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Niecodzienną przygodę przeŜyła grupa naszych kolegów - piłkarzy, którzy 5 października mięli okazję rozegrać 
towarzyski mecz w Warszawie. Z okazji 90-lecia Mazowieckiego Związku Piłki NoŜnej zostali zaproszeni do 
Warszawy, aby zagrać w piłkę noŜną  z druŜyną dziennikarzy i reprezentacji piłkarzy polskich. Pierwszy mecz 
rozegrali z reprezentacją dziennikarzy, która pod wodzą redaktora Zubilewicza  pokonała naszych 2:0. Drugi 
mecz zagrali z reprezentacją piłkarzy, wśród których byli: Roman Kosecki i Piotr Świerczewski. Po zaciętym 
boju udało nam się wygrać 3:0. Impreza odbywała się na boisku Gminnego Klubu Sportowego „Targówek”. 
Towarzyszyły jej liczne atrakcje, przede wszystkim mecz dziennikarze kontra piłkarze, mecz piłkarek, występy 
orkiestry dętej, czy wreszcie wspólny grill. 
      Op: K. Kamińska 

Wydawałoby się, że warcaby to bardzo spokojna gra, ale okazało 
się, że mogą dostarczyć wiele emocji. Tak stało się, podczas 
Mistrzostw Województwa w Warcabach Osób 
Niepełnosprawnych, gdzie trójka uczniów naszej szkoły:  
Patryk Kozłowski, Grzegorz Bromka, Mariusz Małkowski walczyli 

o miano mistrza. Po bardzo emocjonującej grze  
Mariusz Małkowski indywidualnie zdobył 
drugie miejsce. Jego przeciwnikiem był mistrz Polski w Warcabach Szybkich. Zdobyta lokata daje naszemu 
zawodnikowi szansę udziału w mistrzostwach Polski, które odbędą się w listopadzie w Miłakowie. Pozostali nasi 
reprezentanci zajęli siódme i ósme miejsca. W klasyfikacji ogólnej nasza drużyna zajęła drugie miejsce. 
Organizatorem mistrzostw była fundacja „O Uśmiech Dziecka”. 

Gratulujemy zawodnikom i ich opiekunowi panu Krzysztofowi Siudzińskiemu, mamy nadzieję,  

że w kolejnym turnieju Mariusz odniesie sukces.                            Op:  Bacina 

 

W piątek 14 października odbyła się impreza z okazji  

Dnia Nauczyciela-Święto Komisji Edukacji Narodowej. 

Uczniowie obu szkół- ZSZ i SSPdP przygotowali dla 

pracowników naszej placówki prezent, w postaci montażu 

słowno-muzycznego. Zgromadzeni nauczyciele i uczniowie 

mogli obejrzeć scenki kabaretowe oraz wysłuchać 

przygotowanych piosenek. Akademia w sposób zarówno 

humorystyczny jak i poważny oddawała naszą życzliwość jaką 

mamy dla naszych pedagogów i wszystkich pracowników 

Ośrodka. Na zakończenie spotkania z okazji KEN 

przedstawiciele Samorządu Szkolnego złożyli pracownikom 

Ośrodka serdeczne życzenia i obdarowali ich cukierkowymi 

kwiatami.   Op: A. Kądracka 
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