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LICEALIADA` 2011 
 Już po raz drugi nasi piłkarze wzięli udział  
w Licealiadzie Halowej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych.  
Rozgrywki piłkarskie trwały dwa dni – 18 listopada odbyły się 
mecze grupowe, a 29 listopada półfinały. Zaproszenie do udziału  
w turnieju przyjęło 15 drużyn reprezentujących płockie szkoły 
średnie. Podzielono je na cztery grupy. Awans do dalszych 
rozgrywek uzyskiwały dwa najlepsze zespoły z grupy.  
W rozgrywkach grupowych nasi zmierzyli się z drużyną ZSZ 
im. M. Skłodowskiej – Curie. Był to dla nas pierwszy mecz  
w tym turnieju i szczęście nam dopisało. Pokonaliśmy „elektryk” 
3:0. Ostatni mecz zagraliśmy z drużyną Zespołu Szkół Ekonomicznych i Kupieckich. Pokonaliśmy ich! Wynik był 
jeszcze wyższy – 5:1. Wygrane pozwoliły nam na awans do półfinału, przy czym należy podkreślić, iż udało nam 
się to po raz pierwszy w historii rozgrywek Licealiady! Półfinały rozgrywane były w Hali Miejskiego Zespołu 
Obiektów Sportowych w Borowiczkach. Pierwszy mecz zagraliśmy z piłkarzami  słynnej Jagiellonki. Niestety, po 
fatalnych błędach naszej obrony, przegraliśmy 2:5. Nasz honor uratował Mateusz Truskolaski, który z ogromnym 
poświęceniem zdobył dwie bramki. Straciliśmy wielką szansę awansu do finału, ale i tak jesteśmy dumni  
z naszych chłopaków, ponieważ grali naprawdę z ogromnym zaangażowaniem. W przyszłej Licealiadzie na 
pewno pójdzie nam jeszcze lepiej.       Op: Radek  Ciesielski 

W dniach 2-4 grudnia w Elblągu odbyły się Mistrzostwa Polski  
w Unihokeja. Udział w imprezie wzięło 10 zespołów, które 
podzielone były na dwie grupy. W skład naszej drużyny, której 
opiekunami byli nasi panowie wuefiści weszli: Tomasz Świerzak, 
Radosław Ciesielski, Damian Piórkowski, Mateusz Truskolaski, 
Dominik Wrzesiński, Adrian Bogdański, Grzegorz Bromka,  
Hubert Gawski. W grupach rozegrano mecze techniką  
„każdy z każdym”. Nasi zawodnicy trafili do grupy, w której grali 
sportowcy z Pyrzyc i Broniewa. Zespoły te zdobyły mistrzostwo  
i wicemistrzostwo. Z drużyną z Pyrzyc osiągnęliśmy remis, ale 
niestety z drużyną z Broniewa przegraliśmy,  z pozostałymi 
drużynami wygraliśmy. Niestety nie dało nam to szansy na 
zaistnienie w finałach. W rezultacie, po pełnej zaangażowania grze, 
zajęliśmy VI miejsce.    

Op: Justyna Wiśniewska 

3 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych  
w Olszance odbył się VIII Mazowiecki Turniej Tenisa 
Stołowego Olimpiad Specjalnych. Honorowy patronat nad 
imprezą objął Starosta Łosiński Czesław Giziński.  
W turnieju uczestniczyło 13 zespołów i wzięło udział 
65 zawodników, wywodzących się z olimpiad specjalnych  
z terenu Mazowsza. Turniej ten wyłania uczestników 
ogólnopolskich olimpiad specjalnych w tenisie stołowym. 
Naszych zawodników do olimpiady przygotowali:  
p. Krzysztof Podraska i p. Olga Rycharska. Atmosfera 
podczas zawodów była bardzo miła, ale nie pozbawiona 
emocji i zaciętej walki. Każdemu zawodnikowi zależało  

na osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Z naszej trójki zawodników Aneta Brzezińska wywalczyła III miejsce. 
Gratulujemy! Po zakończeniu rozgrywek był czas na krótki odpoczynek a także zjedzenie ciepłego posiłku  
i słodyczy. Najbardziej wyczekiwany moment- dekoracja zawodników odbył się o godz. 1400. Nasza Aneta 
pięknie się prezentowała na podium. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy i trenerzy zostali obdarowani 
pamiątkowymi koszulkami i słodyczami.      Op: Justyna Bacińska 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

nasza drużyna w akcji 

mecz finałowy 

rozgrywki drużyn 


