24 cyklistów z Klubu Rowerowego „Wen – tyle” przy Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu w niedzielę 18 maja 2014 r. wzięło udział w V Rajdzie
PTTK „Szlakiem Książęcym”.
Oficjalnego rozpoczęcia tej imprezy turystycznej dokonali jej organizatorzy –
pani Katarzyna Słoma – dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej oraz pan Adam Szymański – prezes Klubu Turystyki Kolarskiej
„Szprycha” przy PTTK Oddział w Łowiczu i jednocześnie komandor rajdu.
Najważniejsze cele tej wyprawy to popularyzacja turystyki rowerowej,
zachęcenie do korzystania z aktywnej formy wypoczynku, a także popularyzacja
walorów turystycznych Ziemi Łowickiej. „Szlakiem Książęcym” czyli
niebieskim, przez Zielkowice, Arkadię, Mysłaków i Zygmuntów korowód
stworzony przez 101 cyklistów dojechał do Nieborowa, a stąd skierował się
na Piaski do gospodarstwa agroturystycznego „Rancho u Noego”.
Tu organizatorzy przygotowali poczęstunek – kiełbaski z ogniska lub z rożna
oraz atrakcje sportowe. Do wszystkich konkurencji licznie przystąpili
gimnazjaliści, a walce o zdobycie jak najlepszego wyniku towarzyszyła duża
doza poczucia humoru. Najpierw wszyscy długo trenowali rzut oponą do celu,
próbując dojść w tym do doskonałości, co podczas właściwej konkurencji
przełożyło się na liczne dogrywki. Równie pasjonująca była jazda na rowerze
slalomem na czas z dodatkowym utrudnieniem – koniecznością przewiezienia
z miejsca na miejsce słoika z wodą. Trening się opłacał, bowiem w gronie
nagrodzonych znaleźli się: Błażej Cywiński, Dawid Skóra, Mateusz Zakrzewski,
Natalia Siejka, Adam Bryszewski, Jakub Szkup oraz opiekunowie: pani Aneta
Brzozowska i pan Jarosław Pawlata. Podczas podsumowania rajdu nagrodę dla
najliczniejszej grupy zorganizowanej, czyli Klubu Rowerowego „Wen – tyle”
z SKKT „Pelikaniątka”, odebrał Wojciech Wroński, a nagrodę dla najmłodszego
uczestnika rajdu – Eryk Chodorski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
znaczki rajdowe. Na zakończenie rajdu pani K. Słoma przeprowadziła jeszcze
tzw. questy, czyli biegi połączone z zadaniami dla trzech pięcioosobowych
drużyn: „zielonych”, „pomarańczowych” i „czerwonych”. Zawodnicy musieli
na czas zerwać wszystkie balony rozwieszone wśród drzew, wydobyć z nich

kartki z pytaniami i na wszystkie odpowiedzieć, po czym w drodze do mety
odszukać jeszcze tajemnicze kasetki z niespodzianką. Dwie drużyny
gimnazjalistów zajęły II i III miejsce i zostały pokonane przez panie z grupy
„50+”. „Z rancha „U Noego” komandor poprowadził wszystkich na polanę
w Rezerwacie „Siwica”, a stąd „Drogą Łowicką” do Nieborowa. Do Łowicza
cykliści wrócili przez Zygmuntów, Mysłaków i Zielkowice. Dla gimnazjalistów
z „Wegnera” rajd skończył się przed szkołą, a liczniki na rowerach
zarejestrowały dystans 44 km. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas
tej wyprawy czuwali rodzice: pani Aneta Brzozowska i państwo Joanna i
Jarosław Pawlatowie oraz nauczyciele: Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska.
.

