II Rajd rowerowy

Czerwiec jest miesiącem obchodów dnia dziecka, z tej okazji w niedzielę 12 czerwca
odbył się II Rajd Rowerowy pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowego ONUPHRIUS.
W rajdzie wzięło udział około 30 dzieci z całej Gminy Czerniejewo. Ideą obchodów święta
dziecka w formie rajdu rowerowego jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a
także tworzenie zintegrowanej społeczności zaczynając już od najmłodszych. Uczestnicy
wystartowali o godzinie 9:00 sprzed budynku Szkoły w Czerniejewie w kierunku Grabów, by
następnie udać się leśnym traktem nad Jezierca. Polna droga nie była łatwa do pokonania
szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Podczas trasy biegnącej uczęszczaną drogą
asfaltową uczestnicy mogli uczyć się jazdy rowerowej nie tylko przepisowej ale i bezpiecznej.
Po dotarciu na metę rajdu – Wigwam na terenie edukacyjnym Nadleśnictwa w Czerniejewie,
wszyscy zabrali się za przygotowanie ogniska oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Zarówno
dzieci, jak i dorośli potrzebowali chwili odpoczynku przed licznymi atrakcjami. Dzieci mogły
wziąć udział w grach i zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej, co przysporzyło
wiele radości, a także namalować na twarzy oraz rękach ulubione znaki lub nazwy klubów
sportowych. Aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu organizatorzy
przygotowali liczne konkurencje sportowe, takie jak bieg wahadłowy, bieg z przeszkodami,
rozgrywki piłkarskie. Jednak najwięcej emocji wzbudziła konkurencja „przeciąganie liny”,
w której wzięli udział również dorośli. Każdy mógł też namalować swoje marzenie w
konkursie plastycznym. Miłym podsumowaniem rajdu oraz sportowych zmagań było
wręczenie zwycięzcom nagród, a wszystkim uczestnikom słodkich upominków. Mimo
dużego zmęczenia dzieci jednogłośnie stwierdziły, iż liczą, ze w przyszłym roku tez wspólnie
pojedziemy na rajd. Stworzenie tak radosnej i miłej atmosfery obchodów dnia dziecka nie
byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie i pomoc lokalnych przedsiębiorców. Pragniemy
serdecznie podziękować za wsparcie finansowe i materialne panu Leszkowi Michalakowi,
firmie Zet – Be za ofiarowanie słodkich upominków, właścicielowi firmy ALFA –BET panu
Krzysztofowi Gronostaj oraz panu Mariuszowi Tomczakowi za pomoc materialną.
Podziękowania kierujemy również do Nadleśnictwa Czerniejewo za udostępnienie Wigwamu.
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