
Rajd2013

Wpisany przez eagle
Środa, 29 Maj 2013

XV Rajd Ekologiczno – Przyrodniczy „Orli
Staw-Gołuchów”
  

W dniu 25 maja 2013 roku odbył się  XV Rajd Ekologiczno – Przyrodniczy „Orli
Staw-Gołuchów”. Organizatorem Rajdu jest: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina”. Patronat honorowy objęli Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu ZKG oraz Jan
Bartczak - Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.Rajd odbywał się na terenie
przepięknego, malowniczo położonego i obfitującego w niezwykle ciekawe miejsca Parku i
Ośrodka Kultury Leśnej W Gołuchowie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem,
przybyło 225 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 45 nauczycieli z  terenów gmin
członkowskich ZKG. Swoją przygodę uczestnicy rozpoczęli od przejścia trasy po Parku
Gołuchowskim gdzie z przewodnikami zwiedzali m.in. pokazową zagrodę zwierząt,
Powozownię, Owczarnię , Oficynę, Dybul. Przed startem każda z drużyn otrzymała kopertę w
której zostały przygotowane temat, instrukcja i materiały do wykonania pracy plastycznej, które
później oceniane były przez nauczycieli metodyków z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Kaliszu.
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Po przejściu wyznaczonej trasy na wytrwałych piechurów czekały posiłki regeneracyjne w
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postaci okazałej wielkości hamburgerów zapewniające siły w dalszej części imprezy. Atrakcji
nie brakowało. W Sali Kolumnowej Ośrodka odbyło się wręczenie nagród uczestnikom IX
edycji  projektu „Kaliska przygoda z odpadami” pt. „Tajemniczy Ogród”. W tym czasie na
Polanie Parkowej rozpoczął się konkurs mody odpadowej, w którym udział wzięło 40 drużyn.
Kolejną częścią programu był spektakl pt. „To ci hałas” w wykonaniu teatru „Pozytywka” z
Krakowa. Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy (z nagrodami) o
tematyce ekologicznej. Na specjalnie przygotowanym stoisku Rajdowicze brali udział w
przygotowanych konkursach, gdzie mogli wygrać m.in zeszyty, zakładki do książek, plany lekcji.
Przygotowano wystawę prac plastycznych wykonanych wcześniej na trasie Rajdu.

  

Czas biegł nieubłaganie i nadeszła pora podsumowania wszystkich konkursów rajdowych.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy, książki i inne ciekawe  nagrody.  W ten
sposób spotkanie dobiegło końca i wszyscy rozjechali się do swoich domów.  Biorąc pod uwagę
duże zaangażowanie wszystkich uczestników, liczną i entuzjastyczną widownię, pogodę  (bo
dopisała i mimo zachmurzonego nieba nie spadła kropla deszczu) XV Rajd możemy zaliczyć do
udanych.

  

Z ramienia organizatorów dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w Rajdzie, osobom
zaangażowanym za pomoc i oczywiście zapraszamy na kolejną jego edycję.
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