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Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

 

Kolejny raz grupa młodzieży z SSPdP, dzięki inicjatywie 
p. Olgi Rycharskiej, działającej w Stowarzyszeniu 
'Pomocna Dłoń" miała możliwość przebywać w górach 

na obozie sportowo-narciarskim. Obóz został 
zorganizowany w ramach projektu "Edukacyjne 

wykorzystanie sportu, turystyki i kultury" Fundacja "Fundusz 
Grantowy dla Płocka". Serdeczne podziękowania za pomoc  
w realizacji obozu należą się sponsorom: PKO BP (Centrum 
Korporacyjne), UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
(Przedstawicielstwo w Płocku) Auchan Płock Sp. z o.o. 
Adepci sztuki narciarskiej przebywali w Białym Dunajcu w dniach 07-14.01.2011r. Zaproponowane 
zajęcia ogromnie nam się podobały. Nie tylko uczyliśmy się jeździć na nartach, ale także zwiedziliśmy 

Zakopane w tym Gubałówkę, uczestniczyliśmy w zajęciach 
w Aqua Parku oraz na 
kręgielni. Bardzo 
podobała nam się 
zabawa na snowtubingu 
(to zjazd na specjalnych 
oponach po 
wyznaczonym torze). A 
wieczorami nikt nie był 
zmęczony i wszyscy 
chętnie szaleliśmy na 

dyskotekach organizowanych w Ośrodku Wczasowym Halina,  
w którym mieszkaliśmy.  
 

Wszyscy uczestnicy obozu miło wspominają chwile spędzone 
 w górach i czekają na kolejny wyjazd miejmy nadzieję, że już za rok!!!! 

Op: uczestnicy obozu pod opieką p. O. Rycharskiej 

 

 
 
W tym roku organizatorem rozgrywek w halową 
piłkę nożną było  IV LO. Nasza drużyna, aby 
zakwalifikować się do drugiej tury rozgrywek, 
musiała pokonać drużyny z III LO, IV LO oraz ZSZ 
„70”. W pierwszym meczu zmierzyliśmy się z  IV LO 
i wygraliśmy go wynikiem 7:3.  Następnie 
musieliśmy uznać przewagę zawodników z ZSZ 
„70”. W meczu o drugie miejsce premiujące nas do 
półfinałów pokonaliśmy III LO wynikiem 7-3. 
Wyróżniającym się zawodnikiem był Mateusz 
Truskolaski, który swoją determinacją  
i zaangażowaniem pomógł kolegom w odniesieniu 
sukcesu. Kolejna faza rozgrywek odbyła się 
1/02/2011 w hali sportowej w Borowiczkach. 
Najciekawszy, a jednocześnie najbardziej zacięty 
mecz rozegrali z chłopakami z Budowlanki. Nasza 

przegrana z tą drużyną nie pozwoliła nam zdobyć 
medalowego miejsca. Ale i tak nasi zawodnicy 
zasługują na uznanie, za ich wolę walki i sportową 
postawę. Mamy nadzieję, że w kolejnej Licealiadzie 
lepiej Wam pójdzie.  

tekst i zdjęcia Kamil Korytkowski pod opieką p. K. Siudzińskiego 


