
mgr Anetta Martyniuk Dyrektorem SP3 ! 

W dniu 17 czerwca 2011 r. mgr Anetta Martyniuk wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora 

naszej szkoły. Dotychczas, w związku z objęciem funkcji Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Zdrowia, Kultury i Sportu w UM Tarnobrzeg przez panią mgr Annę Czaplińską, od 1 marca 

2011 r. pełniła obowiązki Dyrektora SP3, powołana na tę funkcję przez Prezydenta Miasta 

Tarnobrzega. Pani Dyrektor A. Martyniuk jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Rzeszowie, ukończyła także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania (PWSZ w 

Tarnobrzegu). Od września 2003 r. do 1 marca 2011 r. pełniła funkcję wicedyrektora SP3, a 

wcześniej była nauczycielem nauczania początkowego, wychowawcą w klasach I-III oraz 

nauczycielem WDŻ.  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012 

Przedkładamy wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012, obowiązujących w klasach I-

III, IV, V i VI w naszej szkole.  

| PODRĘCZNIKI (*.PDF)|  

| PODRĘCZNIKI (*.DOC)|  

Sportowiec roku szkolnego 2010/2011 ! 

Współzawodnictwo dziewcząt o tytuł najlepszego sportowca SP3 za rok szkolny 2010/2011 

wygrała Edyta Furtak uczennica klasy 6 "b", zaś współzawodnictwo chłopów - Mateusz 

Pawełek z klasy 5 "b". Szczegóły rywalizacji w załączniku (Excela - xls). 

Kliknij Tu !!!  

II b i III b - Aktywnie po zdrowie ! 

W wyniku ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej w roku szkolnym 

2010/2011 klasa II b (pod opieką mgr Doroty Mach) zajęła 4 miejsce w ogólnopolskim 

programie "Aktywnie po zdrowie", a klasa III b (pod opieką mgr Lucyny Pęczkowskiej) 

miejsce 11. Dodatkowo p. L. Pęczkowska otrzymała wyróżnienie za najlepszy raport z pracy 

zespołu. Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych 

poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów 

służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Uczestnictwo polega na realizacji 

serii działań podzielonych na trzy etapy, odpowiadające porom roku: Etap I - jesienny, Etap II 

- zimowy, Etap III - wiosenny. W ramach każdego z etapów realizowane były następujące 

działania: lekcje tematyczne, konkursy, wywiadówki - szkoły zdrowia dla rodziców. 

Głównym organizatorem programu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Więcej na 

temat konkursu: www.aktywniepozdrowie.pl  

Dwa złota Kuby Karolkiewicza w pływaniu ! 

W dniu 11 czerwca 2011 r. na basenie 25-metrowym w Dębicy odbyły się 

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-letnich w pływaniu. Jakub 

Karolkiewicz zawodnik UKS Delfin Tarnobrzeg klubu działającego przy SP3, a zarazem 

uczeń naszej szkoły wywalczył 2 złote medale na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym 

z wynikiem (1:18,90) i 200 metrów stylem grzbietowym z czasem (2:47,29). Po raz trzeci 

stanął na podium zdobywając srebrny medal na dystansie 100 m stylem dowolnym z 

http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki_2011_2012.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki_2011_2012.doc
http://www.sp3tar.republika.pl/n_sportowiec_2010_2011.xls
http://aktywniepozdrowie.pl/


wynikiem (1:07,26). Były to bardzo ważne zawody podsumowujące pracę trenerki, mgr 

Ageliki Michalik i jej podopiecznego. Gratulujemy!  

Złoto w deblu, srebro w singlu - Karoliny Pęk ! 

W Cluj-Napoca w Międzynarodowych Mistrzostwa Rumunii - Romanian International Open 

2011 po pierwszych dwóch dniach zawodów Reprezentacja Polski zdobyła 7 medali i dwa 4 

miejsca. Zawodnicy z IKS Tarnobrzeg wywalczyli dwa srebrne medale, Maciej Nalepka w 

klasie 4 i Karolina Pęk w klasie 9 a Krzysztof Żyłka zajął wysokie 4 miejsce. Drugiego dnia 

w turnieju drużynowym w klasie 9-10, Karolina wraz z Małgorzatą Jankowską wywalczyły 

złoty medal pokonując wszystkie rywalki po 3:0. Więcej na stronie IKS Tarnobrzeg ->>> 

Kliknij TU  

Dzień Szkoły bez Przemocy... 

6 czerwca 2011 r. został okrzyknięty "Dniem Szkoły bez Przemocy". W organizowane już po 

raz czwarty ogólnopolskie święto tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i starają się 

budować szkoły jako miejsca przyjazne dla uczniów, nauczycieli i rodziców włączyła się 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu. Więcej na stronie "Radia Leliwa" ->>> Kliknij TU  

Tymoteusz Malik "brązowy" w deblu... 

W niedzielę 5 czerwca 2011 r. w Straszęcinie zostały rozegrane Mistrzostwa Podkarpacia 

Juniorów Młodszych w Badmintonie. Uczestniczyli w nich również zawodnicy UKS "SP 

Trójka" Tarnobrzeg. Był to już ostatni przed wakcjami sprawdzian umiejętności i talentu 

młodych tarnobrzeżan w badmintonowej rywalizacji. Osiągnięte wyniki są imponujące, 

ponieważ nasza reprezentacja podczas tych zawodów zdobyła pięć medali. Swoją dominację 

potwierdził Wojciech Kurzyński (3 klasa gimnazjum), aktualny Mistrz Polski JM w mikście, 

który triumfował w swojej koronnej konkurencji i w grze pojedynczej. Drugie miejsce i tytuł 

V-ce Mistrzów Podkarpacia w grze podwójnej wywalczyli Wiktor Salamon i Szymon Malik 

(także gimnazjaliści). Szymon dodatkowo zajął III m w grze pojedynczej. A najmłodszy 

uczestnik tych mistrzostw Tymoteusz Malik (klasa 5 "a" SP3) w parze z Markiem Regułą z 

Mielca, w grze podwójnej zdobył brązowy medal. Trzeba nadmienić, że Tymoteusz jest 

również tegorocznycm Mistrzem Podkarpacia Młodzików w grze podwójnej i V-ce Mistrzem 

w grze pojedynczej. Tak więc każdy z pięciu "Trójkowiczów" przyjechał do domu z co 

najmniej jednym medalem. W sumie, w tym sezonie startowym, nasi zawodnicy zdobyli 11 

medali na zawodach rangi mistrzowskiej. Piotr Malik trener w/w zawodników: - Teraz czeka 

ich miesięczny odpoczynek, a na początku sierpnia rozpoczną przygotowania do kolejnrgo 

sezonu. Posumowując osiągnięcia i całoroczną pracę chcielibyśmy podziękować osobom i 

instytucją, dzięki którym to wszystko było możliwe. I tak: dziękujemy Władzom Miasta 

Tarnobrzega, Dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu, Sponsorom oraz 

wszystkim Rodzicom zawodników, którym również gratulujemy sukcesów swoich pociech.  

Jestem rozsądny, nie palę! 

"Jestem rozsądny, nie palę", to hasło obchodów Dnia bez Tytoniu, jakie zorganizowano 1 

czerwca 2011 r. w SP3 w Tarnobrzegu. Były tematyczne przedstawienia i nagrody dla 

zwycięzców plastycznego konkursu. Więcej na stronie "Echa Dnia" ->>> Kliknij TU  

Dzień Dziecka'2011 na tarnobrzeskim basenie 

http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://www.leliwa.pl/content/tarnobrzeg-dzie%C5%84-szko%C5%82y-bez-przemocy
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110601/POWIAT0304/245634259


Na tarnobrzeskiej pływalni, jak co roku zorganizowano już VI Amatorskie Zawody 

Pływackie z okazji Dnia Dziecka. Głównym organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Tarnobrzegu, a także Szkoła Podstawowa Nr 3, UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg oraz 

Tarnobrzeskie Towarzystwo Pływackie. Impreza skierowana była dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów z naszego miasta. Organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy, 

upominki dla zwycięzców, a także pamiątkowe dyplomy oraz słodycze za udział dla każdego 

uczestnika. Celem imprezy nie była tylko rywalizacja sportowa, ale także popularyzacja 

pływania w Tarnobrzegu oraz uświetnienie Dnia Dziecka na sportowo. Do rywalizacji stanęło 

112 uczestników z tarnobrzeskich placówek edukacyjnych. W tym miejscu należy 

podziękować wszystkim dzieciom oraz ich nauczycielom, że tak licznie przybyli na zawody. 

A oto szczegółowe wyniki: 

Kategoria I 25 m st. dow.(klasy I-III szkoły podstawowe): 1. Bogacz Magda SP3 19,24; 2. 

Taras Maria SP3 19,25; 3. Szypuła Zuzanna SP3 20,13 oraz 

1. Mazur Adrian SP3 17,98; 2. Brzozowski Bartek SP3 17,98; 3. Dobroń Bartek SP3 20,43. 

Kategoria II 25m st. dow. (klasy IV szkoły podstawowe): 1. Ćwikła Julia SP3 18,86; 2. Dąbek 

Katarzyna SP9 19,16; 3. Bugaj Karolina SSP 21,59 oraz 

1. Paczkowski Bartek SP9 20,22; 2. Stadnik Adrian SP7 20,41; 3. Socha Wiktor SP10 24,26. 

Kategoria III 25m st. dow. (klasy V szkoły podstawowe): 1. Moliszewska Katarzyna SSP 

17,90; 2. Stawiarska Agnieszka SSP 18,85; 3. Lesiczka Wiktoria SP9 19,48 oraz 

1. Madej Filip SP3 19,30; 2. Turbiarz Kamil SP9 19,59; 3. Sałata Kacper SP3 22,51. 

Kategoria IV 25m st. dow. (klasy VI szkoły podstawowe): 1. Chmielowska Michalina SSP 

17,00; 2. Markiewicz Wiktoria SP3 18,65; 3. Organista Ada SP3 18,82 oraz 

1. Wdowiak Hubert SP9 15,45; 2. Dziuba Michał SP9 20,17; 3. Małecki Kacper SP10 20,66. 

Kategoria V 50m st. dow. (klasy I-III gimnazjum): 1. Rydzik Jagoda G2 34,49; 2. Wolińska 

Wiktoria SG 38,75; 3. Dyzia Jagoda SG 40,14 oraz 

1. Michalczewski Maciej G2 33,49; 2. Słonina Sebastian SG 33,79; 3. Wojtan Jakub G2 

38,03. 

Serdeczne podziękowania należą się trenerom pływania Angelice Michalik, Krzysztofowi 

Dydo, Robertowi Rybickiemu, Dyrektorowi OSiR Jerzemu Jakimow, Prezesowi UKS Delfin 

SP3 Tarnobrzeg Jackowi Urbaniakowi oraz zawodnikom Delfina Tarnobrzeg, dzięki którym 

zawody przebiegły sprawnie, ku uciesze zgromadzonych dzieci i młodzieży.  

"Srebro" Karoliny Pęk na Słowacji! 

W dniach 24-29 maja 2011 r. w Piestanach odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji 

- Slovakia Open 2011 w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych Ruchowo. W zawodach tych 

w reprezentacji Polski po raz kolejny wystąpiła trójka zawodników IKS Tarnobrzeg: Karolina 

Pęk, Maciej Nalepka i Krzysztof Żyłka. Jak informuje serwi IKS Tarnobrzeg, 13-letnia 

Karoliną odniosła kolejny sukces w tym roku zdobywając na tych międzynarodowych 

zawodach srebrny medal w singlu, w połączonej w klasie 9-10. Tym samym powiększyła 

swój dorobek punktowy w rankingu światowym o 1100 punktów (ma w sumie 3540 pkt.) i 

zrobiła kolejny krok w kierunku Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012. Zawodniczce, 

trenerom i klubowi gratulujemy !  

Wyniki szóstoklasistów SP3 ze sprawdzianu kompetencji 

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2011 r.). 

Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 26,0 pkt (na 

40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 28.4, klasa VI b - średnia: 23.4, klasa VI c - średnia: 

28.0, klasa VI d - średnia: 25,0. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 26.9 pkt, w 

http://www.ikstarnobrzeg.pl/


powiecie 26.9 pkt, a w województwie 25.84 pkt. Czytanie: 8,5 na 10 pkt, pisanie: 5,1 na 10 

pkt, rozumowanie: 5,7 na 8 pkt, korzystanie z informacji w praktyce: 2.5 na 4 pkt, 

wykorzystanie wiedzy w praktyce: 4,2 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są 

w serwisie OKE w Krakowie. Jeśli chcesz sprawdzić wynik musisz posiadać przy sobie 

PESEL oraz unikalne hasło otrzymane od Dyrektora szkoły. Następnie należy zalogować się 

w OKE Kraków. Okienko logowania jest TUTAJ. Warto dodać, iż OKE w Krakowie 

opublikowała już wstępne i ogólnodostepne wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów w 2011 r. 

Szczegóły w pliku pdf na stronie OKE: Kliknij TU !  

Adrian Mazur medalistą Ogólnopolskiego Wieloboju! 

Uczeń naszej szkoły, a zarazem reprezentant UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg, podczas 

rozegranych na pływalni w Ropczycach Ogólnopolskiego Wieloboju Pływackiego Dzieci 10-

11 lat (28 maja 2011 r.) wywalczył brązowy medal na dystansie 50m stylem klasycznym z 

wynikiem 0:51,95 s. Drugi raz stanął na podium zajmując 6 miejsce na dystansie 100m 

stylem zmiennym z wynikiem 1:48,20 tj. czasem zdecydowanie gorszym od jego rekordu 

życiowego. Jednocześnie Adrian zajął wysoką piątą lokatę na najlepszych zawodników w 

kategorii chłopców 10-letnich, o którym zadecydowała suma punktów FINA za cztery 

najlepsze starty w tychże zawodach. Bardzo dobrze spisała się też Gabriela Kęsy, która w 

wyścigu na dystansie 50m stylem klasycznym zajęła 4 miejsce z wynikiem 0:52,98 - do 

pozycji medalowej zabrakło jej niespełna kilkadziesiąt setnych sekundy. Na wyróżnienie 

zasługuję jeszcze występ Patrycji Mazur, która na dystansie 100m stylem klasycznym zajęła 8 

miejsce uzyskując czas 1:45,78. Sobotnie zawody mgr Robert Rybicki traktuje jako 

podsumowanie swojej trzyletniej pracy z zawodnikami od klasy I do III. Gratulujemy 

wyników!  

SP3 druga na Olimpiadzie ! 

Podczas XIII Letniej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, która odbywała się w dniach 23-25 maja 

2011 r. nasza szkoła zajęła II miejsce z wynikiem 90 pkt. I miejsce zajęła SP9 (91 pkt), zaś III 

SP10 (87 pkt.). W rywalizacji sportowej i nie tylko brało udział osiem szkół podstawowych z 

terenu naszego miasta. W ciągu trzech dni zmagań uzyskaliśmy następujące wyniki w 

poszczególnych konkurencjach: 

 Skok w dal I miejsce (10/10 pkt)  

 Bieg na dystansie 60m I miejsce (10/10 pkt)  

 Rzut piłeczką palantową IV miejsce (7/10 pkt)  

 Skok wzwyż IV miejsce (7/10 pkt)  

 Aerobik I miejsce (10/10 pkt)  

 Piłka siatkowa III miejsce (8/10 pkt)  

 Koszykówka I miejsce (10/10 pkt)  

 Ringo I miejsce (10/10 pkt)  

 Konkurs "baw się z nami" III miejsce (8/10 pkt)  

 Konkurs plastyczny (5 pkt)  

 Konkurs informatyczny III miejsce (1 pkt)  

 Piłka nożna n-li (punkty przyznano za udział) (4 pkt)  

 Razem: 9o pkt 

https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja%20o%20wynikach%20sprawdzianu_2011.pdf


Wszystkim zawodnikom reprezentującym naszą szkołę w rywalizacji sportowej, podczas 

tegorocznej Olimpiady dziękujemy i gratulujemy!!!! Nauczyciele w-f.  

Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Indywidualne srebro Karoliny w Cetniewie ! 

Karolina Pęk, zawodniczka IKS Tarnobrzeg i zarazem uczennica SP3 zdobyła kolejny medal 

w tym roku! Tym razem wywalczyła "srebro" w klasie startowej 9 podczas Indywidualnych 

Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych Ruchowo w Cetniewie (20-22 

maja 2011 r.). Karolina przegrała tym razem tylko bardziej doświadczonej i utytułowanej 

koleżance z reprezentacji Polski, Małgorzacie Grzelak-Jankowskiej. Aktualnie trójka 

zawodników IKS Tarnobrzeg, będąca w reprezentacji Polski (Macieje Nalepka, Krzysztof 

Żyłka i Karolina Pęk), walczy obecnie w Słowacji w Międzynarodowych Mistrzostwach tego 

kraju. Więcej na temat pozostałych wyników IKS Tarnobrzeg w Cetniewie na stronie klubu. 

Gratulujemy !.  

Tymoteusz Malik mistrzem w deblu Podkarpacia! 

W dniu 21 maja 2011 r. w Nowej Dębie odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików w 

badmintonie. Wśród mistrzów znalazł się Tymoteusz Malik, uczeń klasy V a naszej szkoły i 

zawodnik UKS SP Trójka Tarnobrzeg, który najpierw w parze z Patrykiem Kopciem z MKS 

Stal Nowa Dęba w grze podwójnej zajęli I miejsce, a następnie stoczyli pojedynek między 

sobą o tytuł Mistrza wśród singlistów. Górą, po trzy setowym pojedynku, okazał się starszy 

od Tymka o rok, reprezentant gospodarzy - Patryk Kopeć. Gratulujemy !  

Podsumowanie projektu Comenius ! 

W trakcie ostatniego dnia wizyty nauczycieli z Bułgarii, Grecji i Portugalii w SP3 (19 maja 

2011 r.) podsumowano projekt Comenius, realizowany w naszej szkole. Szkolnym 

koordynatorem projektu była mgr Iwona Śmiałek, wicedyrektor szkoły. Więcej na ten temat 

na podstronie projektu oraz w serwisie NadWisla24.pl, skąd także pochodzi poniższa relacja 

multimedialna. 

 

Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

"Złota" Janiec, "srebrna" Bodzich i III miejsce w pływaniu ! 

19 maja 2011 na basenie MOSiR w Nowej Sarzynie odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Sztafetowym. Dziewczęca sztafeta z naszej szkoły zajęła III 

miejsce, zdobywając puchar i brązowe medale. W składzie dziewcząt popłynęły (Klaudia 

Bodzioch, Karolina Osmala, Aleksandra Koczułap, Wiktoria Beduch, Łucja Adamska i 

Zuzanna Janiec). Chłopcy zajęli miejsce IV , a ich sztafetę reprezentowali (Kacper Madej, 

Michał Magda, Jakub Karolkiewicz, Konrad Mazgaj, Antoni Szuba, Jeremiasz Jabłoński). 

Natomiast, indywidualnie bezkonkurencyjna na dystansie 50 metrów stylem motylkowym 

okazała się Zuzanna Janiec, zdobywając złoty medal, a jej koleżanka Klaudia Bodzioch zajęła 

II miejsce i srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. Trenerem w/w 

zawodników jest mgr Angelika Michalik. Gratulujemy !  

Kolejny brąz Karoliny Pęk ! 

http://www.sp3.tbg.net.pl/
http://www.ikstarnobrzeg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=1
http://nadwisla24.pl/
http://www.sp3.tbg.net.pl/


Zawodniczka IKS Tarnobrzeg i zarazem uczennica naszej szkoły, Karoliną Pęk (6 "d") 

odniosła kolejny sukces w tym roku zdobywając brązowy medal w singlu w klasie 9 podczas 

Międzynarodowych Mistrzostw Holandii - Dutch Open 2011 w Tenisie Stołowym 

Niepełnosprawnych Ruchowo - informuje IKS Tarnobrzeg. W zawodach, które odbyły się w 

dniach 13-15 maja 2011 r. w Rotterdamie (Holandia) młodziutka zawodniczka IKS 

Tarnobrzeg wygrała 3:0 (11-7 11-9 11-4) z Holenderką Danielle De Jong, a przegrała z 

Turczynką Neslihan Kavas 0:3. W półfinale gry indywidualnej przegrała po zaciętej walce 2:3 

z Chinką Meng Liu. W walce o trzecie miejsce pokonała jednak mistrzynię świata, Francuzkę 

Claire Mairie 3:1. Tym samym, Karolina powiększyła swój dorobek punktowy w rankingu 

światowym i zrobiła kolejny krok w kierunku Paraolimpiady w Londynie w 2012 r. Warto 

dodać, że kilka dni wcześniej, w dniach 3-8 maja 2011 w Lasko na Słowenii, Karolina 

wywalczyła 4 miejsce podczas Międzynarodowych Mistrzostw Słowenii 8th Slovenia Open 

2011 w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych Ruchowo, zdobywając kolejne cenne punkty 

w światowym rankingu w swojej klasie. Gratulujemy zawodniczce, klubowi i trenerom !  

Wojciech Kurzyński - Mistrzem Polski ! 

Nasz ubiegłoroczny absolwent, ale nadal zawodnik UKS SP3 Trójka Tarnobrzeg, podczas 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 

Młodszych w badmintonie, grając z Katarzyną Myzia (UKS Sokół Ropczyce) zdobył złoty 

medal, a tym samym tytuł Mistrza Polski w grze mieszanej! Mistrzostwa rozgrywane były w 

Suwałkach, w dniach 6-8 maja 2011 r. Tabele z wynikami - >>>Kliknij tu !Zawodnikowi i 

Trenerowi gratulujemy!  

Młodzi koszykarze w półfinale mistrzostw! 

Młodzi koszykarze Siarki awansowali w ubiegły weekend (6-8 maja 2011 r. ) do półfinału 

Mistrzostw Polski w kategorii U-14 - podaje Agnieszka Nycz, z serwisy Nadwisla24.pl. 

Sukces to tym większy, że większość naszych zawodników jest o rok młodsza od 

przeciwników. Co ważne, w zwycięskim zespole grali m.in. Aleksander Szlesiński i Mikołaj 

Krzemyk - zawodnicy KS Siarka i zarazem uczniowie klas szóstych naszej szkoły! 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze eliminacje. Szczegółowe informacje: Kliknij Tutaj !  

Błogosławiony Jan Paweł II 

W dniu 1 maja 2011 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Benedykt XVI ogłosił Jana 

Pawła II błogosławionym. Wyznaczył Jego święto na 22 października. 

Kacper Bułdyś z 6 d wśród finalistów... 

W dniu 27 kwietnia 2011 r. w PCEN Tarnobrzeg odbyły się już powiatowe eliminacje V 

Regionalnego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych "Gigabajt'2011". 

Uczestniczyło w nich 39 uczniów ze szkół powiatu tarnobrzeskiego (w tym 5 z naszej 

szkoły). Dziś, 29 kwietnia (piątek) ogłoszone zostały wyniki etapu powiatowego i wśród 

awansującej wyżej piętnastki znalazł się Kacper Bułdyś z klasy 6 d (zdobywając 22,5 pkt). Na 

tym etapie najwyższe lokaty uzyskali uczniowie z SP10 w Tarnobrzegu. Ostateczny finał 

międzypowiatowy (Tarnobrzeg - Mielec) zaplanowany został na 6 czerwca 2011 r. (termin 

zmieniony z 24 maja!!!) Trzymamy kciuki za naszego finalistę!  

Michał Zdańkowski z 6 c wygrał konkurs 

http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://suwalskisport.pl/oom/tabele.htm
http://nadwisla24.pl/newspost/koszykarze-siarki-zagraja-w-polfinale-mistrzostw-polski/


W dniu 27 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbył się finał miejskiego konkursu wiedzy o 

Tarnobrzegu - "Dwa Symbole Tarnobrzega". Przystąpiło do niego 19 uczestników, którzy 

wyłonieni zostali w drodze eliminacji szkolnych w szkołach podstawowych. Pierwszy etap 

obejmował test sprawdzający, który trwał 45 minut. Na jego podstawie na II etapu 

zakwalifikowało się 6 uczestników. Ostatecznie w wyniku dalszej rywalizacji (wypowiedzi 

ustne) Jury (w składzie: Anetta Martyniuk - p.o. dyrektora SP3, przewodnicząca; Beata 

Kotasik-Wójcik, Anetta Borkowska-Siudak i Halina Paluch) wyłoniło grono laureatów 

konkursu. Zostali nimi: Zdańkowski Michał (SP3) - I miejsce, Kroker Anna (SP4) - II miejsce 

i Lachor Wiktoria (SP4) - III miejsce. Wyróżnienia otrzymały również: Stasiak Julia i Madej 

Adrianna (obydwie z SP4). Wszystkim gratulujemy!  

Konkurs informatyczny Gigabajt'2011 - II etap 

Strona logowania>>> Już od kilku lat nauczyciele informatyki tarnobrzeskich szkół we 

współpracy z tarnobrzeskim oddziałem PCEN organizują konkurs informatyczny dla szkół 

podstawowych, który objął ostatnio powiat tarnobrzeski i mielecki. Reprezentanci naszej 

szkoły, przeszli już przez I etap eliminacji i zakwalifikowali się do finału miejskiego (II etap). 

Są nimi: Kacper Bułdyś (6 d), Grzegorz Gurgul (6 d), Julia Maciągowska (6 a), Krzysztof 

Witecki (6 b) i Kacper Madej (6 a). W dniu 27 kwietnia 2011 r. (środa, godz. 11.00) odbędą 

się kolejne eliminacje w siedzibie PCEN Tarnobrzeg - etap II, tzw. finał miejski, gdzie będzie 

rywalizowało 40 uczniów szkół podstawowych z powiatu tarnobrzeskiego. Powodzenia!  

Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu... 

W dniu 16 kwietnia 2011 r. na basenie OSiR w Tarnobrzegu odbył się Puchar Ziemi 

Podkarpackiej w pływaniu. W zawodach uczestniczyło około 200 zawodników i zawodniczek 

z 12 klubów. Rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych (12 lat, 13 lat, 14 lat, 15 lat i starsi). 

Organizatorem był Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki w Rzeszowie, OSiR w 

Tarnobrzegu oraz UKS Delfin Tarnobrzeg. Miłą niespodziankę sprawił naszym zawodnikom 

Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz, który wręczył ufundowane przez niego 

nagrody najlepszym zawodnikom UKS Delfin Tarnobrzeg. Podopieczni trenerów Angeliki 

Michalik i Krzysztofa Dydo osiemnaście razy stawali na podium. Na pochwałę zasługują 

Kinga Madej, Zuzanna Janiec, Klaudia Bodzioch, Aleksandra Koczułap, Bartek Krzemyk, 

Konrad Kadrow, Konrad Safin, Filip Wiatrowski, Grzegorz Walczyk, Kacper Madej, Jakub 

Karolkiewicz oraz Hubert Safin. Podopieczni UKS Delfin Tarnobrzeg poprawili swoje 

rekordy życiowe zajmując wysokie lokaty w zawodach. Na zawodach swoją obecność 

zaznaczyli oprócz Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 

Kultury i Sportu pani mgr Anna Czaplińska oraz Dyrektor SP3 w Tarnobrzegu pani mgr 

Anetta Martyniuk. Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów!  

I miejsce dziewczęta, II - chłopcy z SP3 

15 kwietnia 2011 r. odbyły się Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Stalowej Woli. W 

rywalizacji podstawowej nie miały sobie równych dziewczęta z SP3 Tarnobrzeg. Nasi 

chłopcy również zajęli bardzo wysokie drugie miejsce. Obie drużyny reprezentować będą 

nasz powiat oraz naszą szkołę w zawodach wojewódzkich, które odbędą się 28 kwietnia 2011 

r. w Kolbuszowej. ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! Trenerami zwycięskich drużyn 

są: mgr Jadwiga Skotnicka i mgr Krzysztof Kaczmarek. Zdjęcia z imprezy na stronach 

Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

http://www.pcen.pl/wce/
http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/2011/sztafetowe%20%20biegi%20przelajowe/index.html


Uczennnice i uczniowie SP3 na mistrzostwach w karate... 

Udany występ w rozegranych w Pilźnie Mistrzostwach Podkarpacia dzieci i młodzieży w 

karate kyokushin zanotowali na swym koncie reprezentanci Tarnobrzeskiego Klubu 

Kyokushin Karate oraz Klubu Karate Kyokushin Nowa Dęba. W Mistrzostwach wystartowało 

243 zawodników z 11 klubów Podkarpacia, a połączona ekipa tarnobrzeżan oraz nowodębian 

liczyła aż 43 osoby - podaje "Echo Dnia". W zawodach tych uczestniczyli uczniowie z SP3. 

Więcej szczegółow na ten temat: Kliknij Tutaj !!!  

Awans do wojewódzkich finałów w pływaniu ! 

W dniu 12 kwietnia 2011 r.na basenie w Cmolasie odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w pływaniu sztafetowym 6 x 25 metrów stylem dowolnym. Nasza szkoła 

awansowała do Finału Wojewódzkiego jako jedyna w Tarnobrzegu. Sztafetę dziewcząt 

reprezentowały: Karolina Osmala, Klaudia Bodzioch, Aleksandra Koczułap, Zuzanna Janiec, 

Łucja Adamska, Małgorzata Głowa. Sztafetę chłopców reprezentowali: Kacper Madej, 

Konrad Mazgaj, Michał Magda, Jeremiasz Jabłoński, Jakub Karolkiewicz, Jędrzej Kurzępa. 

Również indywidualnie II miejsce na dystansie 50 metrów stylem klasycznym zajęła Klaudia 

Bodzioch, II miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym zajęła Zuzanna Janiec. 

Gratulujemy. Warto dodać, iż trenerem w/w zawodników jest p. mgr Angelika Michalik.  

Nasi uczniowie na Turnieju Beake Dance w Lipsku... 

Obroty, wygibasy a wszystko w rytm muzyki. Tak było w niedzielę w Lipskim Centrum 

Kultury podczas trzeciej edycji Turnieju Tańca Break Dance o Puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Lipsko - BREAKING FLOOR 2011 - podaje "Echo Dnia". Więcej szczegółów na ten 

temat: Kliknij Tutaj !!!  

IKS Tarnobrzeg - Drużynowym Mistrzem Polski ! 

Drużyna IKS Tarnobrzeg w składzie Krzysztof Żyłka, Karolina Pęk, Maciej Nalepka i Marek 

Taczalski oraz trener Jacek Lachor została Drużynowym Mistrzem Polski w Tenisie 

Stołowym 2011 i pokonała w finale 3:0 Start Radom - czytamy na stronie internetowej IKS 

Tarnobrzeg. Drużynowe Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym odbyły 

się w dniach 8-10 kwietnia 2011 r. w Drzonkowie. W imprezie uczestniczyło ponad 100 

zawodników, reprezentujących 24 zespoły. Gratulujemy tytułu całej drużynie, a szczególnie 

uczennicy naszej szkoły - Karolinie Pęk!  

Dwa medale w pływaniu z Mistrzostw Okręgu ! 

2 kwietnia 2011 roku na pływalni "Otylka" w Strzyżowie odbyły się Mistrzostwa Okręgu 

Podkarpackiego dzieci 10-11 lat w pływaniu. W zawodach wystartowało 12 klubów i blisko 

200 zawodników z całego województwa. Nasi reprezentanci wrócili z tych zawodów z 

dwoma medalami. Srebny medal na dystansie 50 m st. klasycznym wywalczył Adrian Mazur 

z klasy 3 a, a brązowy Magdalena Bogacz z klasy 3 b na dystansie 100 m stylem dowolnym. 

Na wróżnienie zasługują również jej klasowi koledzy Krystian Calotta oraz Bartek 

Brzozowski, którzy plasowali się wysoko w czołówce w stylu dowolnym! Następny start w 

zawodach to Korespodencyjne Mistrzostwa Polski, w których na dobre wyniki liczy trener 

w/w zawodników, mgr Robert Rybicki. Gratulujemy! Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka 

Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110417/SPORT06/609573853
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110407/KULTURARAD06/231745441
http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/Plywanie/zMistrzostwOkrgu/index.html


Sprawdzian kompetencji klas 6 w 2011 r. wg OKE 

 Sprawdzian kompetencji klas 6 - materiały na stronie OKE Kraków  

 Pamiątkowe fotografie wykonane tuż przed sprawdzianem w SP3  

 Tegoroczny arkusz standardowy S-1 (pdf) ze strony OKE Kraków  

Artur Bednarski z 6 c trzeci... 

W ramach eliminacji miejskich do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

zapobiega pożarom" jeden z naszych szkolnych reprezentantów, Artur Bednarski z klasy 6 c 

zdobył 3 miejsce. Zwycięzcą w kategorii "szkoła podstawowa" został uczeń SP4, Michał 

Mortka i to on oraz przedstawiciele Gimnazjum Nr 1 (Łukasz Witoń) oraz LO im. M. 

Kopernika (Wojciech Nowak) będą reprezentowali Tarnobrzeg w dalszych eliminacjach. 

Szczegółowa informacja oraz pamiątkowe fotografie na stronach UM Tarnobrzeg  

Trzecie miejsce Karoliny Pęk w Lignano Master Open 2011 

Karolina Pęk (kl. 6 d), zawodniczka IKS Tarnobrzeg zdobyła 3 miejsce w swojej (9) grupie 

wiekowej podczas Ligniano Master Open 2011 (Międzynarodowych Mistrzostwach Włoch), 

które odbyły się w dniach 22-27 marca we Włoszech. W rywalizacji o pierwsze miejsce w 

podgrupie A najpierw przegrała z Maire Claire (miejsce I, Francja) i wygrała Hsu Hsiao You 

(miejsce III, Chiny). Następnie, w dalszej rywalizacji grupowej wygrała z Holenderką, De 

Jong Daniëlle, a przegrała z Turczynką, Kavas Neslihan. Co ważne, razem z koleżanką z 

kadry narodowej na tych zawodach, Marzeną Kamieniecką wywalczyły także miejsce w 

pierwszej ósemce zawodów drużynowych. Naszej uczennicy i zarazem zawodniczce IKS 

Tarnobrzeg gratulujemy kolejnych sukcesów w ping-pongu. Warto dodać, że trenerami 

polskiej kadry w tych zawodach byli: Marek Biernat, Elżbieta Madejska i Andrzej Ochal. 

Szczegółowe wyniki z grupy na stronach organizatorów: Kliknij Tu ! Zaraz po sprawdzianie 

kompetencji Karoline czekają kolejne zawody (jeszcze przed szkolnymi wakacjami): 8-10 

kwietnia w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Drzonkowie, od 3-8 maja w 

Międzynarodowych Mistrzostwach Słowenii - 8th Slovenia Open 2011 w Lasko, 20-22 maja 

w Indywidualnych Mistrzostwa Polski w Cetniewie. Trzymamy kciuki! Więciej informacji 

oraz pamiątkowe fotografie na stronie IKS Tarnobrzeg  

Solidarity with Japan / Informacje jak możemy pomóc...  

 Ambasada Japonii w Polsce / Wpłaty na rzecz poszkodowanych w regionie Tohoku  

 Ambasada RP w Japonii / Sytuacja w Japonii po trzęsieniu ziemi  

Dzień Odkrywania Talentów w SP3 21.III.2011 r. 

Już kolejny raz w naszej szkole z okazji pierwszego dnia wiosny (21 marca) odbył się 

Wiosenny Turniej Klas. W tym roku połączony został z inicjatywą MEN i minister Katarzyny 

Hall. Z tej okazji uczniowie klas IV-VI rywalizowali na sportowo, popisywali się wiedzą oraz 

prezentowali stroje i przebrania wiosenne (indywidualnie i klasą). W połowie turnieju i DOT 

w SP3 odbyła się także uroczystość odsłonięcia na sali gimnastycznej tablicy "Miejsce 

Odkrywania Talentów", którą zdobyli w ramach akcji MEN uczniowie SP3 zgrupowani w 

naszych szkolnych UKS-ach: "Trójka" (badminton) i "Delfin" (pływanie). W ceremonii 

uczestniczyła mgr Anna Czaplińska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 

w UM Tarnobrzega, prezesi UKS-ów mgr Piotr Malik i Jacek Urbaniak wraz z zawodnikami, 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050817110615946
http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/2011/SprawdzianSzstoklasisty2011/index.html
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/arkusz_s1_2011.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2398&tyt_nagl=2011-03-31&nazwa=r%F3%BFne&id_kat=4
http://www.ipttc.org/results/international/2011/lignano/details/htm_single/SF9_group.htm
http://www.ikstarnobrzeg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=1
http://www.pl.emb-japan.go.jp/jishin/gienkin.htm
http://www.tokio.polemb.net/


p.o. Dyrektora SP3 mgr Anetta Martyniuk oraz społeczność szkolna z wychowawcami. Po 

uroczystości kontynuowano prezentacje talentów, solowe i grupowe (np. taniec, śpiew, gra na 

gitarze, technika kick-boksingu, własna poezja, etiudy teatralne). Na koniec turnieju i DOT 

ogłoszono wygranych w podejmowanej rywalizacji. W tym roku Wiosenny Turniaj Klas 

wygrała klasa VI "a" (wychowawca: mgr Barbara Chomka). W tym samym czasie na basenie 

OSiR rywalizowali w pływaniu uczniowie klas I-III. Podopieczni pani mgr Angeliki Michalik 

i pana mgr Roberta Rybickiego rywalizowali na dystansie 25 m stylem dowolnym. Każdy 

uczestnik zawodów z klasy pierwszej i drugiej otrzymał pamiątkowy dyplom za swój 

pierwszy start w zawodach, a najlepsi poza dyplomem, nagrodę rzeczową w postaci 

firmowego czepku pływackiego z logo UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg. Oto najlepsi sprinterzy 

tych zawodów: Klasa I a: Marta Meksuła, Szymon Krysa; Klasa I b: Agnieszka Rębisz, 

Adrian Janeczko; Klasa II a: Julia Polek, Piotr Tymuła; Klasa II b: Marianna Zych, Piotr 

Niezgoda; Klasa III a: Wiktoria Bodzioch, Bartek Dobroń; Klasa III b: Magdalena Bogacz, 

Krystian Calotta. Gratulujemy i do zobaczenia za rok! 

Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

AH1N1 - Propozycje i profilaktyka wg MEN 

 Grypa AH1N1, profilaktyka i zalecenia MEN  

Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych w SP3 

"Dzieci w zgodzie z natura" to motto tegorocznego MPMFT, który odbył się 16 marca 2011 r. 

w naszej szkole. Przegląd rozpoczął występ uczniów klas II i III naszej szkoły pt. "Na 

straganie", który przygotowały mgr Dorota Mach i mgr Lucyna Pęczkowska. W dalszej części 

swoje przedstawienia i etiudy prezentowali reprezentancji z pięciu tarnobrzeskich 

przedszkoli: nr 2, 1, 3, 13 i 4. Przedszkolaki zaprezentowały "Opowieści pewnej sowy", 

"Zdrowie na wesoło", "Wiosenne porządki", "Witaminki, witaminki" oraz "Wędrówkę kropli 

wody". Dzięki tym działaniom nie tylko propagowano działania profilaktyczne, ale także 

wzmocniły się relacja i współpraca uczniów i nauczycieli naszej szkoły z poszczególnymi 

przedszkolami biorącymi udział w przeglądzie. Organizatorami tegorocznego przeglądu były 

panie: mgr Iwona Śmiałek (wicedyrektor SP3), mgr Małgorzata Roguz (pedagog szkolny) 

oraz mgr Monika Janczy i mgr Małgorzata Głowacka (nauczycielki i wychowawcy ze 

świetlicy SP3).  

Karolina Pęk z IKS Tarnobrzeg szesnasta w kraju 

W dniach 12-13 marca 2011 r. w Drzonkowie rozgrywany był III Ogólnopolski Turniej 

Kwalifikacyjny młodzików i młodziczek w tenisie stołowym. W imprezie tej wystąpiła 

reprezentantka IKS Tarnobrzeg Karolina Pęk, która w gronie 40 najlepszych młodziczek 

(urodzeni 1998 i młodsi) zajęła 16 miejsce. Karolina (uczennica klasy 6 "d" naszej szkoły) 

wystąpiła jako jedyny przedstawiciel naszego regionu z 33 pozycji na liście startowej PZTS. 

Warto przypomnieć, że w II OTK w Krakowie, Karolina startowała w zawodach jako 

debiutantka z ostatnim numerem, nie mając żadnych punktów (nie brała udziału w I OTK ). 

Wówczas przebrnęła zwycięsko eliminacje i awansowała do grona czołowych szesnastu 

zawodniczek w kraju w swojej kategorii wiekowej. W całym krakowskim turnieju wśród 40 

zawodniczek zajęła wysokie 10 miejsce i była jedną z największych niespodzianek zawodów 

w Krakowie. Tym razem nie poprawiła swojego wyniku, ale i tak zajęła wysoką lokatę w 

krajowej czołówce. Szczegółowe wyniki na stronie PZTS - Kliknij Tu ! Zawodniczce i jej 

trenerowi gratulujemy!  

http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=816%3Agrypa-ah1n1-zalecenia-dla-szko&catid=119%3Aprofilaktyka-problemow-dzieci-i-modziey&Itemid=156
http://www.pzts.pl/images/editorpictures/OTK%20mlodziczek%20klasyfikacja.pdf


Mamy "Miejsce Odkrywania Talentów" według MEN ! 

Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, brązowy medal Mistrzostw Polski 

Młodzików w 2010 r., Mistrzostwo Województwa Podkarpackiego Dzieci, Młodzików i 

Juniorów Młodszych 2010, złote medale Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 2010, 

Międzynarodowe Mistrzostwo Młodzików Mazowsza 2010, Międzynarodowe Mistrzostwo 

Województwa Świętokrzyskiego Młodzików 2010 i Dzieci 2009, trzykrotne Mistrzostwo 

Podkarpacia w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 2008, 2009, 2010 - to tylko nieliczne z wielu 

sukcesów badmintonistów Uczniowskiego Klubu Sportowego SP Trójka Tarnobrzeg. 

Wszystkie w/w medale zawisły na szyjach uczniów SP3 - przypomina mgr Piotr Malik, 

Prezes UKS SP Trójka Tarnobrzeg. I właśnie ten fakt został dostrzeżony przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, które 28 lutego 2011 r. przyznało naszemu UKS tytuł "Miejsca 

Odkrywania Talentów". W liście do UKS-u Pani Minister Katarzyna Hall pisze m.in. "Mam 

nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Miejsc Odkrywania Talentów, znajdującej się na 

stronie internetowej http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-miejsca-odkrywania-

talentow, przyczyni się do promocji Państwa placówki w regionie i środowisku lokalnym (...), 

a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu na 

własną miarę". Dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy zawodników naszego 

UKS!  

Wicedyrektor Anetta Martyniuk p.o. Dyrektora SP3 

W związku z objęciem funkcji Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w 

UM Tarnobrzeg przez panią mgr Annę Czaplińską z dniem 1 marca 2011 r. pełniącą 

obowiązki Dyrektora SP3 została mgr Anetta Martyniuk, dotychczasowa wicedyrektor 

szkoły. Pani Dyrektor A. Martyniuk jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Rzeszowie, ukończyła także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania (PWSZ w 

Tarnobrzegu). Od września 2003 r. pełniła funkcję wicedyrektora SP3, a wcześniej była 

nauczycielem nauczania początkowego, wychowawcą w klasach I-III i nauczycielem WDŻ. 

Funkcję wicedyrektora szkoły sprawuje nadal pani mgr Iwona Śmiałek.  

Dni Otwarte SP3 dla przedszkolaków 

Od 16 lutego do 1 marca 2011 r. odbywały się "Dni Otwarte" w naszej szkole. Przez dwa 

tygodnie ponad 300 przedszkolaków z tarnobrzeskich przedszkoli miało okazję zobaczyć, jak 

wygląda nauka w "Trójce". W związku z tym zarówno nauczyciele i uczniowie przygotowali 

szereg atrakcji dla naszych potencjalnych pierwszoklasistów. Goście odwiedzający naszą 

szkołę obejrzeli między innymi przedstawienie oparte na bajkach Brzechwy i Tuwima, wzięli 

udział w zajęciach sportowych, zwiedzili różne pracownie oraz świetlicę, bibliotekę i 

stołówkę. W pracowni informatycznej skorzystali z komputerów, a na zajęciach z przyrody 

oglądali m.in. symulację wybuchu "wulkanu". Po skończonej wizycie każdy przedszkolak 

otrzymał pamiątkowe zdjęcia, foldery oraz zakładki do książek wykonane przez naszych 

uczniów. - Nasi goście, jeszcze przed rozpoczęciem nauki mieli okazję zobaczyć, co, oprócz 

nauki, można robić w naszej szkole - mówi pani mgr Iwona Śmiałek, wicedyrektor SP3. 

Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Andrzej Rupala przywiózł dwa medale ze Spały 

Nasz wieloletni nauczyciel w-f i trener koszykówki pan mgr Andrzej Rupala przywiózł ze 

Spały dwa kolejne medale. Podczas zawodów lekkoatletycznych XX Halowych Mistrzostw 

http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-miejsca-odkrywania-talentow
http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-miejsca-odkrywania-talentow
http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/


Polski Weteranów Lekkiej Atletyki w Spale zdobył 26 lutego 2011 r. w rywalizacji sportowej 

(kategoria M50) złoty medal w biegu przez płotki na dystansie 60 metrów i srebrny medal w 

skoku o tyczce. Warto dodać, że do Tarnobrzega przyjechał jeszcze jeden, dodatkowy medal. 

Brąz w kategorii K50 w biegu na 60 metrów zdobyła pani mgr Grażyna Rupala, żona A. 

Rupali i zarazem były nauczyciel w-f w SP3. Gratulujemy! Więcej na temat zawodów można 

przeczytać na stronie organizatorów: XX Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów LA  

Dyrektor SP3 wygrała konkurs na Naczelnika UM 

"W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Zdrowia, Kultury i Sportu do zatrudnienia została wybrana Pani Anna Czaplińska (...)" - 

poinformował Prezydent Miasta Tarnobrzega, Norbert Mastalerz w swoim piśmie z 25 lutego 

2011 r., które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tarnobrzeg. Dyrektor SP3, 

mgr A. Czaplińska pełni swoją funkcję od 1 września 2002 r. Wcześniej była nauczycielem 

nauczania początkowego i wychowawcą w klasach I-III naszej szkoły. Jest absolwentką 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (dyplom z 

wyróżnieniem). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów po objęciu nowej funkcji !  

Osiemnasty harcerski "Śpiewograniec" 

W dniach 25-27 lutego 2011 r. na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprezentowało się 

ponad 20 harcerskich zespołów. Jak informuja organizatorzy, za sprawą corocznego 

Ogólnopolskiego Festiwalu Harcerskiego "Śpiewograniec", Tarnobrzeg w tym czasie stał się 

stolicą harcerskiej piosenki. To już osiemnasta edycja konkursu, na która przyjeżdżają 

harcerze z całej Polski. Przesłuchania koncertowe otwarte dla publiczności odbyły się w 

sobotę od godziny 9:00 do około 15:00. Jak zapewniali organizatorzy, z przesłuchań 

konkursowych i koncertu galowego przeprowadzona była relacja live - szczegóły na oficjalnej 

stronie: www.spiewograniec.pl Tegorocznymi organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie 

ESTEKA, 11 Tarnobrzeska Drużyna Harcerska "WRZOSOWISKO", Zespół Redakcyjny 

SYNOGARLICA, przy współudziale Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Tarnobrzegu oraz Komendy Hufca ZHP w Tarnobrzegu.  

 

Więcej w materiale Agnieszki Nycz i Piotra Morawskiego - =>>> Kliknij Tu !  

Modelarze walczyli o Puchar Burmistrza 

Nasi uczniowie, Augustyn Bobula z klasy 5 "a" i Mateusz Sadkowski z 6 "d" jako 

reprezentanci ŚDK Tarnobrzeg (Aeroklub Stalowa-Wola) dzielnie walczyli o najlepsze lokaty 

podczas XI Zawodów Modeli Szybowców Halowych F1N. W rywalizacji o Puchar 

Burmistrza Miasta Chrzanowa (19 lutego 2010 r.) zajęli odpowiednio 8 i 9 lokatę w kategorii 

młodzik (mężczyźni) spośród piętnastu startujących zespołów z całego kraju. Warto dodać, że 

zawody te kwalifikowały uczestników do Pucharu Polski Szybowców Halowych.  

Kacper Bułdyś z 6 "d" tegorocznym laureatem ! 

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z 11 lutego 2011 r. uczeń naszej szkoły znalazł 

się ostatecznie w gronie laureatów konkursu przedmiotowego z przyrody dla szkół 

podstawowych na szczeblu wojewódzkim. Zdobywając 91 punktów zajął 22 miejsce spośród 

31 laureatów i pozostałych 50-ciu finalistów konkursu. Był jedynym uczniem 

reprezentującym Tarnobrzeg w tym konkursie. Zainteresowanemu i opiekunowi ucznia, p. 

http://www.atp-web.ovh.org/pzwla/index.php
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=129&layout=1&page=0
http://www.spiewograniec.pl/news.php
http://stkk.pl/
http://stkk.pl/
http://czarni.harc.pl/
http://www.synogarlica.pl/
http://www.synogarlica.pl/
http://nadwisla24.pl/newspost/przesluchania-%E2%80%9Espiewogranca%E2%80%9D-w-tarnobrzeskim-tdk-fotoreportaz-i-video-hd/


mgr Beacie Stępień (nauczyciel przyrody) gratulujemy ! Szczegółowe wyniki na stronie 

Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Kliknij Tu ! (plik pdf)  

Będzie "Orlik" przy SP3 - informuje UM Tarnobrzeg 

Już wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu, a także wszyscy miłośnicy 

sportu będą mogli korzystać z nowego kompleksu boisk sportowych jaki powstanie przy 

"Trójce" - informuje serwis UM Tarnobrzeg (08 luty 2011 r.). Czytamy tam m.in.: "We 

wtorek Prezydent Norbert Mastalerz otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego o 

przyznaniu wsparcia finansowego na realizację tej inwestycji. Ta wiadomość z pewnością 

ucieszy tych wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas grając w piłkę nożną, 

koszykówkę czy siatkówkę. Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydował o przyznaniu 

dofinansowania na budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w 

Tarnobrzegu w kwocie do 333 000 zł. Boiska powstaną w ramach programu "Moje Boisko - 

Orlik 2012". (...)". Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg - Kliknij Tu !  

Finał akcji "Kolędowanie dla bliźniego" 

 

Więcej w materiale Agnieszki Nycz i Piotra Morawskiego - Regionalny Portal Informacyjny 

NadWisla24.pl : =>>> Kliknij Tu !  

Akcję rozpoczęły przedstawienia jasełkowe w dwóch tarnobrzeskich kościołach. Do 30 

stycznia br. udało się zebrać ponad 17 tys. zł. Biletów na finałowy koncert, który uświetnił 

zespół Golec uOrkiestra, nie było już tydzień przed terminem. Ci, który go zdobyli mogli 

wziąć udział w licytacjach oraz sprzedaży cegiełek (wśród nich ukrywają się cenne nagrody). 

Dodatkowo, przez całą niedzielę po mszach św. pod tarnobrzeskimi kościołami, jak również 

po zakończeniu koncertu, młodzież z wolontariatu prowadziła kwestę do puszek dla Anety, 

Michałka i Bartusia. W sumie podczas akcji zebrano już na konto ponad 42 tys. złotych - 

poinformował ks. Hamera.  

Jeszcze w dniu 19 stycznia 2011 r. na antenie programu "Dzień Dobry TVN" odbyła się 

rozmowa na temat tarnobrzeskiej akcji charytatywnej. Można ją oglądnąć na tej stronie. Tam 

też znajduje się numer konta na które można dalej wpłacać pieniądze. 

Modelarz z SP3 na podium ! 

Nasz uczeń, Augustyn Bobula z klasy 5 "a" zajął III miejsce w konkurencji młodzików 

podczas zawodów w dniu 22 stycznia 2011 r. w Tarnobrzegu. Zawody te odbyły się podczas 

ferii zimowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, który wspólnie z Sekcją 

Modelarską Aeroklubu Stalowowolskiego był organizatorem Ogólnopolskich Zawodów 

Modeli Szybowców Halowych F1N - zaliczanych do punktacji końcowej Pucharu Polski. 

Warto dodać, iż w rozegranych zawodach wzięło udział ponad 80 zawodników, w trzech 

kategoriach wiekowych: młodzik, junior i senior. Gratulujemy zawodnikowi i opiekunowi 

modelarza. Więcej na ten temat: =>>> Kliknij Tu !  

Badmintoniści - sześć razy na podium ! 

8 stycznia 2011 r. reprezentanci UKS SP Trójka Tarnobrzeg rywalizowali w Ogólnopolskim 

Turnieju Badmintona w Ropczycach. Sześć razy na podium, w tym trzykrotnie na 

najwyższym stopniu, witali Nowy Sportowy Rok 2011 młodzi tarnobrzescy badmintoniści. 

http://www.ko.rzeszow.pl/konkursy/sp/wyniki/przyroda_3_etap_2010.pdf
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=2264&tyt_nagl=2011-02-08&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4
http://nadwisla24.pl/newspost/30-01-final-akcji-%E2%80%9Ekoledowania-dla-blizniego%E2%80%9D-z-golec-uorkiestra-godz-16-30/
http://osir.tarnobrzeg.pl/index.php/hala-widowiskowo-sportowa/25-rekordowe-loty-w-hali


Jak informuje trener zawodników, mgr Piotr Malik: - "Złotym chłopcem" w tym gronie został 

Wojtek Kurzyński (l. 15, absolwent SP3), zwycięzca gry pojedynczej i w parze z Katarzyną 

Myzia (Sokół Ropczyce). Pierwszym miejscem w deblu i drugim w singlu młodzików może 

natomiast pochwalić się Tymoteusz Malik (l.11, uczeń klasy piątej SP3); "etatowy medalista z 

Tarnobrzega". Po jednym medalu zdobyli także: srebrny - Jakub Bojarski (l.15, absolwent 

SP3) i brązowy - Szymon Malik (l.13, absolwent SP3)/Wiktor Salamon (l.13, absolwent SP3) 

w grze podwójnej juniorów. Następne starty już za dwa tygodnie. Życzymy powodzenia!  

Nasza klasa I b opisana w "Echu Dnia" 

"Pierwszaki z tarnobrzeskiej "trójki" wygrały konkurs na najsympatyczniejszą klasę i wyjadą 

na wycieczkę do Parku Miniatur w Inwałdzie." - podaje "Echo Dnia" z 7 stycznia 2011 r. 

Więcej na ten temat - Kliknij Tu !  

Zagłosujmy na Karolinę z 6 d w plebiscycie sportowym ! 

Na stronie IKS Tarnobrzeg możemy przeczytać, iż odbywa się właśnie 17 plebiscyt sportowy 

"Echa Dnia" i Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Do 31 stycznia 2011 r. wybieramy w nim 

najlepszych sportowców, trenerów i talenty w powiecie tarnobrzeskim w 2010 roku. 

Głosujemy przy pomocy SMS. Cena SMS - 1.22 złote z VAT . W kategorii największy 

talent powiatu tarnobrzeskiego można głosować m.in. na: Karolinę Pęk - IKS 

Tarnobrzeg, tenis stołowy. Ma 12 lata, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3. Reprezentantka 

Polski (debiutowała w tym roku w Międzynarodowych zawodach Romania Open 2010). 

Brązowa medalistka Indywidualnych Mistrz Polski w tenisie stołowym niepełnosprawnych w 

2010 r. W tenisie stołowym sprawnych najlepsza zawodniczka w kategorii młodzik w woj. 

podkarpackim 2010 r (zwyciężczyni II WTK Młodzików w Nowej Sarzynie i X miejsce w II 

OTK Młodzików w Krakowie). SMS pod nr 71466 o treści pd.tata.Karolina Pek O 

wynikach z pewnością poinformujemy, jak podadzą je "Echo Dnia" i MTvT. Wyniki 

plebiscytu znajdują się TU !  

Wiktoria Gleń z 6 c w finale ! 

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z 16 grudnia 2010 r. do etapu wojewódzkiego z 

języka polskiego zakwalifikowała się Wiktoria Gleń z klasy 6 c. To jedyna reprezentantka 

tarnobrzeskich szkół na tym etapie konkursu przedmiotowego dla szkół podstawowych. 

Przypominamy, że inny uczeń naszej szkoły, Kacper Bułdyś z klasy 6 d, już wcześniej 

zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w konkursie przedmiotowym z przyrody. Także 

Aleksander Szlesiński z klasy 6 a decyzja WKK z 10 grudnia 2010 r. znalazł się na liście 

uczniów zakwalifikowanych do II etapu wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego 

szkół podstawowych. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w konkursie !  

Kolejne dwa złota Tymoteusza Malika ! 

Tymoteusz Malik zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Tarnobrzeg i uczeń 

piątej klasy SP3 zdobył 11 grudnia 2010 r. dwa złote medale, podczas klasyfikacyjnego 

Krajowego Turnieju Badmintona Młodzików, który rozegrany został w Ropczycach. Więcej 

na ten temat na stronach UKS oraz "Echa Dnia": Kliknij tu !  

Ubiegamy się o krajowy certyfikat SPZ 

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110107/POWIAT0304/113162621
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110203/SPORT06/803613745
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101213/SPORT06/56631774


9 grudnia 2010 r. w naszej szkole odbyło się upublicznienie wyników autoewaluacji w 

zakresie Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła posiada wojewódzki certyfikat sieci Szkół 

Promujących Zdrowie i od kilku lat ubiega się o uzyskanie certyfikatu krajowego. "- 

Działania związane z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia są działaniami priorytetowymi 

w naszej placówce i w ich realizację angażujemy całą społeczność szkolną" - powiedziała 

Anna Czaplińska, dyrektor szkoły. Na uroczystą prezentację zaproszono wielu przedstawicieli 

środowiska lokalnego: naczelnika i inspektora Wydziału Edukacji, dyrektor stacji Sanepid, 

przedstawicieli policji, dyrekcję zaprzyjaźnionej szkoły "dziewiątki", dziekana parafii, do 

której należy szkoła oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Honorowym gościem była pani 

koordynator rejonowej sieci szkół promujących zdrowie dr Barbara Wolny. Zaproszeni goście 

oraz przedstawiciele społeczności szkolnej po wysłuchaniu wyników autoewaluacjiz dużym 

entuzjazmem wypowiadali się na temat pracy szkoły w dziedzinie promocji zdrowia, 

doceniając zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców. Informacje na ten temat 

umieściło także "Echo Dnia": Kliknij tu !  

Klasa I b wśród najsympatyczniejszych "Echa Dnia" ! 

Rozstrzygnięto konkurs "Echa Dnia" na najsympatyczniejsze klasy pierwsze na Podkarpaciu. 

"Klasa I z Zarzecza, klasa I z Pysznicy, klasa I B ze Szkoły Podstawowej numer 3 w 

Tarnobrzegu oraz klasa I A ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Nowej Dębie to 

najsympatyczniejsze klasy pierwsze w naszym regionie" - czytamy w dzisiejszym (9 grudnia 

2010 r.) numerze dziennika. Więcej na ten temat na stronach: http://www.echodnia.eu/ oraz 

http://www.echodnia.eu/ - zasady konkursu Zgodnie z zapewnieniami organizatorów 

nagrodzone klasy wyjadą na wycieczkę (maj lub czerwiec 2011 r.) do ZOO w Warszawie i 

zwiedzą stolicę, a zwycięscy powiatowi otrzymają także upominki książkowe. Klasie I b i jej 

wychowawcy, p. Renacie Michno gratulujemy !  

Trójka wygrała wyścig do św. Mikołaja w OSiR! 

W dniu 6 grudnia 2010 r. podczas międzyszkolnej rywalizacji w wyścigu do św. Mikołaja, 

zorganizowanym po raz kolejny w hali widowiskowo-sportowej przez OSiR im. A. Freyera w 

Tarnobrzegu, nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła reprezentacja 

Społecznej Szkoły Podstawowej, a trzecie - SP11 w Tarnobrzegu. W sumie rywalizowało 

jedenaście reprezentacji z tarnobrzeskich szkół podstawowych. Zwycięski zespół SP3 

wystąpił w składzie: Nikol Calotta, Śledź Bartosz, Kaja Kędziora, Wiktoria Przybyło, 

Bartłomiej Dobroń, Adrian Mazur, Bartłomiej Machała, Dominik Bednarz. W jury naszą 

szkołę reprezentowała - Jagoda Kochan, a opiekunem całości zespołu była Anna Świątek. 

Gratulujemy !  

Karolina Pęk z 6 d w krajowej czołówce ! 

Jak informuje serwis IKS Tarnobrzeg w czasie II Ogólnopolskiego Turnieju 

Kwalifikacyjnego Młodzików (tenis stołowy) rozegranego 4-5 grudnia 2010 r. w Krakowie 

uczennica naszej szkoły, Karolina Pęk pomyślnie przebrnęła przez kwalifikacje i zgrała w 

turnieju głównym. Zawodniczka IKS Tarnobrzeg, awansując w znakomitym stylu do 

czołowej "szesnastki" turnieju zajęła w nim - mimo debiutu - wysokie X miejsce. Serwis IKS 

Tarnobrzeg podaje, że tym samym "Karolina jest jedną z największych niespodzianek 

zawodów w Krakowie", a "ogólnopolskie serwisy internetowe uznały za ogromny sukces już 

sam awans do grona czołowych szesnastu zawodniczek w kraju w swojej kategorii 

wiekowej". Zawodniczce i trenerowi gratulujemy!  

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101213/POWIAT0304/298192761
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101209/PIERWSZAKI200901/884532298
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101117/PIERWSZAKI200901/454833506


Dwa złota Klaudi Bodzioch z 6 a w pływaniu ! 

W dniach 4-5 grudnia 2010 w Ostrowcu Św. odbyły się Otwarte Zimowe Mistrzostwa Okręgu 

Świętokrzyskiego. Wystartowało w nich 11 klubów z województwa świętokrzyskiego, w tym 

UKS SP3 "Delfin" Tarnobrzeg jako jedyny przedstawiciel z województwa podkarpackiego. 

Podopieczni p. Angeliki Michalik bardzo dobrze zaprezentowali się w tych zawodach 

zajmując wysokie lokaty mimo, że startowali w kategorii open. Dwukrotną mistrzynią 

województwa świętokrzyskiego, zdobywając dwa złote medale, okazała się Klaudia Bodzioch 

z klasy VI "a". Pozostali zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe. Na wyróżnienie 

zasługuje Jakub Karolkiewicz z klasy V "a", który był najmłodszym zawodnikiem i pływał w 

seriach z zawodnikami 16-17-letnimi.  

Kacper Bułdyś z 6 d już w etapie wojewódzkim ! 

Uczeń naszej szkoły, Kacper Bułdyś z klasy 6 d zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 

w konkursie przedmiotowym z przyrody. Swoją decyzję z 30 listopada 2010 r. właśnie 

ogłosiła Wojewódzka Komisja Konkursowa na stronach Podkarpackiego Kuratorium 

Oświaty. Kacper jest od tej pory jedynym uczniem, który reprezentuje Tarnobrzeg na tym 

etapie konkursu. Z dotychczasowego osiągnięcia cieszy się sam zainteresowany oraz 

nauczyciel przyrody p. Beata Stępień. Życzymy dalszych sukcesów w konkursie !  

4 Przegląd Małych Form Artystycznych w SP3 

W dniu 1 grudnia 2010 r. w naszej szkole odbyła się czwarta edycja Miejskiego Przeglądu 

Małych Form Artystycznych o charakterze profilaktycznym "Uzależnieniom mówimy: NIE 

!". "- Dzisiejszy przegląd jest jednym z wielu zadań realizowanych w naszej szkole w ramach 

ogólnoszkolnego projektu działań profilaktycznych, wspieranych przez Miejską Komisję do 

spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie jest pracą całej społeczności 

szkolnej wykonywaną w ramach Programu Szkoły "Promującej Zdrowie" - mówi 

wicedyrektor szkoły, Anetta Martyniuk. Uczestnikami tegorocznego przeglądu były cztery 

tarnobrzeskie szkoły: SP4, SP6, SP9 oraz gospodarze przeglądu. Przegląd nie wyłaniał 

zwycięzców, nie miał charakteru rywalizacji. Nagrody, dyplomy i drobne upominki otrzymali 

wszyscy uczestnicy. "Zwycięzcami jesteśmy wszyscy" - powiedziała koordynator projektu. "- 

Wy uczniowie, ponieważ angażujecie się w to co ważne, my nauczyciele, bo wciąż szukamy 

ciekawych rozwiązań by umiejętnie przekazywać Wam najważniejsze wartości". Przegląd jest 

według organizatorów znanym pomysłem na to, by w działaniach dotyczących profilaktyki 

uzależnień jednoczyć tarnobrzeskie szkoły, stworzyć możliwość uczniom, by mogli 

zaprezentować swoje pomysły, inwencję i ekspresję twórczą w tematyce przeciwdziałania 

uzależnieniom. Ważne jest także to, by jego uczestnicy na forum miasta, w obecności swoich 

kolegów z innych szkół, mogli pokazać sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

oraz przemyślenia na temat tego, jak żyć zgodnie ze sobą, nie krzywdząc swego zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Warto dodać, że zespół reprezentujący naszą szkołę składał się 

przede wszystkim z uczniów klasy 6 d, którzy przygotowali swoją etiudę pod kierownictwem 

nauczycieli: p. Joanny Lipińskiej (j. polski) i Małgorzaty Rogóz (szkolny pedagog). Zdjęcia z 

imprezy na stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Zawodnicy UKS SP3 Delfin na podium ! 

W dniu 28 listopada 2010 r. na basenie OSiR w Tarnobrzegu rozegrana została Podkarpacka 

Liga Pływacka dzieci 10-11 lat. W rywalizacji bardzo dobrze spisali się zawodnicy UKS SP3 

http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/


Delfin Tarnobrzeg, podopieczni trener p. Angeliki Michalik. Jakub Karolkiewicz zajął II 

miejsce na dystansie 100 metrów stylem dowolnym (1:14,11) oraz I miejsce na dystansie 100 

m st. Grzbietowym (1:26,90). Sztafeta dziewcząt rocznik 2000 (klasa IV) na dystansie 4 x 100 

metrów stylem zmiennym zajęła II miejsce (Patrycja Mazur, Karolina Bieniarz, Barbara 

Woźniak, Natalia Janda). Sztafeta chłopców rocznik 2000 (klasa IV) na dystansie 4 x 100 

metrów stylem zmiennym zajęła I miejsce (Szymon Walski, Daniel Pająk, Bartek Machała, 

Kamil Orłowski). W zawodach startowali również uczniowie z klasy III (trener: p. Robert 

Rybicki), a na wyróżnienie zasłużyli Wiktoria Bodzioch i Adrian Mazur.  

Zagramy o mistrzostwo Podkarpacia w badmintonie! 

W czwartek 25 listopada 2010 r. w Ropczycach, reprezentacja dziewcząt (w składzie: Karina 

Bojarska, Julia Bebło, Edyta Furtak) i chłopców (Tymoteusz Malik, Michał Frańczak) 

rywalizowała w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie - gier 

drużynowych. Naszym szkolnym zespołom udało się pokonać jedenaście drużyn m.in. z 

Rzeszowa, Ropczyc, Krosna i Boguchwały. Dzięki zajęciu I miejsca, zarówno w kategorii 

chłopców jak i w kategorii dziewcząt, reprezentacja szkoły awansowała do finału 

wojewódzkiego, który zostanie rozegrany na wiosnę 2011 r. Trenerom i zawodnikom 

gratulujemy!  

Dzień Pluszowego Misia ze znakomitym Gościem ! 

W czwartek (25 listopada 2010 r.) już po raz drugi odbył się w naszej szkole Dzień 

Pluszowego Misia. Uświetniło go spotkanie ze znakomitym gościem, p. Dorotą Kozioł, 

dziennikarką, regionalistką, odznaczoną najwyższym miejskim odznaczeniem: Sigillum Civis 

Virtuti oraz autorką wierszy i bajek dla dzieci. W czasie spotkania zapoznano się m.in. z 

fragmentami najnowszej książki naszego gościa pt. "Legendy z Tarnobrzega i okolic" (Neiko, 

Tarnobrzeg 2010). W tym czasie, już od rana pluszaki królowały w naszej szkole na 

przerwach, lekcjach i nawet jako "żywe" istoty w przebraniu. Zabawę, kultywowaną już od 

kilku lat na całym świecie, zakończyło tradycyjne zdjęcie pamiątkowe. Na koniec dnia, w 

ramach działalności szkolnego wolontariatu część przyniesionych pluszaków uczniowie 

ofiarowali dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. 

Informacje prasowe na ten temat wraz ze zdjęciami ukazały się m.in. w Radiu "Leliwa" oraz 

"Echu Dnia": Kliknij tu lub Kliknij Tutaj !. Warto dodać, iż w tym dniu, w godzinach 

popołudniowych odbyły się także zabawy andrzejkowe klas IV-VI. Zdjęcia z imprezy na 

stronach Kółka Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Pierwszoklasiści SP3 pasowani ! 

W piątkowe popołudnie (19 listopada 2010 r.) na basenie OSiR w Tarnobrzegu odbyło się 

pasowanie na pierwszoklasistę SP3 w Tarnobrzegu. Uczennice i uczniowie czterech klas po 

praktycznym egzaminie (m.in. śpiew, prezentacje, próba wody, pływacki pokaz, ocena 

Rodziców i Gości) złożyli ślubowanie na ręce pani Dyrektor Anny Czaplińskiej, a następnie 

zostali pasowania na ucznia. Po formalnym pasowaniu przez Dyrekcję każdy pierwszak 

otrzymał też sportowe potwierdzenie (płetwą i paletką) od zaproszonych, znakomitych gości-

sportowców: Jacka Czecha (pływanie, Integracyjny KS Tarnobrzeg, wicemistrz świata, kadra 

narodowa) i Kingi Stefańskiej (ping-pong, kapitan KTS Forbet OWG Tarnobrzeg, 

wielokrotny drużynowy mistrz Polski, absolwentka SP3). Uroczystość uświetnili swoją 

obecnością m.in. Prezydent Miasta Tarnobrzega, Naczelnik Wydziału Edukacji UM, Dyrektor 

OSiR Tarnobrzeg. W pokazach pływackich klas Ia i Ib, przygotowanych przez nauczycieli-

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101126/POWIAT0304/595011374
http://leliwa.pl/index.php/pl/informacje_z_regionu/dzien_pluszowego
http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/


trenerów Angelikę Michalik i Roberta Rybickiego pomagali klubowicze UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg, uczniowie i absolwencie naszej szkoły. Licznie zebrani Rodzice oklaskiwali 

swoje pociechy w czasie występów i prób sprawnościowych, które zostały do nich 

przygotowane przez swoich wychowawców (Ia: Małgorzata Wąsik; Ib: Renata Michno; Ic: 

Krystyna Niemiec i Id: Małgorzta Bzdyra). Warto dodać, że wszystkim uczestnikom 

uroczystości przypadło do gustu zawołanie: "Owszem, owszem, tak, tak, tak" (jako ocena 

próby wykonanej przez uczniów), a nową tradycją podsumowującą uroczystość pasowania 

będzie sadzenie drzew wokół szkoły (1 drzewko od klasy) o którym na koniec programu 

poinformowała wszystkich pani Dyrektor. Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka 

Fotograficznego SP3: Kliknij Tu !  

Kuba Karolkiewicz mistrzem okręgu do kwadratu! 

W dniach 13-14 listopada 2010 r. odbyły się w Dębicy Otwarte Mistrzostwa Okręgu 

Podkarpackiego w pływaniu. W zawodach uczestniczyło 13 klubów z województwa 

podkarpackiego i zaproszone kluby z województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. UKS 

SP3 Delfin Tarnobrzeg reprezentowali: Klaudia Bodzioch, Aleksandra Koczułap, Kacper 

Madej, Konrad Mazgaj, Janiec Zuzia, Przemek Tymuła, Jakub Karolkiewicz z naszej szkoły. 

Dwukrotnym Mistrzem Okręgu w pływaniu na dystansie 100 (1:23,90) i 200 (3:07,13) 

metrów stylem grzbietowym został Jakub Karolkiewicz z klasy Va. Również dwukrotnym 

wicemistrzem J. Karolkiewicz został na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym (0:39,62) i 

dowolnym(0:32,85). Warto dodać, iż Klaudia Bodzioch z klasy VIa zajęła III miejsce na 

dystansie 100 i 200 metrów stylem klasycznym, a pozostali zawodnicy poprawili swoje 

rekordy życiowe mimo, że klasyfikowani byli ze starszymi rocznikami. Zawodnikom i 

trenerowi p. Angelice Michalik gratulujemy !  

Kolejny sukces Karliny Pęk z 6 d 

Jak podaje serwis IKS Tarnobrzeg, w dniu 13 listopada 2010 roku w rozegranym w Nowej 

Sarzynie II Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjny Młodzików w Tenisie Stołowym, 

ogromny sukces odniosła 12-letnia Karolina Pęk (uczennica naszej szkoły). Zawodniczka IKS 

Tarnobrzeg zwyciężyła we wspaniałym stylu pokonując wszystkie swoje rywalki. Na dzień 

dzisiejszy jest najlepszą zawodniczką w tej kategorii w woj. podkarpackim. Warto 

przypomnieć, że zawodniczka IKS Tarnobrzeg zdobyła w maju br. brązowy medal w 

Indywidualnych Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Niepełnosprawnych w Żerkowie 

koło Jarocina i zadebiutowała także w reprezentacji Polski Niepełnosprawnych Ruchowo na 

Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Romania Open 2010. Gratulujemy Karolinie i 

jej trenerowi klubowemu panu Jackowi Lachorze !  

Nasi uczniowie w II etapie 

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z 2 listopada 2010 r. do II etapu (rejonowego) 

konkursu przedmiotowego z przyrody dla szkół podstawowych zakwalifikowali się dwaj 

uczniowie z naszej szkoły: Kacper Bułdyś (6 d) i Krzysztof Chciuk (6 c). Warto dodać, że to 

jedyni reprezentanci tarnobrzeskich szkół w konkursie. Natomiast, Decyzją Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej z 8 listopada 2010 r. do II etapu (rejonowego) konkursu 

przedmiotowego z języka polskiego zakwalifikowały się: Wiktoria Gleń i Artur Bednarski (6 

c). I to także jedyni reprezentanci z tarnobrzeskich szkół. Gratulujemy !  

Harmonogram konkursów przedmiotowych II etap 

http://sp3tarnobrzeg.republika.pl/


Zakończyły się eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych. 19 października 2010 r. 

odbyła się rywalizacja z przyrody, 21 października z historii, 26 października z języka 

polskiego, a 28 października z matematyki. Informacje na temat zdobytych punktów oraz 

zakwalifikowania się do kolejnego etapu zostaną podane przez nauczycieli-opiekunów 

uczących poszczególnych przedmiotów. Etap rejonowy dla poszczególnych przedmiotów 

zaplanowany został na: przyroda (20 listopada), matematyka (27 listopada), historia (4 

grudnia), a język polski (11 grudnia). Szczegóły dotyczące kolejnych terminów eliminacji na 

stronie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (*.pdf) - strona 10: Konkursy 

przedmiotowe dla szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011  

Puchar dla Podkarpacia od Tymka i kolegi 

Po raz trzeci z rzędu Tymoteusz Malik (l.11) przywiózł do domu z Suchedniowa Puchar Gór 

Świętokrzyskich w deblu. Tym razem młody badmintonista UKS-u "SP Trójka" Tarnobrzeg i 

zarazem uczeń naszej szkoły podczas Międzynarodowego Turnieju Badmintona Młodzików 

(8-10 października 2010 r.) wywalczył pierwsze miejsce w grze podwójnej chłopców. W 

parze z Patrykiem Kopciem (ZKS Stal Nowa Dęba) pokonali kolejno dwie pary z Ukrainy, a 

następnie nie dali żadnych szans Białorusinom. Ostatecznie, para z Bułgarii zrezygnowała z 

gry w finale... i tym samym reprezentanci Podkarpacia przypieczętowali swój sukces. 

Szczegóły m.in. na stronie UKS: Kliknij Tu !  

Dzień Edukacji Narodowej AD'2010 

14 października 2010 r. jak co roku obchodziliśmy był Dzień Edukacji Narodowej. W naszej 

szkole najpierw odbyły się spotkania klas z wychowawcami, a następnie wszyscy uczniowie 

klas I-VI z wychowawcami, pozostałą kadra pedagogiczną szkoły i Dyrekcją spotkali się na 

uroczystych występach przygotowanych przez ORU. W tym samym dniu, poza naszą szkołą 

odbyły się następnie uroczystości miejskie. W ich trakcie Prezydent Miasta Tarnobrzega 

wręczył nauczycielom nominacje na stopień nauczyciela mianowanego oraz nagrody. Akt 

nominacji na nauczyciela mianowanego otrzymała z naszej szkoły Monika Niezabitowska 

(matematyka), a Nagrody Prezydenta otrzymały w tym roku: mgr Jadwiga Skotnicka (w-f) i 

mgr Małgorzata Śmidowska (biblioteka). Prezydent w okolicznościowym wystąpieniu 

powiedział m.in. że nasza szkoła i Gimnazjum Nr 3 zostały zgłoszone do przyszłorocznego 

programu budowy boiska "ORLIK 2010". Więcej na ten temat na stronie: UM Tarnobrzeg  

Kacper Bułdyś "wylatał" I miejsce 

10 października 2010 r. w Sandomierzu odbyło się kolejne "Święto Latawca", którego 

organizatorem jest lokalny MOSiR. Zawody zakończone zostały sukcesem ucznia naszej 

szkoły - Kacpra Bułdysia z klasy 6 "d", który wraz ze swoim modelem wywalczył pierwsze 

miejsce w kategorii klas IV-VI. Komisji sędziowskiej przewodniczył instruktor modelarstwa 

Janusz Żak ze ŚDK w Tarnobrzegu. W rywalizacji oceniano sprawność konstrukcyjną, 

estetykę, staranność wykonania, oprawę plastyczną oraz oryginalność pomysłu. Więcej na ten 

temat na stronie: MOSiR Sandomierz Dodajmy, że modelarnia przy ŚDK w Tarnobrzegu 

cieszy się dużym zainteresowaniem. Działalność o podobny charakterze prowadzi także 

modelarnia przy Parafii św. Barbary w Tarnobrzegu, kierowana przez p. Leszka Błacha 

(czynna w każdy poniedziałek i piątek w godz. 16-19.00).  

Rodzinnie na pikniku przy "trójce" 

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/regulamin_organizacji_konkursow_2010.pdf
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Były pokazy radiowozów, kiermasz ciast i książek, nie zabrakło też loterii. Te i inne atrakcje 

czekały na mieszkańców Tarnobrzega, którzy przybyli na plac przy Szkole Podstawowej nr 3 

w Tarnobrzegu. To właśnie tam w niedzielne popołudnie, 19 września już po raz 4. odbył się 

Piknik Środowiskowy. - Impreza skierowana była do wszystkich, zarówno tych 

najmłodszych, jak i nieco starszych. Myślę, że każdy znalazł tu coś dla siebie - mówiła Anna 

Czaplińska, dyrektorka "trójki". I rzeczywiście, ci najmłodsi oglądali jak wygląda od środka 

wóz policyjny i strażacki, mogli również przymierzyć umundurowanie. Na łasuchów czekały 

przepyszne ciasta, ciepła kiełbaska z grilla oraz przesłodka wata cukrowa. Był również 

kiermasz książek. Jak to na szkołę sportową przystało, nie mogło zabraknąć konkurencji 

sportowych - dzieci próbowały wrzucać woreczki do wiaderek i spróbować swoich sił w 

slalomie. Można było wziąć też udział w szybkim kursie origami i wspólnie z nauczycielkami 

złożyć "łódkę". Tradycyjnie, odbyła się loteria fantowa, która cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem. Za symboliczną "złotówkę" można było wylosować pluszowe misie, 

przybory szkolne, a także łakocie. Ale nie mogło obyć się też bez nauki. - Przynieśliśmy 

fantoma, żeby każdy mógł spróbować, jak wykonuje się masaż serca czy sztuczne 

oddychanie. To bardzo przydatne umiejętności w dzisiejszych czasach, więc wydaje mi się, że 

każdy powinien umieć je wykonywać - wyjaśniała Beata Stępień, nauczycielka przyrody ze 

Szkoły Podstawowej nr 3. Na scenie natomiast przez całe popołudnie można było oglądać 

występy. Swe talenty zarówno wokalne, jak i taneczne prezentowali uczniowie "trójki". W 

czasie imprezy udało się zebrać 1500 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 

sprzętu dydaktycznego dla szkoły. Zdjęcia z imprezy na stronach Kółka Fotograficznego 

SP3: Kliknij Tu !  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2010/2011 

Przedkładamy wykaz podręczników na rok szkolny 2010/2011, obowiązujących w klasach I-

III, IV, V i VI w naszej szkole. 

| PODRĘCZNIKI (*.PDF)|  
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