
na tą chwilę pracowali od września; gratulujemy 

na Gubałówce 

Od kilku lat Urząd Miasta Płocka funduje najlepszym uczniom z terenu miasta nagrodę finansową w postaci 
stypendium. Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymują je dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru.  
23 lutego 2012 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy zebrała się w sali sportowej na miłej uroczystości. W imieniu Prezydenta Miasta Płocka 

Pana Andrzeja Nowakowskiego, 
Wicedyrektor Ośrodka Pani Grażyna 
Gradecka, wręczyła listy gratulacyjne 
uczniom, którzy w pierwszym semestrze 
roku szkolnego 2011/2012 osiągnęli bardzo 
dobre wyniki w nauce. Przyznanych zostało 
13 stypendiów ufundowanych przez Urząd 
Miasta Płocka z czego 8 otrzymali 
uczniowie ZSZ i 3 SPdP. Stypendia 
przyznawane są również za osiągnięcia 
sportowe i 2 uczniów ZSZ otrzymała takie 
wyróżnienie.   

                            Op: Justyna Bacińska 
 
 

 
 

 

W dniach 6-12 stycznia grupa szczęśliwców  
z szkoły przysposabiającej przebywała  
w Zakopanem. Byli uczestnikami obozu 
sportowego, którego organizatorkami były  
p. Olga Rycharska i p. Aleksandra Kotarska. 
Główną atrakcją obozu była nauka jazdy na 
nartach. Zajęcia odbywały sie na stoku  
w miejscowości Małe Ciche. Chociaż jazda na 
nartach nie jest wcale łatwa, nasi koledzy zupełnie 
dobrze sobie radzili. Obozowicze trafili na 
wspaniałą pogodę, dlatego mogli uczestniczyć  
w jeszcze innych zajęciach sportowych na 
świeżym powietrzu. Mieli także okazję wziąć 

udział w zabawach sportowo – rekreacyjnych na 
termach Bania w Białce Tatrzańskiej. Program obozu 
przewidywał liczne atrakcje. Uczestnicy byli pod 
wrażeniem urody gór podczas wycieczki na 
Gubałówkę. Wiele wrażeń dostarczyła im kolacja 
góralska tak inna od naszych. Jeden z wieczorów 
spędzili w kinie „Giewont” oglądając film  
„Kot w butach”. Ale największym wydarzeniem był 
kulig zakończony ogniskiem. Uczestnicy obozu byli 
bardzo zadowoleni z pobytu w górach, z dużym 
zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych 
zajęciach, zwłaszcza tych, które pozwalały im na 
aktywność ruchową.  
Serdecznie podziękowania dla sponsorów obozu: PKO BP (Centrum Korporacyjne), Fundacja Energa, Firma Uniqa 
(Przedstawicielstwo w Płocku ul. Bielska 51), Auchan Płock, Radny Miasta Płocka Marcin Flakiewicz, Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń. Serdecznie podziękowania za okazaną pomoc w realizacji obozu dla Zespołu Szkól Nr 2 w Płocku. 
                                                Op: Andżelika Fuz pod opieką p. Olgi Rycharskiej 
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W NUMERZE: 
 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej 

Pomocy- s.2 

Miłość niejedno 

ma imię- s.2 

Wycieczka do 

Włocławka- s.3 

Wszystkie kolory 

świata- s.3 

Konkursy 

plastyczne- s.4 

Karnawałowe 

szaleństwo- s.5 

Jeszcze więcej 

sportu- s.6 

Nasze Płockie 

Euro- s.6 

Drugie 

śniadanie- s.7 

Łąckie 

pożegnanie 

zimy-s.7 

Dzień otwartych 

drzwi- s.8 

 

 

przejazd kolejką linową 


