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3 i 4 maja w Trzcińsku-Zdroju obchodzono pod hasłem &bdquo;majówka z kajakami&rdquo; &ndash;
czyli na sportowo spędzamy długi weekend. Impreza na trzcińskim Jeziorze Miejskim została
zorganizowana przez &bdquo;Inicjatywę Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna&rdquo;. To pierwsze w
ostatnim 20-leciu pływanie po Trzcińskim jeziorze należy uznać za bardzo udane i trzeba przyznać że
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Z pływania 5 kajakami i łódką
skorzystało wiele dzieci, spore grono młodzieży a także osoby dorosłe. W dwa dni przez łącznie ponad 9
godzin kajaki były ciągle zajęte co pokazuje że taka forma spędzania wolnego czasu bardzo przypadła do
gustu mieszkańcom Trzcińska. Miejmy nadzieje iż takie zainteresowanie przełoży się na powstanie przy
hali widowiskowej sekcji kajakarskiej do której miasto zakupi kilka kajaków. Wśród osób które pływało
widać iż kilkoro z nich ma predyspozycje do uprawiania tego rodzaju sportu tak na serio. Trzeba przyznać
ze praktycznie każdy kto zdecydował się na dzisiejsze pływanie wracał z przejażdżki bardzo uśmiechnięty
i podekscytowany. Dla wielu z nich była to pierwsza w życiu okazja do popływania kajakiem. Największą
frajdę miały dzieciaki który pod opieką dorosłych po raz pierwszy mogły zobaczyć Jezioro Miejskiej z innej
perspektywy. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwały osoby przeszkolone z ratownictwa
morskiego. Majowe pływanie było możliwe dzięki finansowemu zaangażowaniu kilku osób i instytucji. W
szczególności dziękujemy Aptece Millenium oraz Wypożyczalni Kajaków z Myśliborza
&bdquo;Zaje&rdquo;. Dziękujemy także za pomoc osoba które przyczyniły się do tego iż dzisiejsze
pływanie mogło się odbyć. A byli to Marcin Czesyk, Wiesław i Janusz Bułgajewscy, Małgorzata Kasprzyk,
Artur Tomin, Marcin Lenard . Pokazaliśmy iż sami możemy zrobić niewielkim kosztem fajną imprezę z
której skorzystało wiele osób. Miejmy nadzieję iż da to co niektórym do myślenie i wreszcie postawi się u
nas na rozwój takiej formy rekreacji, zagospodarowując jednocześnie Jezioro Miejskie w podstawową
infrastrukturę. Nasze jezioro jest totalnie nie wykorzystane a idealnie nadaję się do uprawiania sportów
wodnych.
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