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MISTRZOSTWA POLSKI W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 
W dniach 25- 26 marca hala Chemika 
gościła piłkarzy ośrodków specjalnych  
z całego kraju. Zmierzyli się oni  
w halową piłkę nożną,  
w ramach Mistrzostw Polski.  
Organizatorami rozgrywek był Zarząd 
Główny ZSS „Sprawni Razem” 
Warszawa, MSSS „Sprawni Razem”, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 w Płocku oraz nasz Ośrodek.  W organizację 
mistrzostw zaangażowana była duża grupa, bezinteresownie 
pomagających ludzi, wśród nich nasz nauczyciel  
p. Krzysztofa Podraska. W imprezie grały drużyny, które były 
najlepsze w swoich województwach. Mazowsze reprezentowali 
zawodnicy UKS „Lasotczak” (TO NASI), UKS „Grad” oraz trzech 
zawodników z Warszawy, którzy wcześniej wygrali eliminacje 
mazowieckie. W naszej drużynie wyróżniali się  
Kamil Korytkowski, Mateusz Truskolaski oraz Dorian Pilaszewski. 
Graliśmy bardzo dobrze! Wgrywaliśmy kolejne mecze. Tylko ze 
Śląskim  bezbramkowo  zremisowaliśmy. Doszliśmy do finałów! 
Tu niestety szczęście nas opuściło i w meczu z drużyną 
reprezentującą Pomorskie przegraliśmy. Ale i tak mięliśmy 
powody do wielkiej radości, zajęliśmy świetne drugie miejsce! 
(przed rokiem piąte). 
 
Op. Mateusz Truskolaski pod opieką p. K. Podraski, zdjęcia: K. Podraska 

 
W piątek 4 marca 2010r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły 
się zawody na ergometrze wioślarskim. „Płockie Ergowiosła” 
są imprezą cykliczną, odbywająca się już od 19 lat (od 1992 r. 
rozgrywane także jako Memoriał im. Kazimierza 
Młynarkiewicza, który przed laty był jednym z ojców Płockich 
Ergowioseł).  
Zawodnicy mieli do „przepłynięcia” 500 metrów. Zawody były 
podzielone na  15 kategorii. Udział w nich wzięła młodzież ze 
szkół gimnazjalnych 
Płocka i okolicznych 
powiatów, szkół 

ponadgimnazjalnych 
miasta Płocka oraz 
płockich i warszawskich 
uczelni. Nie zabrakło 

również sportowców  z naszej szkoły. Występ naszych 
koleżanek i kolegów zakończył się sukcesem W swojej 
kategorii zajęliśmy następujące miejsca: I miejsce 
Wioleta Szablewska, II miejsce Ewelina Łysień, III 
miejsce Justyna Bacińska. Zawodniczki powiedziały, że 
„było bardzo ciężko, ale warto było brać udział  
w zawodach i stanąć na podium”.  
       Op: Ewelina Łysień 


