Tłok na Rajdzie „Zima"

niowego i 80-lecia zorganizowanej tu
rystyki w Płocku. Rajd to również za
cięta rywalizacja. Tym razem pierwsze
miejsca wśród podstawówek zajęły
równorzędnie drużyny: Wszędołazy
z SP nr 18 i Kościuszkowcy ze SP nr
17. Wśród gimnazjów I miejsce przy
na. Tę opcję wybrało 6 drużyn, w tym znano Gimnazjum Profesor. Ze szkół
drużyny z S K K T „Tropos". Zorgani ponadgimnazjaJnych najlepszy okazał
zowały one wyprawę po Brudzeńskim się Globtrotters z JJJ L O . Wśród in
Parku Krajobrazowym, biegnącą przez nych drużyn wyróżniono: Klub Tury
Sikórz, Kobierniki, Radotki, Ciersze- styki Kolarskiej „BeneąTeam", Miej
wo, Wyszynę, Mańkowo i Maszewo. skie Przedszkole nr 35 oraz KZ P T T K
- W Sikorzu młodzież podziwiała za Mostostal. Wszyscy uczestnicy otrzy
bytkowy kościół i cmentarz, park pod mali znaczek rajdowy, ciepły posiłek
worski i dwór, gdzie przebywali m.in. przygotowany przez ZST, a drużyny Tadeusz Dołęga Mostowicz, Kazimiera puchary i dyplomy.
Iłłakowiczówna, Julian Tuwim, Gu
Zorganizowanie rajdu było możliwe
staw Zieliński - opowiada Maria Do dzięki przychylności przyjaciół Miej
brzeniecka przewodnik PTTK.
skiego Oddziału P T T K w Płocku. Dalej trasa biegła przez las, urokli Dziękujemy za okazaną pomoc przy
we wąwozy, strome skarpy, zaspy organizacji Rajdu „Zima" Leszkowi
i trakty leśne, które prowadziły nie Brzeskiemu - dyrektorowi Szkoły Mi
wiadomo dokąd. ..-Od krzyżówek le strzostwa Sportowego, Zdzisławowi
śnych wszyscy dostali oczopląsów i... Borowskiemu - kierownikowi warszta
zupełnie przypadkowo ekipa zwiedziła tów ^Krystynie Winiarek - kierowniko
zaciszną miejscowość o nazwie Wyszy- wi Świetlicy - wymienia kierownik
na. W końcu udało się jednak dojść do płockiego biura PTTK.
Płocka. To było długie, ekstremalne,
Czy są chętni na kolejną wyprawę?
Dełne przygód 27 kilometrów w śniegu Już 23 marca P T T K organizuje Rajd
oo kolana - relacjonuje przewodnik.
ekologiczny „Powitanie Wiosny". Do
Rajd „Zima" to jednak nie tylko ak udziału w nim zaprasza wszystkich
tywne spędzenie wolnego czasu. To ta miłośników pieszych wędrówek. In
kże okazja do uczczenia dwóch rocz formacje na temat rajdu rnożna znaleźć
nic - 150. rocznicy powstania stycz na stronie www.pttk-plock.pl. BeeS

Na trasach bywało ekstremalnie

Aż 650 osób uczestniczyło w 30.
Jubileuszowym Rajdzie Zima „Szla
kami Powstania Styczniowego". Na
spacer zimową porą wyruszyła
głównie młodzież płockich szkół. W rajdzie wzięło udział aż 26 drużyn,
w tym 8 drużyn ze szkół podstawo
wych, 7 z gimnazjów i 8 ze szkół ponadgimnazjałnych - relacjonuje Ja
dwiga Kamińska, kierownik płoc
kiego biura Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, orga
nizującego przedsięwzięcie. Nie za
wiedli także reprezentanci Klubu
Turystyki Kolarskiej, dzieci z Miej
skiego Przedszkola nr 35 w Płocku,
członkowie Koła Zakładowego
„Mostostal" oraz turyści indywidu
alni. Komandorem rajdu byl Zbi
gniew Sokołowski, opiekun szkolne
go koła P T T K „Mechkon" przy Ze
spole Szkół Technicznych, gdzie wę
drówka się zakończyła.
ria Kaczyńska, Joanna Bojanowska,
Najliczniejsza grupa, licząca aż 350 Roman Jaskulski, Józef Wrzeszczyńosób, powędrowała trasą sprzed Domu ski, czyli przodownicy turystyki pieTechnika przez Sobótkę i Rybaki ulicą szej i przewodnicy P T T K .
Mostową. Do Zespołu Szkól Tech
Ale również pozostałe trasy miały
nicznych poprowadzili piechurów Ma swoich fanów. Uczestnicy rajdu prze-

szli m.in. trasą sprzed Odwachu pod
pomnik Generała Zygmunta Padlewskiego ulicami: Powstańców, Słoneczną, Norbertańską; a także liczącą 10
km trasą prowadzącą aż z Borowiczek.
Do wyboru była jeszcze trasa dowol

