
W rajdzie „Powitanie Wiosny" wzięło udział 595 uczestników 

Rajd ekologiczny z PTTK 

Powitali wiosnę 
26 marca młodzi turyści z Płoc

ka i okolic uczestniczyli w XXVIII 
Rajdzie Ekologicznym „Powitanie 
Wiosny". Zakończenie i podsumo
wanie imprezy odbyło się na tere
nie III Liceum Ogólnokształcące
go w Płocku. 

Komandorem rajdu był Bogdan 
Majewski, opiekun działającego 
przy III Liceum Ogólnokształcącym 
w Płocku Klubu „Globtroters". 
- Rajd się udał. W sumie w teren ru
szyło 595 osób. 26 drużyn rywalizo
wało o puchary ufundowane przez 
Oddział Miejski PTTK w Płocku. 
Warto podkreślić, że nie zawsze wy
grywała grupa najliczniejsza. Za 
udział w rajdzie najwięcej punktów, 
bo aż 5, otrzymywali członkowie 
PTTK, a „zwykli" uczestnicy jeden, 
dlatego zachęcam moich uczniów do 
wstępowania w szeregi płockiego 
oddziału PTTK. 

Uczestnicy mieli do wyboru cztery 
trasy: Brwilno Górne (kościół) -
Brwilno Górne (mogiła) - Maszewo -
Płock o długości 12 km, Kobiemiki 
(szlak czerwony) - Ludwikowo - Ma
szewo Duże - Płock również o długo
ści 12 km oraz spacer szlakiem tury
stycznym (szlak zielony) na terenie 
Płocka do ni LO na odcinku 7 km. 

Najpopularniejszą trasą okazała 
się trasa po Płocku, którą wybrało 

ponad 343 uczestników. Na 
wszystkich trasach młodzież wę
drowała pod opieką swoich opieku
nów i przodowników turystyki pie
szej. Ostatecznie w kategorii 
przedszkoli pierwsze miejsce zaję
ło Miejskie Przedszkole nr 14, 
w kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Rogozinie, spośród gimnazjali
stów najlepsi byli uczniowie Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego nr 1 i Zespołu Szkół nr 
1 w Płocku, a wśród licealistów 
klubowicze z „Globtroters". 

W trakcie rajdu każda drużyna 
rozwiązywała test o tematyce kra
joznawczo-turystycznej i obycza
jach wiosennych na Mazowszu. Wy
brano dwie „wiosenki", czyli najza-
bawniej przebrane pary oraz roz
strzygnięto konkurs na najładniejszą 
Marzannę (12 Marzann). Wszyscy 
nagrodzeni otrzymali przewodniki 
turystyczne opisujące szlaki piesze 
okolic Płocka. 

Organizatorami rajdu była Komi
sja Turystyki Pieszej przy Oddziale 
Miejskim Polskiego Towarzystwa 
Turys tyczno-Kra joznawczego 
w Płocku oraz Klub Turystyczny 
SKKT - PTTK „Globtroters" przy 
III Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Dąbrowskiej w Płocku. mś 


