale już z lepszymi efektami. Opiekę nad uczniami
sprawowali: Grażyna Dubiel – nauczycielka biologii, opiekun Szkolnego Koła
LOP o prezes SK PTTK „Pelikaniątka” oraz pan Marek Jabłoński.

