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Drogie Koleżanki i Koledzy,
Wśród miejsc naszych wypraw i wypadów wokoło komina są takie, do których lubimy wracać i
wspominać je długo. Wracamy do nich nie zawsze ze względu na miejsce ale dla historii i ludzi i
klimatu. Niektórzy mnie znają inni nie, jestem tatą niepełnosprawnego Maksia. Zrodził mi się w
głowie pomysł by przybliżyć dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Krakowie klimat takiej małej czy dużej terenowej wyprawy.

Chciałbym z Waszą, Drogie Koleżanki i Koledzy, pomocą zabrać grupę tych wspaniałych
małych bohaterów na przejażdżkę po Jurze Krakowsko Częstochowskiej tak by pokazać im
piękno miejsc do których nie są wstanie dotrzeć przez swoje fizyczne ograniczenia.
W planie mam przejazd trasą przez Jurę w tym parę ciekawych miejsc widokowych. Następnie
wspólne ognisko gdzieś w terenie z pieczeniem kiełbasek.

Będzie to także okazja to poznania tego trochę równoległego świata osób z ograniczeniami,
poznania fajnych miejsc w okolicy. Będziecie mieli także okazję spędzić czas w samochodach
podczas przejazdów i przy ognisku w towarzystwie niesamowitych jedynych w swoim rodzaju
przemiłych dzieci od których można się dużo nauczyć, jeżeli odpowiednio się ich słucha.
A później zaraz po zmroku wrócimy do domów z uśmiechem i jakąś ciekawą historią do
opowiedzenia kiedyś przy innym ognisku.
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Trasa
Przejazd zostanie przygotowany pod kątem jazdy z dzieciakami więc będzie to raczej trasa
łatwa i widokowa. W zamyśle ma być przejezdna dla standardowego pojazdu 4x4. Trzeba
jednak mieć na uwadze że łatwą trasę zawsze może pani pogodynka zamienić na trudną
dosypując metrowe zaspy śniegowe ;). Długość trasy przewidujemy na około 80km.
Wasze auta
Zapraszamy każdy pojazd 4x4 posiadający aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC
oraz pasy na tylnej kanapie gdzie będą podróżować dzieci. Dzieci, które będą potrzebować
fotelika będą ten fotelik mieć ze sobą. W związku z tym, że nasi milusińscy potrzebują trochę
więcej uwagi i opieki zakładamy, że będą podróżować w waszych autach z opiekunem tam
gdzie będzie to niezbędne.
Istotną sprawą jest aby w bagażniku zostało miejsce na wózek albo inny sprzęt wspomagający
poruszanie się naszego milusińskiego pasażera.
Ognisko
Miło byłoby gdybyście mogli zabrać ze sobą turystyczne stołeczki stolik kubeczki i ewentualnie
kuchenkę co by zagrzać wodę na kawę czy inne napoje rozgrzewające jeśli pani pogodynka
śniegiem i mrozem uraczy.
Drewno na opał oraz kiełbaski zostaną zabezpieczone.
Termin i miejsce.
sobota 3 lutego 2018.
Spotykamy się i wyruszymy wspólnie o godz. 9.30 z parkingu pod Ośrodkiem tj. ul. Praska 64.
Zakończenie imprezy przewiduje się na godzinę 17 – 18. na parkingu ośrodka.
Uprzejmie prosiłbym ze względów organizacyjnych aby chętni wspomóc tę incjatywę określili
się do 10 stycznia 2018 wysyłając maila na adres swireq@gmail.com z tematem Iniemamocni
2018. Bardzo fajnie było aby zebrało się co najmniej 10 aut.
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