
Imprezy PTTK cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży 

Rajd 1000 ziemniaków 
Imprezy organizowane przez 

płocki oddział PTTK cieszą się 
ogromnym powodzeniem. W 34. 
Rajdzie Pieczonego Ziemniaka 
wzięło udział ponad tysiąc osób, 
głównie młodzieży płockich szkół. 

Na 36 zgłoszonych drużyn 12 re
prezentowało szkoły podstawowe, 
12 - szkoły ponadgimnazjalne, 7 -
gimnazja. Na turystycznym szlaku 
spotkali się też m.in. członkowie 
Klubu Turystyki Kolarskiej, przed
stawiciele Rodzinnego Domu Dziec
ka oraz dzieci z kola turystycznego 
Skrzaty z Miejskiego Przedszkola nr 
21 w Płocku. To też najmłodsi 
uczestnicy jesiennej wyprawy. 

Przewodnicy PTTK przygotowali 
dla uczestników rajdu kilka tras do 
wyboru. Największym wzięciem 
cieszyła się 11-kilometrowa wypra
wa z Podolszyc. Przewodnicy Ro
man Sadowski i Józef Wrzeszczyń-
ski przeprowadzili blisko pół tysiąca 
osób. Na pozostałych trasach rów
nież było tłoczno. Ponad 200 osób i 
ruszyło bowiem 10-kilometrowym| 
szlakiem z Borowiczek oraz 8-kilo-
metrowym ze Słupna. Wszyscy spo
tkali się na ognisku rozpalonym na 
stadionie w Wykowie. Na uczestni
ków czekały tu rewelacyjne ziem
niaki w ziołach do pieczenia, a także 
liczne nagrody. 

Jak informuje płocki oddział 
PTTK, najliczniej stawiła się na raj-

v dzie drużyna Rajdowców ze Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Płocku. Repre
zentowały ją aż 132 osoby. Wśród 
gimnazjów palmę pierwszeństwa 
dzierżyło Gimnazjum nr 6 (82 osoby), 
a ze szkół ponadgimnazjalnych dru
żyna z ZSCE w Płocku (79 osób). 

Liczył się również czas pokonania 
rajdowych szlaków. Pierwsze dwa 
miejsca w kategorii szkól podstawo
wych zdobyły drużyny: Wszędołazy 
z SP nr 18 w Płocku i Rajdowcy 
z SP nr 22. Wśród gimnazjów dwa 

pierwsze miejsca należały do Profe
sorka z Gimnazjum Profesor w Płoc
ku i z Gimnazjum nr 6. W szkołach 
ponadgimnazjalnych I miejsce przy
znano drużynie Globtroter z III LO 
w Płocku, II - drużynom „Szop" 
z Jagiellonki i z ZSCE oraz Sopel
kom z LO SOP im. Ks. Poety Jana 
Twardowskiego. 

Podczas rajdu wręczono 109 no
wych legitymacji PTTK. Szeregi 
PTTK zasilą uczniowie Jagiellonki, 
II Prywatnej SP „Profesor", SP nr 

16, III LO, SP nr 20, Gimnazjum 
Profesor. 

A jeśli ktoś nabrał ochotę na jesien
ne wędrówki turystyczne, mamy dla 
niego kolejne propozycje. Oddział 
Miejski PTTK w Płocku już 27 paź
dziernika organizuje Rajd „Ciżemka". 
Z kolei na 10 listopada zaplanowany 
jest Rajd Niepodległości połączony 
z Konkursem Piosenki Legionowej. 
Więcej informacji na temat udziału 
w imprezach można uzyskać pod nu
merem teł. 24 262 26 00. BeeS 


