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Tradycyjnie pierwszego maja 2008 roku odbył się VI Rajd Rowerowy
„Szlakiem bocianich gniazd” po terenie gminy Suchożebry. Miejscem
zbiórki przed wyruszeniem na trasę była miejscowość Krześlin. Pogoda
od samego rana była piękna. Słonko świeciło, a wiejący delikatny
wiaterek miał osuszać nasze spocone od wysiłku ciała. Uczestnicy nie
zawiedli. Przybyła młodzież z następujących szkół:
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbuczynie z opiekunkami Marzeną Radzikowską,
Aliną Zdanowską i Bogusławą Patej.
Szkoła Podstawowa w Krześlinie z opiekunami: Ewą Gajowniczek, Mariolą Protasiuk,
Agnieszką Płatkowską i Rafałem Roguskim.
Szkoła Podstawowa w Suchożebrach z opiekunami: Krystyną Łazowską, Aliną
Prokopiuk, Agnieszką Reduk oraz ks Roman Siłuch.
Szkoła Podstawowa z Bork Siedleckich z opiekunami: Grażyną Dymowską i Robertem
Podgórzakiem.

Na miejsce zbiórki przybyło około 150 osób. Zliczyć tego nie sposób. Rojno, gwarno i wesoło.
Po krótkiej odprawie, ustaleniu niezbędnych sygnałów około godziny dziewiątej ruszyliśmy na
trasę prowadzącą przez miejscowości: Krześlin, Brzozów, Nakory, Krynicę, Stany Duże,
Suchożebry, Podnieśno, Sosnę Trojanki, Sosnę Kozułki, Suchożebry, Przygody do Kolonii
Kownaciska. A na przedzie Ireneusz Kaługa jedzie. Kilkugodzinny przejazd wzorowo
zabezpieczali Policjanci z Posterunku w Suchożebrach. Po drodze uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z historią mijanych miejscowości.

Przyroda w pełnym rozkwicie. Pola i łąki zielenią się, grusze śródpolne obsypane kwiatami.
Drzewa w lasach wabią nas soczystą zielenią, a mijane oczka wodne mrugają wesoło.
Pobocza dróg żółcą się kwitnącym mniszkiem lekarskim popularnie zwanym mleczem. Fajnie
jest, pogoda i humory dopisują. Ekipa 100 Tysięcy Bocianów pod dowództwem Marcina
Krzyżańskiego i Teresa Błażejczyk z Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego dokumentują
nasze poczynania. Podróż umila nam przelot skowronka, pustułki, błotniaka, bociana białego i
kumkanie żab. Uczestnicy oglądali najpiękniejsze gniazda bocianie zlokalizowane na trasie.
Żywo interesowali się projektem ochrony bociana białego i związanymi z nim działaniami.
Podczas postojów gorąco dyskutowano o roli dolin rzecznych jako środowisk występowania
różnych gatunków roślin i zwierząt. W okolicach oczek wodnych, mijanych w kilku miejscach,
poruszano zagadnienia związane z projektem ochrony płazów. W projekt ten
zaangażowanych jest wiele szkół z całego województwa. Omówiono problemy potrzeby
ochrony alei lipowych i zwrócono uwagę na aspekt wycinania śródpolnych grusz. Po drodze
wstąpiliśmy na jeden z dwu cmentarzy żołnierzy radzieckich w okolicy miejscowości
Suchożebry. Młodzież mogła zapoznać się z wydarzeniami z tamtego mrocznego okresu
historii początkowych lat 40 ubiegłego wieku. Przejazd tak dużej grupy rowerzystów wzbudzał
zainteresowanie mieszkańców. Pozdrawiali nas wesoło. Pod koniec przejazdu nad
horyzontem zaczęły gromadzić się czarne chmury, ale dalej słoneczko nie dawało za
wygraną i wesoło świeciło.

Rajd zakończył się tradycyjnie ogniskiem w schronisku dla poszkodowanych zwierząt w
Kolonii Kownaciska na posesji Powiatowego Lekarza Weterynarii – Bogdana Tarczyńskiego.
Każdego roku schronisko odwiedza spora liczba poszkodowanych zwierząt różnych
gatunków. Rozmowom i dyskusjom nie było końca. Każdy miał coś ważnego do powiedzenia.
Nagle pociemniało i zagrzmiało. Lunął zlewny deszcz. Uczestnicy chronili się pod dachami.
Ale to nic, deszcz majowy – czapki z głowy jak mówi ludowe porzekadło i dyskusje trwały
nadal. Rozstaliśmy się zapłakani tym majowym deszczem. Następne spotkanie za rok.
Będzie pogoda i basta, żaden deszczyk niech nami nie szasta.
Ryszard Ryś

Sprawna organizacja Rajdu mogła się odbyć tylko dzięki zaangażowaniu całej grupy
przyjaciół, którym serdecznie dziękujemy.
Są to: Bogdan Tarczyński – powiatowy lekarz weterynarii, Jacek Świrski – wójt Gminy
Suchożebry, Piekarnia Krześlin – Dariusz i Leszek Mlonek, Rzeźnik Zbuczyn, Zakład
Drobiarski „Nasz Drób” – Ujrzanów, Janusz Szewczak, Ryszard Ryś, „Kozak Druk”, Janusz
Łuczak, Marcin Krzyżański z ekipą 100 Tysięcy Bocianów, Teresa Błażejczyk z Telewizyjnego
Kuriera Warszawskiego, policjanci z Posterunku w Suchożebrach, Marzena Radzikowska,
Alina Zdanowska, Bogusława Patej, Ewa Gajowniczek, Mariola Protasiuk, Agnieszka
Płatkowska, Rafał Roguski, Krystyna Łazowska, Alina Prokopiuk, Agnieszka Reduk, ks
Roman Siłuch, Grażyna Dymowska, Robert Podgórzak.

