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p. Krzysztof Podraska i p. Paweł Śpiegowski  
oraz członkowie UKS „Lasotczak„ cieszą się  

z faktu  otrzymania dotacji finansowej 

a tak wygląda czek, który sprawił nam tyle radości 

 
 

W 2012 roku czeka nas jeszcze wiele atrakcji  
związanych  ze sportem. Przed nami rozgrywki, 
turnieje, igrzyska w piłkę nożną, które 
zorganizuje klub sportowy „Lasotczak”. 
Powstał on z inicjatywy dyrektora Roberta 
Kowalskiego i naszych nauczycieli  
w-fu. Sportowe zajęcia prowadzone są przez 
naszych nauczycieli. To właśnie oni zadali 
sobie ten trud, aby napisać projekty,  dzięki 
którym dostaliśmy pieniądze na inicjatywy  
sportowe. Będą one wykorzystane na 
organizację imprez sportowych. Na co 
konkretnie przeznaczymy zdobyte środki?  
Urząd Miasta Płocka wydział Sportu i Turystyki 
dofinansuje następujące imprezy szkolne: 

 dwa tysiące złotych  na „Mini Igrzyska Osób Niepełnosprawnych” - impreza realizowana 
będzie w maju 2012r 

 dziewięć tysięcy złotych na zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej i pływania - cykliczne 
zajęcia w sekcjach realizowane będą od lutego do grudnia 2012r 

 tysiąc złotych  na przeprowadzenie  Integracyjnego  Turnieju w Futsalu  Szkół Zawodowych – 
impreza realizowana będzie w październiku 2012r 

 tysiąc pięćset złotych na Ogólnopolski  Turniej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Specjalnych – 
impreza realizowana będzie w listopadzie 2012r 

 osiem tysięcy złotych na zorganizowanie Międzynarodowego  Integracyjnego Turnieju  w 
Piłce Nożnej, do którego zaproszeni zostali uczniowie z miast partnerskich. Impreza 
realizowana będzie  w czerwcu i lipcu 2012r. 

W ramach otrzymanych pieniędzy nie tylko będziemy mogli podziwiać sportowe zmagania, ale także 
starczy funduszy na cykliczne zajęcia sportowe oraz na zakup potrzebnego sprzętu  sportowego. 
Naszą dobrą wróżką, dzięki której zrealizujemy wszystkie te zamierzenia jest Urząd Miasta Płocka.    
Z Fundacji Fundusz Grantowy  dla Płocka UKS LASOTCZAK  otrzymał jedenaście tysięcy  czterysta 
złotych  na  przeprowadzenie rozgrywek w piłce nożnej pod hasłem ”Nasze Płockie Euro 2012”, które 
będą trwały od lutego do maja 2012.   Op: Kasia Kamińska 

W czerwcu 2012r. w naszym kraju rozpocznie się Euro 
2012. Zainspirowani tym wydarzeniem postanowiliśmy 
zorganizować Nasze Płockie Euro.  Rozpoczęło się ono  
w lutym br. Do naszej imprezy zaprosiliśmy kolegów  
z 16 płockich szkół. Poszczególne placówki reprezentują 
kraje biorące udział w Euro 2012. Kto będzie kim 
zdecydowało losowanie, które w pełnej oprawie odbyło 
się 27 lutego w hali sportowej naszej szkoły. Piłkarskie 
zmagania, pełne emocji i woli walki, odbywają się  
w każdą środę od  godz. 15.00 do 17.30 w SOSW nr 2  
w Płocku. Nasze Euro wzbogaciliśmy o konkurs wiedzy  
z zakresu piłki nożnej. Tak więc nie tylko piłkarze mogą 
wziąć udział w tej imprezie. Oczywiście my trzymamy 
kciuki za naszych sportowców, mamy nadzieję, że to oni będą zwycięzcami turnieju.  Op: Patrycja Staniuk 
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