XXXIV Rodzinny Rajd Samochodowy o
„Uśmiech Dziecka”- relacja
Napisano dnia: 2018-07-06 10:06:42

W dniu 10.06.2018 odbył się XXXIV Rodzinny Rajd Samochodowy o „Uśmiech Dziecka”
organizowany przez Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu. Start mieścił się przed
Domem Kultury w Zgorzelcu. Zgłosiło się 31 załóg samochodowych. Warunkiem tańszego wpisowego
było przyniesienie karmy dla zwierząt. Dzieki temu zebraliśmy 50kg suchej oraz 10 puszek mokrej
karmy dla psów i kotów. Zostały one równo podzielone i rozwiezione do Schronisk w Dłużynie Dolnej
oraz Przylasku. Dzieci było 105 w tym 40 z placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka
w Zgorzelcu oraz ze Świetlicy Wiejskiej w Zielonce. Na starcie dzieci miały do dyspozycji
animatorów malujących buzie i wykonujących dmuchane zwierzątka z baloników. Każde dziecko
otrzymało pamiatkową koszulkę i przypinkę. Zrobione zostało również wspólne zdjęcie, które dzieci
dostały na pamiątkę na zakończeniu Rajdu. Honorowym starterem był Burmistrz Miasta Zgorzelec
pan Rafał Gronicz. Spiker na starcie i na mecie wyczytywał podziękowania dla wszystkich sponsorów.
Trasa przebiegała przez miasto Zgorzelec, Jędrzychowice, Żarki Średnie, Zielonkę, Zgorzelec,
Sulików, Radomierzyce z wieloma punktami obserwacyjnymi, próbami sprawnościowymi dla dzieci i
kierowców. Meta to Przystań Żeglarska „Witka” w Spytkowie gdzie na wszystkich uczestników
czekał poczęstunek w postaci gorącej grochówki, kiełbaski z grilla oraz coś słodkiego i owoce.
Dodatkowo specjalnie dla dzieci przygotowany był sorbet i wata cukrowa. Uczestnicy mogli bawić się
na dmuchanych zamkach, mini disco, zabawach z chustą animacyjną i innymi przygotowanymi przez
animatorów. Klub Sportowy Turów przygotował przejażdżki motorówką oraz żaglówkami. Dzięki
Karolinie Dubrawskiej dzieci miały profesjonalne zajęcia Zumby. Poza tym można było pomalować
prawdziwego Jaguara XF. W oczekiwaniu na wyniki odbył się pokaz Państwowej Straży Pożarnej ze
Zgorzelca. Na zakończenie każde dziecko dostało medal, dyplom uczestnictwa i paczkę z
upominkami. Pomimo deszczu na samym końcu zabawy dzieci były zadowolone i szczęśliwe.
Dziękujemy sponsorom i wolontariuszom za piękną imprezę.
https://www.youtube.com/watch?v=pbG2UWifNEA

