I Nowomiejski Rajd Integracyjny
28 maja 2015 roku odbył się w Specjalnym
Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

im.

św.

Franciszka z Asyżu w Nowym mieście nad Pilicą
I Nowomiejski Rajd Integracyjny.
Wzięli w nim udział: Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Radomiu,

Specjalny

Ośrodek

Szkolno-

Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu, Zespół Placówek
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego
w Grodzisku Mazowieckim, Stowarzyszenie „Przyszłość naszych dzieci” w GórkachIzabelin, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz przedstawiciele naszej
szkoły..
Imprezę uroczyście otworzyła pani Elżbieta Fałek – dyrektor naszego ośrodka, witając
uczestników

i wszystkich

gości.

Przedstawiła

pana

Marcina Ukleję - reprezentanta Nadleśnictwa Grójec, które
wraz ze Starostwem Powiatowym w Grójcu objęło
patronat honorowy nad imprezą. Wymieniła też innych
sponsorów – Burmistrza Urzędu Miasta

i

Gminy Nowego Miasta nad Pilicą z reprezentującą go
Panią Iwoną Kieszek - sekretarz tegoż urzędu, a także
panów

Andrzeja

i Szymona

gospodarstwa szkółkarskiego

Nowakowskich

z

w Żdżarach.

Po krótkiej odprawie wszyscy uczestnicy pod
opieką organizatorów i wolontariuszy z miejscowego
Liceum Ogólnokształcącego, w asyście straży pożarnej,
pogotowia i policji ruszyli na trasę. W drodze młodzież
obejrzała grób żołnierza Armii Krajowej, zwiedziła
zabytkowy kościółek w Waliskach. Na uczestników
rajdu czekały też

zadania polegające na ułożeniu

obrazu kościoła z puzzli czy skompletowania apteczki
pierwszej pomocy.

Po dotarciu do punktu docelowego wszyscy
zasiedli przy ognisku przygotowanym przez Jerzego
Górskiego - miejscowego leśniczego oraz zjedli
posiłek regeneracyjny

w postaci

grochówki.

Niezwykłą

radość

wszystkim

uczestnikom

sprawiła

prezentacja

strażackiego,

możliwość

użycia

wozu

niektórych

sprzętów, zamierzenia elementów ubioru, a zwłaszcza możliwość wspięcia się do kabiny
wozu, użycie radia czy puszczenie sygnałów dźwiękowych.
Uroczystość
podziękowaniami
przyczynili

się

dla
do

zakończyła

się

wszystkich,

którzy

realizacji

rajdu

oraz

wręczeniem upominków dla jego uczestników
przez panią dyrektor

naszego ośrodka oraz

przedstawicieli Nadleśnictwa.
Szczerze

dziękujemy

wszystkim

sponsorom, uczestnikom, służbom, opiekunowi
wolontariuszy panu Jarosławowi Pardejowi za
okazaną pomoc i …
…do zobaczenia za rok!

Przygotowali:
Sławomir Grabowski
Monika Żółcińska

