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Pierwsza majówka rowerowa w Gminie
Konopnica "Wsiądź na rower" 12.05.2012

Film Pana Waldemara Frąckiewicza
Można powiedzieć, że sezon rowerowy w Gminie Konopnica został otwarty. Emocji było dużo. Najpierw pogoda, do ostatniej chwili
trzymała wszystkich w niepewności - patrzyliśmy na niebo, czy zapowiadane od kilku dni chmury nie zamienią się w ulewę. Jednak
pogoda była dla rowerzystów łaskawa. Trochę chłodniej, ale jednak deszcz nie przeszkodził nam w imprezie.
Trasa rajdu liczyła ok. 10 km, od miejsca zbiórki, która była przy Urzędzie Gminy, do Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu
Leśnym. Niemal w całości prowadziła drogami asfaltowymi. Przejazd był zabezpieczany przez radiowóz policji z Bełżyc oraz wóz
strażacki z Kozubszczyzny. Po przejechaniu przez kazimierski gościniec, rowerzyści odwiedzili „ zamkową górę”, gdzie można było
wysłuchać ciekawych opowieści. Później był przystanek w Szkole Podstawowej w Motyczu. Obejrzano przedstawienie ekologiczne
przygotowane przez uczniów z klasy IV, pod kierunkiem Katarzyny Prokopowicz, nauczycielki matematyki i prezentację broszury
„Motycz-Oaza ciszy i spokoju” Przygotowali ją ubiegłoroczni absolwenci szkoły pod kierunkiem nauczycielki przyrody Małgorzaty
Jaroszyńskiej. Piękne zdjęcia i opracowanie tekstu broszury zachęcają do wycieczek po okolicach Motycza. Potem chętni mogli w
„Domu Kultury”, obejrzeć wystawę pamiątek z naszej gminy, przygotowaną przez gminną bibliotekę.

Kolejny etap rajdu prowadził do Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym. Tam na strudzonych rajdowiczów czekało
płonące ognisko i kiełbaski – można było w sympatycznej atmosferze zregenerować siły i ogrzać się. Przy gorącej herbacie dzielono
się wrażeniami, opinią na temat mijanych krajobrazów i trudności trasy. Pomimo niezaplanowanego „gratisu” w postaci mżawki
dobry humor nikogo nie opuścił. Wręcz przeciwnie, snuto już plany kolejnych wypraw rowerowych na terenie Gminy Konopnica.
Celem rajdu nie była konkurencja, ale zabawa oraz integracja ludzi dzielących wspólną pasję, propagowanie aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz poznawanie nieznanych zakątków naszej gminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za przybycie.
Dziękujemy również służbom porządkowym: policji i straży pożarnej za zabezpieczenie rajdu.
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