
Piechotą do wiosny 
Nie tylko dzieci i młodzież z radością 

witają wiosnę. Również dorośli - pasjona
ci turystyki 21 marca wychodzą tłumnie 
z domów. A wszystko za sprawą rajdu 
ekologicznego „Powitanie wiosny". 
W tym roku odbyła się już jego 26. edycja. 
Na starcie zjawiło się 30 drużyn, czyli po
nad 600 uczestników. Najliczniej repre
zentowani byli uczniowie, ale nie zabrakło 
też członków zakładowych klubów tury
styki, m.in. z Mostostalu czy rowerowej 
drużyny BeneąTeam z Orlenu. 

Każdy uczestnik rajdu mógł wybrać 
jedną z pięciu tras. Największy dystans, 
bo 45 kilometrów mieli do pokonania 
rowerzyści. Druga trasa liczyła 12 kilo
metrów. 60 osób marsz rozpoczęło 
w Kobiernikach, a następnie idąc przez 
Ludwikowo i Maszewo Duże spotkało 
się w płockim III LO. Przy dos'ć silnym 

i zimnym wietrze, ale w promieniach 
słońca, wędrowało 20 osób, które do po
konania miały 9 kilometrów: od kościo
ła w Brwilnie Górnym, poprzez Masze
wo do III LO. 

Największą popularnością cieszyła się 
7-kilometorwa trasa spacerowym szla
kiem turystycznym po Płocku. Tu na star
cie zameldowało się ponad 400 piechu
rów. Ci, którzy nie mieli ochoty wybrać 
trasy zaproponowanej przez organizato
rów, mogli poruszać się dowolnym szla
kiem. Takich chętnych było ponad 60. 

Wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się 
przed budynkiem III LO. To właśnie 
SKKT-PTTK „Globtroters", działający 
przy tym liceum oraz oddział miejski 
PTTK w Płocku byli organizatorami 
XXVI Rajdu Ekologicznego. Na mecie 
na wszystkich czekała pyszna, gorąca 
grochówka oraz - jak zwykle - pamiąt
kowe znaczki. Uczniowie walczyli też 
o zajęcie jak najwyższego miejsca, bo na 
zwycięzców czekały puchary i dyplomy. 
Wśród szkół podstawowych wygrała 
drużyna „Kościuszkowców" ze Szkoły 
Podstawowej nr 17. Wśród gimnazjali
stów zwyciężyły aż trzy drużyny: „Tup-
Tusie z Gimnazjum nr 2, „Powsinogi" 
z Nowej Góry oraz uczniowie ze Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze
go nr 1 w Płocku. Niepokonana wśród 
szkół ponadgimnazjalnych okazała się 

drużyna gospodarzy rajdu SKKT-PTTK 
„Globtroters" z III LO. 

Na zakończenie rajdu wręczono na
grody za wykonanie Marzanny oraz za 
najzabawniejsze przebranie, w którym 
uczestnicy przebyli wybraną trasę. Wszy
scy, którzy się tego podjęli otrzymali 
książki o tematyce krajoznawczej, (m.d.) 


