
Srebrne medale z Japonii dla świetlicowych plastyków ! 

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego dotarły do naszej szkoły nagrody aż z Japonii, 

ponieważ w ostatnich dniach maja 2013 r. ogłoszone zostały wyniki 43. Międzynarodowego 

Konkursu Plastycznego organizowanego przez firmę PENTEL. Udział wychowanków 

świetlicy szkolnej SP3 w tej prestiżowej imprezie o światowym zasięgu, zakończył się 

wspaniałym sukcesem. Dwie uczestniczki zajęć plastycznych prowadzonych przez 

nauczycielkę świetlicy p. Małgorzatę Głowacką zostały jego laureatkami. Medalami 

srebrnymi uhonorowano Marysię Judę za pracę "Wśród motyli" i Anię Mścisz, która w swojej 

pracy przedstawiła "Zimowe zabawy". W sumie w kolejnej edycji tego konkursu 

plastycznego wzięło udział 11669 prac (nie licząc Japonii), z ponad 70 krajów z całego 

świata. Patronami organizowanego od wielu lat konkursu było: Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Japonii, Minister Sztuki, Edukacji, Sportu, Nauki i Technologii Japonii oraz 

Japońska Fundacja na rzecz Rozwoju Sztuki. Koordynatorem konkursu w Polsce była firma 

"Pentel". Gratulujemy tak wielkiego sukcesu!  

Najlepsi sportowcy roku 2012/2013 w SP3 

We współzawodnictwie o tytuł najlepszego sportowca szkoły 2012/2013 zwyciężyli: Julia 

Ćwikła w kategorii dziewcząt oraz Mateusz Warchoł w kategorii chłopców. Szczegóły w 

załączniku: Kliknij tu (plik *.xls)  

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...4(7)/2013 

Od 26 czerwca 2013 r. do pobrania kolejny, przedwakacyjny numer gazetki Kółka 

Dziennikarskiego w SP3. To ostatni "owoc" naszej pracy w tym roku szkolnym (pobierz *.pdf 

~148 KB). Życzymy interesującej lektury !  

14 miejsce w całym kraju! 

Siatkarki z SP3 wróciły ze Wschowy (woj. lubuskie). Pojechały tam pod opieką swojego 

trenera - p. Jadwigi Skotnickiej, by reprezentować województwo podkarpackie w 

Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt (22-23 

czerwca 2013 r.). Awansowały do finału, gdyż nasza reprezentacja wcześniej zdobyła złoty 

medal Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Podkarpackiego (finały wojewódzkie), w 

dniu 4 czerwca 2013 r. Zawodniczki z "Trójki" we Wschowie dzielnie walczyły, ale 

ostatecznie zajęły 14. miejsce w ogólnopolskim finale. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z 

naszej reprezentacji (z takiego wyniku w skali całej Polski !). Udział w ogólnopolskich 

zmaganiach to ogromne wyróżnienie i - o czym warto pamiętać - pokłosie wielomiesięcznej 

pracy zawodniczek i trenera. Poniżej pamiątkowe zdjęcie z 4 czerwca 2013 r.  

Piłkarze SP3 zajęli II miejsce 

Na boisku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu odbył się w poniedziałek 23 

czerwca 2012 r. Powiatowy Finał Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej. Ostatecznie, 

finałowy mecz rozegrały reprezentacje ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej 

nr 10. Wynik 4:1 dla drużyny z SP10 dał naszym piłkarzom, zaszczytne II miejsce. 

Gratulujemy!  

Badmintoniści zakończyli sezon medalowo 

http://www.sp3tar.republika.pl/sportowiec_roku_2012_2013.xls
http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_czerwiec_2013.pdf


22 czerwca 2013 r. w Ropczycach rozgrywano Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia 

Juniorów i Młodzików w badmintonie. Czterech zawodników Uczniowskiego Klubu 

Sportowego SP Trójka Tarnobrzeg przywiozło do domu 6 medali (2 złote, 2 srebrne i 2 

brązowe). Tytuły mistrzowskie podczas zawodów zdobyli: Szymon Malik w grze pojedynczej 

Juniorów oraz Tymoteusz Malik grający z Patrykiem Kopciem ze Stali Nowa Dęba w grze 

podwójnej Młodzików. Tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Wojciech Kurzyński w grze 

pojedynczej Juniorów oraz Tymoteusz Malik w grze pojedynczej Młodzików (czwarty rok z 

rzędu). Brązowe medale zdobyli też w grze mieszanej - Wojtek Kurzyński z Ulą Rumak z 

Widełki oraz debel Szymon Malik/Marcin Kaltenberg w grze podwójnej Juniorów. Przy tej 

okazji zawodnicy i Zarząd Klubu podziękowali wszystkim (w tym m.in. Dyrektor SP3 

Anettcie Martyniuk), którzy przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania sekcji 

badmintonowej w naszym mieście.  

My mówimy NIE przemocy 

Uczniowie SP3 w Tarnobrzegu pod opieką nauczycieli oraz eskortą policji i straży miejskiej 

przemaszerowali ulicami miasta wprost na plac Bartosza Głowackiego. W piątek, 14 czerwca 

2013 r. "Trójka" zorganizowała happening z okazji Dnia bez Przemocy. Uczniowie 

przygotowali wspaniałe transparenty oraz hasła mówiące o tym, że jesteśmy przeciwko 

jakiejkolwiek agresji. Dzieci wykrzyczały hasła, by wszyscy mieszkańcy naszego miasta 

usłyszeli, że przemoc zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna i słowna są złe. Na zakończenie 

imprezy uczniowie na placu przywiązali czerwone balony symbolizujące właśnie przemoc. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że happening był zwieńczeniem całorocznych działań. Uczniowie 

w czasie tych zajęć rozmawiali o przemocy, mówili, jak jej zapobiec, jak sobie z nią radzić.  

Złoto młodych siatkarek! 

Reprezentacja SP3 zdobyła złoty medal Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa 

Podkarpackiego (finały wojewódzkie) w mini siatkówce dziewcząt, który odbył się w naszej 

szkole. Turniej finałowy odbył się 4 czerwca 2013 r. w Tarnobrzegu. Drużyna SP3 wystąpiła 

w następującym składzie: Patrycja Stępień, Anna Kobylarz, Kamila Dul, Katarzyna Barabasz, 

Natalia Konefał, Julia Ćwikła, Aleksandra Furdyna, Luiza Łakomy, Kamila Warchoł oraz 

Weronika Pietranis. Dziewczęta z SP3 wygrały w finale z reprezentacją SP3 z Leżajska, 

wynikiem 2:1. Trzecie miejsce zdobyły dziewczęta ze SP2 z Nowej Dęby, a czwarte ze SP4 z 

Jasła. Wyniki poszczególnych rozgrywek: SP3 Tarnobrzeg - SP 4 Jasło (2:1); SP3 Leżajsk - 

SP2 Nowa Dęba (2:1); SP2 Nowa Dęba - SP4 Jasło (2:0); SP3 Tarnobrzeg - SP3 Leżajsk 

(2:1). Gratulujemy sukcesu zawodniczkom SP3 i trenerowi, p. Jadwidze Skotnickiej. Czytaj 

też relacje z zawodów na stronach "Echa Dnia."  

Szczegółowe wyniki SP3 za 2013 

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych naszej szkoły (kwiecień 2013 r.). 

Według egzaminatorów OKE w Krakowie tegoroczna średnia szkoły wyniosła 24,0 pkt (na 

40 możliwych). Klasa VI a - średnia: 24.5, klasa VI b - średnia: 27.4, klasa VI c - średnia: 

19.8, klasa VI d - średnia: 23,1. Średni wynik sprawdzianu uczniów w gminie 26.0 pkt, w 

powiecie 26.0 pkt, a w województwie 24.3 pkt. Czytanie: 7,8 na 10 pkt, pisanie: 6,3 na 10 pkt, 

rozumowanie: 3,9 na 8 pkt, korzystanie z informacji: 2,6 na 4 pkt, wykorzystanie wiedzy w 

praktyce: 3,5 na 8 pkt. Szczegółowe wyniki dla uczniów dostępne są w serwisie OKE w 

Krakowie.  

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130604/SPORT04/130609589


CKE i OKE w Krakowie podały wstępne wyniki 

27 maja 2013 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz m.in. OKE w Krakowie podały już 

wstępne wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych, który odbył się w kwietniu 2013 r. 

Ogólnopolski wynik średni w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców (dotyczy 

Tarnobrzega) to 24,36 pkt. (na 40 możliwych) W woj. podkarpackim wynik średni ze 

sprawdzianu w tej samej grupie miast wynosi już: 26,1 pkt. (szczegółowo: 7,3 pkt na 10 z 

czytania; 6,41 pkt na 10 z pisania; 4,29 pkt. na 8 z rozumowania; 2,45 pkt na 4 z korzystania z 

informacji; 3,9 pkt na 8 z wykorzystania wiedzy w praktyce). Wynik średni w powiatach i 

gminach woj. podkarpackiego dla "M. Tarnobrzeg" to: 26,0 pkt. Szczegółowe informacje na 

stronach OKE Kraków ->>>Kliknij Tu !  

Brąz pływaków dla SP3 ! 

24 maja 2013 r. w Łańcucie pływacy z Delfina SP3 Tarnobrzeg zdobyli brązowy medal 

podczas finału wojewódzkiego w pływaniu sztafetowym. Natomiast, 25 maja 2013 r. w 

Stalowej Woli zdobyli także szereg medali podczas Ogólnopolskiego Drużynowego 

Wieloboju Pływackiego. Więcej na stronie: UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg  

Kolejne sukcesy naszych plastyków! 

22 maja 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny "Zawsze razem", zorganizowany 

przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. Komisja konkursowa oceniła 261 prac plastycznych nadesłanych z 

54 szkół województwa podkarpackiego i przyznała równorzędne miejsca 33 uczestnikom. W 

gronie tym znalazły się Maja Śmiech i Julka Marek, uczennice klasy Ic z SP3. W gronie 

laureatów innego konkursu plastycznego, ogłoszonego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu 

w ramach Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, znalazły się też dwie uczennice SP3 Nagrodę 

otrzymała Ola Jakus (kl. I b), a praca Celinki Głowackiej (kl. III d) została nominowana do 

wystawy. Najlepsze prace, wśród nich Oli i Celinki wezmą udział w XXXV edycji 

Międzynarodowego Konkursu Moja Przygoda w Muzeum. Należy podkreślić, że wszyscy 

nagrodzeni plastycy rozwijają swoje talenty pod kierunkiem p. Małgorzaty Głowackiej, 

podczas zajęć świetlicowych w naszej szkole.  

SP3 w finale Kinder+Sport 2013 

Po zakończonych Finałach Wojewódzkich Kinder + Sport 2013 uczennice naszej szkoły 

zajęły następujące lokaty. Klasy szóste - V miejsce (Ćwikła Julia, Furdyna Aleksandra, 

Łakomy Luiza, Warchoł Kamila, Stępień Patrycja, Dul Kamila). Klasy piąte - VII miejsce 

(Barabasz Katarzyna, Granda Julia, Giez Wiktoria, Stelmach Oliwia) i XIII miejsce. Klasy 

czwarte - III miejsce i brązowy medal (Dul Julia, Kasak Zuzanna, Kaczmarczyk Maja) i 

możliwość udziału w Makroregionalnym Turnieju Barażowym. Zawodniczkom i trenerowi, 

p. Jadwidze Skotnickiej - Gratulujemy!  

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...3(6)/2013 

Od 15 maja 2013 r. do pobrania kolejny, wiosenny numer gazetki Kółka Dziennikarskiego w 

SP3. To już szósty "owoc" naszej pracy (pobierz *.pdf ~179 KB). Życzymy interesującej 

lektury ! To przedostatni numer gazetki, którą przygotowywaliśmy w tym roku szkolnym. 

Ostatni numer ukaże się tydzień przed wakacjami, w czerwcu 2013 r. Niebawem też 

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20130527113143287
http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_maj_2013.pdf


wszystkie tegoroczne numery pisemka znajdziecie nie tylko w archiwum wiadomości, ale też 

w zakładce "Gazetka" na menu: Szkolne podstrony.  

Wyśpiewali złoto na festiwalu pieśni patriotycznych! 

8 maja 2013 roku w SP 11 w Tarnobrzegu odbył się Miejski Konkurs Piosenki i Pieśni 

Patriotycznej, w którym uczestniczyli soliści oraz zespoły wokalne z klasa I-III i IV-VI. 

Każdy uczestnik/zespół zaprezentował jeden utwór o treści patriotycznej. W kategorii 

"zespół" pierwsze miejsce zdobyła ekipa z naszej szkoły. II miejsce wywalczyła reprezentacja 

Drużyny Harcerskiej "Strażnicy Przyrody" SP nr 11 w Tarnobrzegu, a trzecie: Zespół 

wokalny chłopców SP nr 11 w Tarnobrzegu. Honorowy Patronat nad konkursem sprawowali: 

Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Frankowski oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan 

Norbert Mastalerz. Natomiast w składzie jury zasiadali: Mariusz Ryś, Anna Czaplińska i 

Władysław Rzepecki. Więcej na ten temat: www.tarnobrzeg.pl  

Puchar Prezydenta Tarnobrzega dla piłkarzy SP3! 

3 maja 2013 r. w przerwie meczu towarzyskiego Pogoń Lwów - Tarnobrzeg odbył się finał 

Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega. W wyniku 

ostatecznej rywalizacji trofeum trafiło do reprezentacji piłkarzy z SP3 (Karol Śmiałek 6a, 

Kamil Jeczeń 6a, Mikołaj Juda 6a, Bartłomiej Machała 6a, Jan Kozłowski 4a, Mateusz 

Chmielowiec 4a, Wiktor Kuraś 5a, Hubert Magda 5a, Jakub Ciuła 5a, Mateusz Warchoł 6b), 

która wygrała 3:1 ze SP9. Gratulujemy zawodnikom i trenerom: Jackowi Kurantemu i 

Lucynie Olipra-Mazur! Wiecej na ten temat: "Echo Dnia", NadWisla24.pl  

W SP3 o elektrośmieciach... 

Co to są elektrośmieci i co należy z nimi robić prezentowali 25 kwietnia 2013 r. uczniowie 

naszej szkoły podczas "Dnia otwartego z elektrośmieciami". Poniżej relacja MTV 

Tarnobrzeg:  

Ubiegamy się o "Zieloną Flagę". Więcej informacji w zakładce ZIELONA FLAGA 2013  

III miejsce w eliminacjach powiatowych 

Reprezentanci naszej szkoły (Filip Baran - 5b, Hubert Magda - 5a, Jakub Tomczyk - 5a) 

zdobyła III miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które odbyły się 22 

kwietnia 2013 r. w SP10 w Tarnobrzegu. Kolejne miejsca zdobyły następujące szkoły z 

Tarnobrzega: I - SP4, II - SP6, III - SP3 i IV - SP9. Tym samym ekipa SP3 potwierdziła swój 

stabilny poziom, gdyż w eliminacjach miejskich (8 kwietnia br.) także zajęła III miejsce. 

Gratulujemy!  

 

Miejski Przegląd Profilaktyczny w SP3 

W naszej szkole już po raz szósty odbył się 16 kwietnia 2013 r. Miejski Przegląd Małych 

Form Artystycznych o charakterze profilaktycznym "Dziękuję - nie palę, nie piję, nie biorę". 

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/WUu7/content/vii-miejski-konkurs-piosenki-i-piesni-patriotycznej
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130503/SPORT01/130509705
http://nadwisla24.pl/2013/05/04/pilkarska-majowka-w-tarnobrzegu-fotoreportaz-oraz-video-hd/
http://www.sp3tar.republika.pl/n_zielonaf2013.html


Tym razem wzięło w nim udział ponad 70 uczniów z 7 tarnobrzeskich szkół podstawowych. 

Młodzi ludzie wraz z opiekunami przygotowali krótkie przedstawienia pokazujące jak 

szkodliwe dla naszego organizmu jest uzależnienie od wszelkich używek - papierosów, 

alkoholu czy narkotyków. Przypomnieli również, że uzależnić można się również od gier 

komputerowych czy telefonów komórkowych. Jako, że przedsięwzięcie ma charakter 

przeglądu każdy z uczestników otrzymał skromny upominek, a cała grupa dyplom oraz 

pamiątkową statuetkę.  

 

Złota Marta Meksuła i Weronika Wiatrowska! 

Nasze utalentowane pływaczki zdobyły w sumie siedem medali (złote, srebrne i brązowe) 

podczas Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego dzieci 10, 11, 12-letnich, które odbyły się 13 

kwietnia 2013 r. w Stalowej Woli. Więcej na stronie: UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg  

Srebro młodych koszykarzy! 

Reprezentacja SP3 zdobyła srebrny medal Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa 

Podkarpackiego w mini koszykówce chłopców. Turniej finałowy odbył się 12 kwietnia 2013 

r. w Przemyślu. Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Dominik Maciej, Stadnik 

Natan, Pęczkowski Tomasz, Nastaj Jakub, Abramczyk Maks, Średziński Norbert, 

Goździewski Mateusz, Walski Szymon, Gudz Maciej, Hałka Patryk, Bąska Kacper, Mroczek 

Kacper. W ostatnich sześciu latach drużyna koszykarzy z naszej szkoły stawała na podium 

pięciokrotnie. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi, p. Andrzejowi Rupali.  

 

Kolejne sukcesy naszych plastyków 

Znamy już zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ptaki w mieście - wspólna 

przestrzeń". Wśród laureatów konkursu znalazły się uczennice SP3. Prace Karoliny Szozdy 

(kl. I a) oraz Pauli Gradzik (kl. II a) wykonane na zajęciach w świetlicy szkolnej pod 

kierunkiem p. Małgorzaty Głowackiej zostały wyróżnione. Od 13 kwietnia 2013 r. zwycięskie 

oraz wyróżnione prace można obejrzeć na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 

Warszawie. Konkursu plastyczny "Ptaki w mieście - wspólna przestrzeń" zorganizowany 

został w ramach projektu przez Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi 

Azyl". Warto dodać, iż w dniu 5 kwietnia 2013 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury zostały 

wręczone nagrody laureatom eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

"Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu". W grupie 

wiekowej 5-8 lat uczniowie SP3 zajęli: miejsce I - Kacper Piszczek - kl. II c; miejsce II - 

Celina Głowacka - kl. III d. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie konkursu!  

Sprawdzian szóstoklasisty 

4 kwietnia 2013 r. odbył się w całej Polsce sprawdzian kompetencji dla uczniów klas szóstych 

szkół podstawowych. Poniżej relacja Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg z SP3.  

Zwycięstwo siatkarek w rejonie! 

http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/


W dniu 9 kwietnia 2013 r. odbyły się w naszej szkole rejonowe zawody Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w mini piłce siatkowej. Nasz zespół, w składzie: (I: Weronika Janiga, Anna 

Kobylarz, Weronika Paietranis, Marta Wesolińska, Patrycja Stępień; II: Julia Ćwikła, 

Aleksandra Furdyna, Kamila Warchoł, Luiza Łakomy, Joanna Grzesiuk) ostatecznie zajął I 

miejsce po zaciętej rywalizacji. Zespół z SP2 Nową Dęba wywalczył II miejsce, a z PSP7 ze 

Stalowej Woli miejsce III. Była to kolejna impreza według kalendarza Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego SZS. Wcześniej w zawodach powiatowych nasza szkoła także zajęła I 

miejsce. Zawodniczkom i trenerowi (p. Jadwidze Skotnickiej) gratulujemy!  

Pomagamy Zuzi 

Nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, a także pracownicy SP3 od wielu lat prowadzą 

zbiórkę plastikowych nakrętek. Wszyscy jesteśmy do tego tak już przyzwyczajeni, że 

specjalny pojemnik napełnia się zakrętkami w mgnieniu oka. Dzięki sprzedaży zakrętek udaje 

się pomóc chorym dzieciom, poprzez chociaż częściowe sfinansowanie leczenia. Także i tym 

razem chcielibyśmy pomóc. Tym razem zakrętki trafią do 6-letniej Zuzi Kutyły z 

tarnobrzeskiego osiedla Sobów. Zuzia urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym 

diplegia-spastika. Dziewczyna nie chodzi samodzielnie. Pieniądze ze sprzedanych nakrętek 

zostaną przeznaczone na opłacenie obozu rehabilitacyjnego.  

24 medale naszych pływaków! 

6 kwietnia 2013 r. podczas Jubileuszowych Zawodów Pływackich w Ropczycach pływacy z 

Delfina SP3 Tarnobrzeg zdobyli 24 medale. Więcej na stronie: UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg  

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...2(5)/2013 

Od 27 marca 2013 r. do pobrania kolejny, wiosenny numer gazetki Kółka Dziennikarskiego w 

SP3. To już piąty "owoc" naszej pracy (pobierz *.pdf ~148 KB). Życzymy interesującej 

lektury ! Warto dodać, iż 18 marca 2013 r. w poniedziałkowym numerze "Echa Dnia" ukazał 

się mały artykuł poświęcony naszej dotychczasowej pracy dziennikarskiej (nie jest dostępny 

w wersji on-line)! W sumie, warto więc uczestniczyć w zajęciach z kółka dziennikarskiego. 

Zapraszamy nadal chętnych lub czekamy na Wasze artykuły (nadesłane na e-mail szkoły)!!!  

III Przegląd Małych Form Teatralnych 

W poniedziałek, 25 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się III Przegląd Małych Form 

Teatralnych o Charakterze Profilaktycznym, pod hasłem "Każde dziecko wie, co dla zdrowia 

liczy się". Celem przeglądu było zapoznanie zarówno uczniów "Trójki", jaki podopiecznych 

przedszkoli, z zasadami zdrowego odżywiania się, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz wdrażanie młodych ludzi do przestrzegania zasad higieny osobistej oraz do 

ochrony środowiska. W przedsięwzięciu udział wzięły maluchu z siedmiu tarnobrzeskich 

przedszkoli - nr 1, 17, 5, 13, 2, 7 oraz 4. Dzieci zaprezentowały wspaniałe przedstawienia. 

Wśród aktorów pojawiły się pszczółki, czerwony Kapturek, Wilk, marchewki, pietruszki, 

buraczki, ziemniaczki. Mali aktorzy zachęcali do tego, by jeść zdrowe produkty, aktywnie 

spędzać czas, a także pamiętać o myciu rąk. Każde z przedszkoli otrzymało pamiątkowe 

statuetki, a do rąk maluszków powędrowały upominki. Na dzieci i ich opiekunów czekał też 

słodki poczęstunek.  

http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_marzec_2013.pdf


 

Wiosenny Turniej Klas - 21 marca 

Jak tradycja nakazuje w związku z pierwszym dniem wiosny w naszej szkole odbył się 

Wiosenny Turniej Klas o Puchar Dyrektora Szkoły. W zmaganiach udział wzięli uczniowie 

klas IV-VI, którzy musieli przebrnąć przez szereg bardzo trudnych konkurencji: skakali na 

skakankach, odpowiadali na pytania związane z pierwszą pomocą, codzienną higieną oraz ze 

zdrowym odżywianiem. Wybierano też najlepiej przebraną w wiosenny strój osobę i klasę - 

szczególnie oceniano nakrycia głowy. Na głównym korytarzu szkoły rozstawiono też stoliki 

ze zdrową żywnością, bo kolejnym zadaniem każdej z klas było przygotowanie zdrowych 

potraw - sałatek, kanapek oraz słodkości. Puchar Dyrektora w tym roku powędrował do klasy 

V "c", jednak tak naprawdę wszyscy uczniowie znakomicie poradzili sobie z konkurencjami. 

Także maluchy z klas I-III przywitały wiosnę. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły 

przygotowali przedstawienie oraz przegląd piosenki.  

 

Nagrody i wyróżnienia w konkursie wojewódzkim 

11 marca 2013 r. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego zorganizowanego przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w ramach programu "Naziemna telewizja cyfrowa w moim 

domu". II miejsce zdobyła praca Dominiki Knap (kl. III a), a wyróżnienie - praca Julki 

Karbarz (kl. IV b). Warto nadmienić, że na konkurs wpłynęło około 800 prac. Nasze 

wykonane zostały w ramach świetlicowego kółka plastycznego działającego w SP3, pod 

kierunkiem p. Małgorzaty Głowackiej. Ostatecznie, zaangażowanie oraz pomysłowość dzieci 

i wychowawców zostały docenione.  

 

Sukcesy lokalne naszych "świetliczaków" 

Każdy z nas ma swoich ulubionych baśniowych bohaterów. Zna ich niesamowite przygody. 

Dlatego też podczas zajęć świetlicowych chętnie przystąpiliśmy do konkursu plastycznego 

ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 9 nt. "Baśnie kredką i farbą malowane". Pod 

kierunkiem p. M. Głowackiej wyczarowaliśmy piękne ilustracje do wybranych baśni, bajek i 

bajeczek. 7 mara 2013r. podczas finału X Miejskich Konfrontacji z Baśnią i Legendą 

wręczono nagrody uczestnikom konkursu. Praca Ani Paczochy ( kl. III d) zajęła II miejsce, a 

Mai Śmiech (kl. I c) miejsce III. Warto dodać, że w konkursie plastycznym "Krajobraz w 

zimowej szacie" (zorganizowanym przez świetlicę szkolną SP nr 9), 27 lutego ogłoszono 

wyniki. W kategorii klas I - II, drugie miejsce zdobyła praca Ali Kosztur (kl. II c) a, w 

kategorii klas III wyróżniono krajobraz Celinki Głowackiej (kl. III d). Gratulujemy!  

Capoeira z mistrzem z Brazylii! 

W naszej szkole odbywają się zajęcia grupy Compania Pernas Pro Ar, w czasie których 

można poznać tajniki Capoeiry, czyli brazylijskiej sztuki. Capoeira powstała w wyniku 

połączenia kultury brazylijskiej oraz afrykańskiej. Dziś jest raczej sportem, najpiękniejszą 



sztuką walki. W sobotę, 2 marca 2013 r. w hali szkoły samorządowej przy ulicy Wojska 

Polskiego w Stalowej Woli odbyła się ceremonia Batizado Infantil grupy Companhia Pernas 

Pro Ar, na której dzieci biorące udział w zajęciach Capoeiry, otrzymywały stopnie w formie 

kolorowych sznurów, czyli cordas. W uroczystości wzięły udział osoby nie tylko ze Stalowej 

Woli, ale także z Lublina, Kielc, Niska, Rzeszowa i Tarnobrzega. Wśród nich byli również 

uczniowie naszej szkoły, trenujący capoeirę. Gościem specjalnym był założyciel grupy 

Brazylijczyk, Porquinho.  

 

Kolejny medal Andrzeja Rupali 

2 marca 2013 r. w hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyły się XXII Halowe 

Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce, w których wzięła udział rekordowa liczba 

uczestników � 251. Patronat nad zawodami sprawowali m.in. Joanna Mucha Minister Sportu 

i Turystyki RP oraz Jerzy Skucha Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Tarnobrzeg 

reprezentował nasz nauczyciel Andrzej Rupala, który zdobył brązowy medal w biegu na 60 m 

przez płotki. Pan Andrzej może mówić o dużym pechu, ponieważ kilkumetrową przewagę 

nad rywalami stracił zahaczając o ostatni płotek. Złoty medal przegrał zaledwie o cztery setne 

sekundy.  

 

Dni Otwarte SP3 - 28 lutego 2013 r. 

Dzieci, które już 1 września rozpoczną naukę w szkole, wraz z rodzicami odwiedzili Szkołę 

Podstawową nr 3 w Tarnobrzegu. W czwartek, 28 lutego mieli okazję dokładnie przyjrzeć się 

pracy "Trójki", zobaczyć sale lekcyjne, gimnastyczne, bibliotekę, świetlicę, a także 

porozmawiać z nauczycielami. Dzień otwarty rozpoczął się w Sali Teatralnej, gdzie goście 

obejrzeli przedstawienie o Królewnie Śnieżce oraz zostali zapoznani z ofertą edukacyjną 

szkoły. Na spotkaniu pojawił się także pan Janusz Bobula, prezes "Jacht Klubu Kotwica" w 

Tarnobrzegu, który opowiedział o nowo tworzonej klasie pływacko-żeglarskiej. Nic 

dziwnego, że dużą atrakcją była m.in. regatowa łódka klasy Optimist, która cieszyła się 

ogromnym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci z chęcią przymierzały kapoki i wsiadały 

na pokład łodzi. Po krótkim powitaniu przez gospodarza panią Anettę Martyniuk, dyrektora 

szkoły goście ruszyli na zwiedzanie. Mieli okazję między inni zobaczyć sztuczki 

przygotowane przez magika, zagrać w gry edukacyjne i szachy, wykonać zadania na tablicy 

multimedialnej, zajrzeć do "Krainy Książek", poćwiczyć ze starszymi kolegami na sali 

gimnastycznej. Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu rozpoczęły się i będą 

trwały do końca marca. Na maluchów czekają miejsca w klasie pływacko-żeglarskiej, 

pływackiej, artystycznej oraz ogólnej. - Pierwszy z profili jest perełką w naszej ofercie 

programowej - wyjaśnia Anetta Martyniuk, Dyrektor SP 3. - Myślę, że bogata oferta naszej 

szkoły, dobrze wyposażone sale lekcyjne, wyjątkowo bogata baza sportowa oraz znakomici 

pedagodzy zachęcą rodziców do tego, by właśnie do "Trójki" zapisali swoje pociechy.  

XX Festiwal "Śpiewograniec" z SP3 

Tradycyjnie, jak to ma miejsce już od kilku lat, nasza szkoła gościła uczestników 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Śpiewograniec" w Tarnobrzegu (22-24 luty 



2013 r.). Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie organizatorów ->>> Kliknij Tu 

! oraz na profilu OFPH na Facebooku ->>>Kliknij Tu ! A tak było m.in.:  

FERIE 2013 Z SP3 

Przedstawiamy harmonogram zajęć w SP3 podczas ferii zimowych 11-24.02.2013 r. (plik 

pdf) =>>>Kliknij Tu ! oraz (plik docx) =>>>Kliknij Tu !  

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...1(4)/2013 

Od 6 lutego 2013 r. do pobrania kolejny, sportowy numer gazetki Kółka Dziennikarskiego w 

SP3. To już czwarty "owoc" naszej pracy (pobierz *.pdf ~142 KB). Życzymy interesującej 

lektury ! W sumie, warto uczestniczyć w zajęciach z kółka dziennikarskiego. Zapraszamy 

nadal chętnych lub czekamy na Wasze artykuły (nadesłane na e-mail szkoły)!!!  

BEZPIECZNE FERIE - ZASADY 

Ferie zimowe w woj. podkarpackim trwają od 11 do 24 lutego 2013 r. Zachęcamy 

Rodziców i dzieci do przypomnienia sobie i stosowania zasad bezpieczeństwa w tym okresie. 

Oto jedna z licznych propozycji na ten temat, którą można znaleźć w Internecie ==>>> 

Kliknij Tu ! Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje dla organizatorów 

wypoczynku na Podkarpaciu można znaleźć na stronach Podkarpackiego Kuratorium Oświaty 

z Kliknij Tu !  

Nasze utalentowane siatkarki wygrały! 

31 stycznia 2013 r. w Gimnazjum Nr 2 w Tarnobrzegu odbył się Turniej Talentów 

Sportowych, w którym uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych naszego miasta. 

Dwie reprezentacje dziewcząt z naszej szkoły zajęły w nim I miejsce i V miejsce. W skład 

czwórek siatkarskich weszły dziewczęta z klasy VI "b", na co dzień szlifujące swoje 

umiejętności w klasie sportowej o profilu siatkarskim: Julia Ćwikła, Aleksandra Furdyna, 

Luiza Łakomy, Kamila Warchoł (I miejsce) oraz Weronika Pietranis, Joanna Grzesiuk, 

Patrycja Stępień, Weronika Janiga (V miejsce). Indywidualne wyróżnienie odebrała Julia 

Ćwikła, która została najlepszą zawodniczką turnieju. Gratulujemy !  

 

Klasy I-III pamiętają o Patronie... 

W czwartek, 31 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły obchodzili "Dzień Patrona 

Szkoły". Z tej okazji klasa II a i II d wraz z panią Lucyną Pęczkowską oraz panią Jolantą 

Rawską przygotowały bogaty program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały 

piosenki o tematyce sportowej. Nie zabrakło również tańca gimnastycznego. Zaproszeni 

nauczyciele i uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną "Alfred Freyer - Patron 

naszej szkoły".  

 

Konkurs lepienia figur śniegowych MOSiR 

http://spiewograniec.type.pl/
http://spiewograniec.type.pl/
http://www.facebook.com/pages/OFPH-%C5%9Apiewograniec/185614294790800
http://www.sp3tar.republika.pl/n_ferie2013.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/n_ferie2013.docx
http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_luty_2013.pdf
http://www.bezpiecznadroga.com.pl/ferie/bezpieczne-ferie.html
http://www.ko.rzeszow.pl/


W dniu 29 stycznia 2013 r. na płytę stadionu MOSiR w Tarnobrzegu wtargnęli rozbawieni 

uczniowie trzech klas SP3 i na pokrytym śniegiem boisku rozpoczęli lepienie ze śniegu 

ciekawych śnieżnych postaci. Zabawa ta miała miejsce dzięki współpracy "sąsiadów": 

dyrekcji MOSiR i tarnobrzeskiej "Trójki". W takcie zabawy powstał między innymi olbrzymi 

bałwan, forteca, lodowe fotele, ale także biedronka i żółw. Zabawa sprawiła uczniom SP3 

wiele, wiele frajdy, a śnieżne postacie zostały oceniane przez powołaną komisję. Ostatecznie, 

uczniom wręczono dyplomy i nagrody w postaci soczków i słodyczy. Impreza była jedną z 

wielu z organizowanych zgodnie z kalendarzem impez wyznaczonych na sezon zimowy.  

 

Tarnobrzeska Liga Koszykówki - wyniki szkół 

Dzięki wydatnej pomocy dyrekcji SP3 młodzi koszykarze mogli po raz pierwszy rywalizować 

w Tarnobrzeskiej Lidze Koszykówki Szkół Podstawowych. Do połowy stycznia 2013 r. 

rozegrano mecze systemem "każdy z każdym" łącznie z rundą rewanżową. Gospodarze ligi, 

zawodnicy naszej szkoły okazali się "małogościnni" wygrywając wszystkie mecze. 

Zwycięska drużyna, której trenerem jest Andrzej Rupala wystąpiła w następującym składzie: 

Maciej Dominik, Mateusz Goździewski, Maciej Gudz, Tomasz Pęczkowski, Natan Stadnik, 

Norbert Średziński, Jakub Nastaj, Szymon Walski, Kacper Bąska, Patryk Hałka, Maksymilian 

Abramczyk, Bartek Skowron. Mamy nadzieję, że młodzi sportowcy pójdą w ślady swoich 

starszych kolegów Bartosza Szczytyńskiego i Piotra Pandury, którzy grają aktualnie w Tauron 

Basket Lidze, w zespole Jeziora Tarnobrzeg. Ostatecznie wyniki rywalizacji:  

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - 20 pkt - 472 : 82  
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 - 18 pkt - 288 : 113  
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 - 16 pkt - 280 : 151  
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 - 11 pkt - 107 : 251  
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - 9 pkt - 46 : 412  
 6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 - 6 pkt - 47: 231  

Gloria Victis! - 1863-2013 

Klasa V "d" wraz ze swoim wychowawcą, p. Adamem Baranem uczciła pamięć powstańców 

styczniowych z Tarnobrzega i okolic. Tej tematyce poświęcone zostały dwie osobne lekcje 

wychowawcze. Tydzień temu (14 stycznia 2013 r.) uczniowie zapoznali się z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi Powstania Styczniowego (m.in. wysłuchując fragmentów artykułu 

prof. Andrzeja Nowaka z UJ) oraz zapoznali się z treścią materiałów zamieszczonych na 

stronach internetowych Muzeum Historii Kielc, poświęconych bitwie pod Komorowem (m.in. 

wspomnieniami i życiorysem Stanisława Zderskiego, kowala z Dzikowa, uczestnika 

Powstania Styczniowego); więcej =>>>Kliknij Tu!. Natomiast, 21 stycznia br., dzień przed 

oficjalnym terminem obchodów 150-tej rocznicy wybuchu powstania, klasa udała się pod 

pomnik hr. Juliusza Tarnowskiego, gdzie zapalono świece, wetknięto dwie flagi narodowe i 

opasano popiersie bohatera szarfą z napisem: "1863-2013 - Pamiętamy - klasa 5 "d" Szkoła 

Podstawowa Nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu". Po powrocie do szkoły dzieci 

wysłuchały jeszcze fragmentów "Pamiętników włościanina", Jana Słomki poświęconych 

bitwie pod Komorowem. Gloria Victis!  

 

http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=k38


Dzień Babci i Dziadka w SP3 

Dzień 21 stycznia 2013 r. był szczególnym dniem w kalendarzu naszej szkoły. Gościliśmy 

bowiem w swoich progach ponad stu Dziadków i Babci, naszych uczniów z klas I-III. 

Zaproszeni seniorzy zostali wyróżnieni "bukietem" wierszy, piosenek, żartów oraz tańców w 

wykonaniu ich wnucząt. Uroczystość uświetnił słodki poczęstunek oraz upominki 

przygotowane dla Gości.  

 

Święto patrona szkoły 

W czwartek, 10 stycznia 2013 r. nasza szkoła obchodziła święto patrona. Równo 15 lat temu 

naszej szkole zostało nadane imię Alfreda Freyera, sławnego sportowca, który wywodził się z 

Tarnobrzega. W związku z tą okrągłą rocznicą w szkole został zorganizowany konkurs 

wiedzy o naszym patronie. Uczniowie klas IV i V uczestniczyli w konkursie w którym 

odpowiadali na trudne pytanie dotyczące A. Freyera. Najlepiej wśród klas IV poradzili sobie 

przedstawicie klasy IV B i to właśnie oni zajęli pierwsze miejsce, natomiast wśród uczniów 

klas V niepokonana okazała się drużyna z klasy VA. Uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody 

książkowe, a także filmy na DVD oraz pamiątkowe dyplomy. To nie wszystko. Dodatkowo, 

wszystkie dzieci z klas IV-VI wzięły udział w konkursie plastycznym, którego zadaniem 

głównym było wykonanie plakatu przedstawiającego wydarzenia z życie Alferda Freyera. I 

tutaj najładniejszą pracę przygotowały uczennice klasy VI D.  

 

Magiczna, świąteczna "Trójka"... 

Tradycyjnie już, dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników 

obsługi i uczniów, tarnobrzeska "Trójeczka" olśniła wszystkich swoim świątecznym 

blaskiem. Każdy, kto przechodzi chodnikiem obok przystojnej szkoły, przygląda się bacznie 

przecudnym reniferkom, które spoglądają na przechodniów, jakby chciały zbiec na dół i 

pocwałować przez miasto. Jednak nie tylko zewnętrzny wizerunek budynku zapiera dech w 

piersiach. Gdy tylko przekroczymy próg "Trójeczki", ujrzymy choinki przyozdobione 

bombkami wykonanymi własnoręcznie przez naszych uczniów. Ich zapach unosi się w całej 

szkole. Obok drzewek stoi szopka, a w niej leży malutki Jezusek w otoczeniu Św. Rodziny, 

Trzech Króli i Pasterzy. Przy szopce stoją ławeczki, na których dzieci chętnie siadają, 

śpiewają kolędy i opowiadają sobie historię narodzenia Jezusa. Nieraz słychać też kolędy, 

które uczniowie wygrywają na fletach, przygotowując się do lekcji muzyki. Pieczę nad 

stajenka sprawują dwa anioły przygrywające na trąbce i lirze. To jednak nie koniec wystroju 

świątecznego. Czymże bowiem byłyby Święta bez dostojnego brodacza w czerwonym 

ubranku? To właśnie Święci Mikołajowe, bo mamy ich kilku, przyglądali się bacznie naszym 

uczniom, czy aby na pewno zasłużyli na prezenty? Pękate Mikołaje dla naszej szkoły są 

czymś bardzo wyjątkowym. Są bowiem nagrodami za wygranie "Biegu do Świętego 

Mikołaja", który nieprzerwanie od kilku lat odbywa się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Tarnobrzegu. W tych zmaganiach nasi uczniowie zajmują czołowe lokaty od 

wielu lat. Wspólne kolędowanie, trzepot anielich skrzydeł, betlejemska stajenka to właśnie 

urok magicznej, świątecznej "Trójeczki".  

 



Hej kolęda, kolęda... w klasach I-III 

Tradycyjnie już uczniowie klas I-III naszej szkoły spotkali się na comiesięcznym śpiewaniu. 

To dzisiejsze (20 grudnia 2012 r.) jednak nieco różniło się od poprzednich, gdyż mali 

wokaliści wyśpiewywali kolędy oraz pastorałki. Każda z klas przygotowała piękne, 

świąteczne utwory. Dzieci nie tylko śpiewały, ale również tańczyły, niektórzy przygotowały 

także wspaniałe stroje.  

 

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...3/2012 

Od 19 grudnia 2012 r. do pobrania kolejny, już zimowy numer gazetki Kółka 

Dziennikarskiego w SP3. To już trzeci z owoców naszej pracy (pobierz *.pdf ~263 KB). 

Życzymy interesującej lektury ! W sumie, warto uczestniczyć w zajęciach z kółka 

dziennikarskiego. Zapraszamy nadal chętnych lub czekamy na Wasze artykuły (nadesłane na 

e-mail szkoły)!!!  

Ogólnopolskie konkursy świąteczne rozstrzygnięte! 

Już wiemy, kto wykonał najładniejsze pocztówki i ozdoby świąteczne na Ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny zorganizowany przez warszawski Klub Kultury "Zastów" (grudzień 2012 

r.). Wybór nie był łatwy, ponieważ na konkurs złożono aż 2269 pocztówek, a ozdób 563. 

Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica naszej szkoły. Wyróżnienie w konkursie 

"Pocztówka do św. Mikołaja" otrzymała Kasia Serafin z kl. III d. Pocztówki i ozdoby 

powstały pod kierunkiem artystycznym pani Małgorzaty Głowackiej, w czasie zajęć na 

świetlicy szkolnej. To nie wszystko. W tym samym czasie, na ogólnopolski konkurs 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 38 w Sosnowcu na temat "Kot czy pies?" 

napłynęło 515 prac z 72 szkół z całej Polski, a wyróżnieniami nagrodzono kolejnych 

"świetliczaków": Madzię Bajer (kl. II b), Celinkę Głowacką (kl. III d) oraz Piotrka Matysiaka 

(kl.II b). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Uczniowie SP3 z zabawkami w tarnobrzeskim żłobku 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu wzięli udział w akcji pod hasłem 

"Zabawka dla Żłobka - zostań Świętym Mikołajem" zorganizowanej przez Żłobek Miejski w 

Tarnobrzegu. Uczniowie "Trójeczki" pokazali, że mają naprawdę ogromne serca. Przynieśli 

mnóstwo pluszaków, grzechotek, samochodzików, książeczek i wiele, wiele innych rzeczy, 

które na pewno umilą maluchom spędzanie czasu w żłobku. Uroczyste przekazanie zabawek 

odbyło się w piątek, 7 grudnia 2012 r. To właśnie wtedy grupa uczniów z klasy Va pod 

opieką pani Dyrektor Anetty Matryniuk oraz pani Alicji Chomki wybrała się do żłobka. 

Piątoklasiści nie tylko rozdali upominki maluchom, ale także wspólnie z nimi bawili się. - W 

imieniu wychowanków, ich rodziców i własnym, serdecznie dziękuję za zrozumienie dla 

potrzeb żłobka i rozpropagowanie akcji wśród uczniów - mówiła Lidia Murias, dyrektor 

Miejskiego Żłobka w Tarnobrzegu.  

 

6. miejsce w województwie podkarpackim! 

http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_grudzien_2012.pdf


W finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach 28 listopada 2012 r. drużyna 

SP3 zajęła szóste miejsce. W skład drużyny weszli: Jakub Piskała - I szachownica, Mikołaj 

Juda - II szachownica, Mateusz Warchoł - III szachownica i Kamila Warchoł - grająca na IV 

szachownicy. W Mielcu, gdzie odbywał się turniej, stawiło się 12. reprezentacji szkolnych 

wyłonionych w drodze eliminacji rejonowych. Poza naszą szkołą były to zespoły z Rudnika, 

Pilzna, Wadowic Górnych, Krosna, Brzozowa, Sanoka, Górna, Nowej Sarzyny, Przemyśla i 

Przeworska. Rozegrano jedenaście pojedynków w systemie "każdy z każdym". Gratulujemy !  

 

Pasowanie na Pierwszaka i Pływaka w SP3 

W dniu 28 listopada 2012 r. spotkaliśmy się na basenie MOSiR w Tarnobrzegu, gdzie 

rokrocznie odbywa się pasowanie na ucznia SP3, połączone z pasowaniem na pływaka 

uczniów oddziałów sportowych. Pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, w którym 

zobowiązały się, że będą nie tylko dobrymi uczniami, ale również będą dbać o honor szkoły, 

pomagać słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych, a swą postawą będą sprawiali radość 

wychowawcom i Rodzicom, by wyrosnąć na dobrego i wzorowego Polaka.  

- Waszym najważniejszym zadaniem, nasi przesympatyczni pierwszoklasiści, jest nauka; jest 

solidne przygotowywanie się do kolejnych szczebli edukacji. Macie skarb najcenniejszy i 

najwspanialszy - młodość. Macie wspaniałych i troskliwych Rodziców, wyjątkowych 

nauczycieli i jedno, najważniejsze zadanie - dobrze wykorzystać dany Wam czas - mówiła do 

najmłodszych uczniów "Trójki", Anetta Martyniuk, dyrektor SP3. - Życzę Waszym Rodzicom 

i najbliższym, by zawsze towarzyszyło im uczucie radości i zadowolenia z osiąganych przez 

was sukcesów. Wam życzę poczucia dobrze spełnionego wobec siebie obowiązku.  

 

Po uroczystym ślubowaniu uczniowie klasy artystycznej zaprezentowali swoje umiejętności 

wokalne, taneczne oraz recytatorskie. Młodzi pływacy natomiast wskoczyli do basenu, by 

pochwalić się tym, czego się nauczyli przez pierwsze miesiące pod okiem trenera, pana 

Roberta Rybickiego. Zebrani mieli okazję również popatrzeć na umiejętności naszych 

uczniów i absolwentów z UKS "Delfin", działającego przy naszej szkole, którego trenerami 

są pani Angelika Michalik i pan Krzysztof Dydo. W tym roku szkolnym "Trójka" ma trzy 

pierwsze klasy, z czego dwie stanowią klasy sportowe, a jedna ma profil artystyczny. Łącznie 

do grona uczniów naszej placówki w środę dołączyły "oficjalnie" 73 osoby. Fotorelacja z 

uroczystość na stronie "Echa Dnia" =>>> Kliknij Tu !  

Plastycy ze świetlicy nagrodzeni 

Janusz Korczak, jego życie i praca były tematem konkursu plastycznego zorganizowanego 

przez SP 10 w Tarnobrzegu. Uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe do naszej 

szkoły, pod kierunkiem pani Małgorzaty Głowackiej, przygotowali prace, które znalazły 

uznanie w oczach jury. W kategorii klas 1-3 I miejsce zajęła Kasia Serafin z kl. IIId, a 

wyróżnienia otrzymały Michasia Baran i Maja Puzio także z kl. IIId. W kategorii klas 4-6 

praca Majki Kaczmarczyk z kl. IVb zdobyła I miejsce, a wyróżnienie przypadło w udziale 

Marysi Judzie z tej samej klasy. Gratulujemy!  

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/gallery?Site=ED&Date=20121129&Category=GALERIA13&ArtNo=112909993&Ref=PH&Params=Itemnr=1


Kamila Dul z VI "b" z wyróżnieniem ! 

W środę, 28 listopada 2012 r. w SP 10 w Tarnobrzegu został rozstrzygnięty konkurs "Powiat 

tarnobrzeski silny tradycją - ukierunkowany w przyszłość", którego organizatorem było 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy 

o historii, tradycji i kulturze powiatu tarnobrzeskiego oraz jego promocja. Na konkurs zostało 

zgłoszonych 13 prac ze szkół podstawowych i gimnazjów. Ostatecznie, nasza uczennica K. 

Dul, która przygotowała prezentacje multimedialną na temat naszego powiatu (pod 

kierunkiem p. Sabiny Olszewskiej) uzyskała wyróżnienie. Gratulujemy! Szczegółowe wyniki 

na stronie organizatora =>>> Kliknij Tu !  

Tradycyjny Dzień Pluszowego Misia ! 

Tradycją stało się już, że uczniowie oraz nauczyciele SP3 hucznie obchodzą Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, który przypada na 25 listopada. Również i w tym roku przynieśliśmy 

swoje ukochane pluszowe misie zarówno te malutkie, jak i te dużo, dużo większe. Żeby 

uwiecznić ten dzień zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.  

 

Kuchnia Amrożego Kleksa na żywo 

Uczniowie klasy IV, pod opieką pani Aleksandry Lodzik, zainspirowani kolorową kuchnią 

Ambrożego Kleksa - bohatera szkolnej lektury - tworzyli 20 listopada 2012 r. na lekcji języka 

polskiego własne smaczne i zdrowe potrawy. Powstały pożywne kanapki: "uśmieszki", "big - 

smaczne kolorowe hamburgery", "dwa grubaski w chudym tłumie", "kanapki del Kleks". 

Ogromną radość przyniosły smakoszom desery: "owocowa furia", "koreczki - słodziutki 

jeżyk", "owocowy raj", "bombowa sałatka" i "przekładaniec a la owocowy". Uczniowie 

udowodnili, że są nie tylko dobrymi kucharzami, ale że doskonale znają zasady zdrowego 

odżywiania.  

 

Redakcja "Alfredzika" na spotkaniu z Tomaszem Kinem 

W piątek, 16 listopada 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbyło się 

spotkanie z Tomaszem Kinem, absolwentem naszej szkoły. Obecnie T. Kin jest 

dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, wspólnie z Karoliną Korwin-Piotrowską prowadzi 

program "Magiel Towarzyski". Pisze również do "Zwierciadła" oraz jest naczelnym 

redaktorem miesięcznika "Exklusive". W spotkaniu udział wzięły uczennice klasy VIc, pod 

opieką pani Małgorzaty Śmidowskiej. Dziewczynki są młodymi dziennikarkami i piszą do 

szkolnej gazetki "Alfredzik". W czasie spotkania pytały Tomasza Kina o jego pracę, lata 

młodości. Dziennikarz przyznał, że bardzo dobrze wspomina szkołę podstawową. Tomasz 

opowiedział również o swojej pracy na planie filmowym, gdzie pracuje jako asystent Juliusza 

Machulskiego.  

 

http://libritbg.strefa.pl/index.html


Zagłosuj na pracę II b ! 

Klasa II b naszej szkoły prowadzi Klub Śniadaniowy w ramach programu "Śniadanie Daje 

Moc". Zachęcamy do zapoznania się z jej pracami i wsparcia w głosowaniu na stronie =>>> 

Kliknij Tu !  

II miejsce w szachach rejonowych ekipy z SP3 

Drugie miejsce w eliminacjach rejonowych wywalczyła 13 listopada 2012 r. w Rudniku nad 

Sanem reprezentacja naszej szkoły. Naszą drużynę reprezentowali: Kamila i Mateusz 

Warchoł (z 6 b) oraz Mikołaj Juda (kl. 6 a) i Jakub Piskała (6 c). Dzięki zajętemu miejscu nasi 

szachiści, trenujący pod okiem p. Marcina Sobowca, awansowali do rywalizacji Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy powodzenia!  

Mateusz Tacik awansował z matematyki ! 

Mateusz Tacik z klasy 5 "a", dzięki uzyskanemu wynikowi z etapu szkolnego awansował 

decyzja WWK z 12 listopada 2012 r. do rywalizacji rejonowej w konkursie przedmiotowym z 

matematyki. Szczegółowe informacje na stronach WKK w Rzeszowie (pdf) =>>> Kliknij Tu 

!  

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...2/2012 

Od 9 listopada 2012 r. do pobrania kolejny, jesienny numer gazetki Kółka Dziennikarskiego 

w SP3. To już drugi z owoców naszej pracy (pobierz *.pdf ~182 KB). Życzymy interesującej 

lektury ! W sumie, warto uczestniczyć w zajęciach z kółka dziennikarskiego. Zapraszamy 

nadal chętnych lub czekamy na Wasze artykuły (nadesłane na e-mail szkoły)!!!  

Dzień Seniora z SP3 

Z okazji Dnia Seniora nasza szkoła gościła w czwartek, 8 listopada 2012 r. grupę niemal stu 

emerytów i rencistów tarnobrzeskich przedszkoli oraz szkół różnego szczebla. Zaproszeni 

goście obejrzeli przygotowany przez nauczycieli oraz uczniów bardzo bogaty program 

artystyczny. Nie zabrakło tańców i piosenek, a na zakończenie odśpiewanego przez dzieci 

uroczystego "Sto lat!". Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie pani Aleksandry 

Lodzik, pani Małgorzaty Siepetowskiej oraz Renaty Kaczorowskiej-Wartoń.  

 

Dzień Zdrowego Śniadania w SP3 

8 listopada 2012 r. w naszej szkole obchodzono Światowy Dzień Zdrowego Śniadania. 

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, dzięki któremu dzieci mają energię do nauki 

i zabawy. Już we wrześniu w klasie II b został założony Klasowy Klub Śniadaniowy, w 

ramach którego uczniowie realizowali program edukacyjny "Śniadanie Daje Moc". W Klubie 

Śniadaniowym w trakcie zajęć dzieci poznawały 12 zasad zdrowego odżywiania. Finałem 

prac nad programem był Dzień Zdrowego Śniadania, na które uczniowie klasy II b zaprosili 

przedszkolaki z Przedszkola nr 2. Po wspólnych zajęciach, w czasie których przedszkolaki i 

uczniowie rozwiązywali łamigłówki i zadania dotyczące zdrowego odżywiania, wszyscy 

http://www.sniadaniedajemoc.pl/reportaz-z-akcji-szczegoly-sniadanie-daje-moc-partnerstwo-dla-zdrowia.dhtml?repid=394775
http://www.ko.rzeszow.pl/konkursy/wyniki/1_etap_sp_matematyka.pdf
http://www.ko.rzeszow.pl/konkursy/wyniki/1_etap_sp_matematyka.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_listopad_2012.pdf


przeszli na stołówkę, gdzie czekały przygotowane przez uczniów zdrowe kanapki, kolorowe 

przekąski i szaszłyki owocowe. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał "Certyfikat 

udziału w zajęciach Znam zasady zdrowego odżywiania".  

 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego... 

W dniu 7 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu 

odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w 

latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej" (etap szkolny). Konkurs 

przebiegł bez zakłóceń. Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu rejonowego kwalifikuje 

się trzech uczniów z najwyższymi wynikami. Decyzją Szkolnej Komisji Konkursowej do 

etapu rejonowego zakwalifikowali się: Damian Dariusz Dul (87%), Konrad Trofiniak (84%) i 

Filip Fietko (82%). Życzymy powodzenia na dalszych etapach!  

Udane starty naszych pływaków w Rzeszowie 

Zawodnicy UKS Delfin SP3 Tarnobrzeg odnotowali udane występy podczas zawodów w 

Rzeszowie (21-22 października 2012 r.), podczas 20-lecia Klubu "Sokół" - Rzeszów. Więcej 

na podstronie >>> Kliknij Tu !  

Szkolne święto sportu 

W naszej szkole w środę, 17 października 2012 r. odbyło się "Szkolne Święto Sportu". 

Impreza była okazją do tego, by pochwalić się osiągnięciami naszych młodych sportowców 

oraz do złożenia podziękowań trenerom, którzy przygotowują uczniów do zawodów, 

ponieważ od wielu lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w klasyfikacji sportowej szkół 

województwa podkarpackiego. Ubiegły rok szkolny obfitował w wiele sukcesów, co w 

konsekwencji pozwoliło zająć SP3 bardzo wysokie, 6. miejsce w rankingu podkarpackiego 

SZS. Warto zaznaczyć, że w tyle zostawiliśmy ponad 700 szkół. A w jakich dyscyplinach 

osiągamy sukces? W biegach przełajowych, pływaniu, siatkówce, badmintonie, koszykówce, 

siatkówce i szachach. - Tych wszystkich sukcesów na pewno nie byłoby, gdyby nie 

zaangażowanie naszych trenerów oraz zapał sportowy młodych sportowców - mówiła w 

czasie szkolnej uroczystości pani dyrektor Anetta Martyniuk. W naszej szkole gościł z tej 

okazji pan Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega, który z rąk uczniów odebrał medal 

Honorowego Przyjaciela Szkoły oraz prezent w postaci piłki do koszykówki. Dodatkowe 

informacje i serwis foto na stronie: UM Tarnobrzeg i Radia "Leliwa".  

 

Zdjęcia z imprezy także na stronach Kółka Fotograficznego SP3 =>>>Kliknij Tu !  

Nasz akcent podczas IV Dni Ratownictwa Medycznego 

Uczniowie z SP3 odebrali nagrody zdobyte w konkursie plastycznym zorganizowanym z 

okazji "Dnia Ratownictwa Medycznego" (11 października 2012 r.). Kacper Piszczek, Maciej 

Maciurzyński (obaj z klasy 2c), Celina Głowacka z 3d i Kamila Skwara z klasy 2a otrzymali 

http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/WUu7/content/szkolne-swieto-promocji-sportu
http://www.leliwa.pl/news/show/dzien_promocji_sportu__w_tarnobrzeskiej_sp_nr3
http://www.sp3.tbg.net.pl/2012-2013/rPodsumowanieWojewdzkiegoWspzawodnictwaSportowegoSzk/index.html


wyróżnienia. Pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody na Placu Bartosza 

Głowackiego w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie Radia "Leliwa" - Kliknij Tu !  

Ostatnie sukcesy żeglarzy JK "Kotwica" Tarnobrzeg 

W ostatnich regatach o Puchar Prezydenta Krakowa (6-7 października 2012 r.) już drugi raz z 

rzędu w klasyfikacji dziewcząt gr "A" zwyciężyła Maja Domańska (nasza tegoroczna 

absolwentka). W klasyfikacji chłopców gr "A" 7. miejsce zajął Jędrzej Kurzępa (także nasz 

tegoroczny absolwent). Miejsce 12. w klasyfikacji dziewcząt gr "B" zajęła Lilly May 

Niezabitowska, a Bartek Dobroń miejsce 15. w gr "B" chłopców. To nie wszyskie sukcesy 

byłych i obecnych uczniów SP3 z klubu "Kotwica". 29-30 września 2012 r. w Pucharze Gór 

Świętokrzyskich I miejsce w Cedzynie w swojej grupie zdobyła M. Domańska, IX miejsce J. 

Kurzępa, VII miejsce L.M. Niezabitowska, a XIII miejsce B. Dobroń. Warto dodać, że udane 

starty zawodnicy JK "Kotwica" Tarnobrzeg odnotowali też w Znamirowicach na Jeziorem 

Rożnowskim (22-23 września br.), gdzie m.in. L.M. Niezabitowska zdobyła 2. miejsce w 

swojej grupie wiekowej. Więcej informacji na stronach Klubu =>>>Kliknij Tu !  

Gazetka z Kółka Dziennikarskiego...1/2012 

Do pobrania jesienny numer gazetki Kółka Dziennikarskiego w SP3. To pierwszy z owoców 

naszej pracy (pobierz *.pdf ~239 KB). Życzymy interesującej lektury ! W sumie, warto 

uczestniczyć w zajęciach z kółka dziennikarskiego. Zapraszamy nadal chętnych lub czekamy 

na Wasze artykuły (nadesłane na e-mail szkoły)!!!  

Koncerty w klasach I-III 

Podobnie, jak w roku ubiegłym, tak i w tym, kontynuujemy cykl koncertów zatytułowanych 

"Piosenka o szkole". Raz w miesiącu uczniowie klas I-III śpiewać będą na szkolnej scenie 

piosenki związane ze szkołą. Pierwszy koncert mamy już za nami. Dzieci śpiewały głównie o 

powitaniu szkoły i pożegnaniu wakacji.  

 

Rowerem dookoła jeziora... 

Klasa V b w poniedziałek, 1 października 2012 r., wykorzystując piękny, słoneczny, jesienny 

dzień, pod opieką pani Jadwigi Skotnickiej, pana Andrzeja Rupali i pani Sabiny Olszewskiej 

wybrała się na wycieczkę rowerową nad Jezioro Tarnobrzeskie. Grupa objechała dookoła całe 

jezioro pokonując w sumie niemal 20 kilometrów. Na zakończenie i zregenerowanie sił 

wszyscy zjedli przepyszne kiełbaski z ogniska przygotowane przez mamy uczniów. Wyjazd 

połączony był z obchodami Dnia Chłopaka, który w tym roku przypadł w niedzielę. Chłopcy 

otrzymali od swych klasowych koleżanek koszulki z imionami. Poniedziałkowa impreza 

została zaliczona do naprawdę udanych.  

 

Uzyskaliśmy certyfikat LCAE ! 

28 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Jej 

decyzją udało się w tym roku przyznać łącznie 210 certyfikatów dla szkół i przedszkoli, 

potwierdzających ich zaangażowanie i wysoką jakość działań na rzecz zrównoważonego 

http://www.leliwa.pl/news/show/tarnobrzeg_dzien_ratownictwa_medycznego
http://www.kotwica.tarnobrzeg.pl/
http://www.sp3tar.republika.pl/gazeta_wrzesien_2012.pdf


rozwoju. Za rok szkolny 2011/2012 przyznanych zostało 126 certyfikatów Zielonej Flagi oraz 

84 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. W gronie tych drugich 

znalazła się także nasza szkoła - bardzo się cieszymy ! Więcej informacji na stronie =>>> 

Kliknij Tu !  

Jak wskoczyć do harcerstwa? 

"Scouting is not dead!" - takie hasło wykrzykiwało ponad 100 uczniów z naszej szkoły. Mało 

tego, dzieci nie tylko krzyczały, ale do tego jeszcze podskakiwały przez minutę. Akcja została 

zorganizowana przez harcerzy 11 TDH "Wrzosowisko" (ZHP). A po co to wszystko? W 

piątek, 28 września 2012 r. o godzinie 12.30 skakała niemal cała Polska. Wszystko to, aby 

zachęcić młodych ludzi do "Wskoczenia do gry", czyli do zostania harcerzami. - Mamy 

nadzieję, że dzięki naszemu skakaniu, Ziemia choć trochę się poruszyła - mówiła druhna 

Wiktoria Beduch, która wspólnie z innymi harcerkami i harcerzami swojej drużyny przyszła 

do "Trójki", by zachęcić młodych ludzi do wstąpienia do harcerstwa.  

Pokaz Capoeiry w SP3 

Uczniowie naszej szkoły mieli niespotykaną okazje zobaczyć jak wygląda brazylijska sztuka 

walki, która nazywa się Capoeira (25 września 2012 r.). Niektórzy twierdzą, że jest to taniec. 

Jednak nie do końca� okazuje się bowiem, że w tej sztuce jest bardzo dużo podcięć i 

kopnięć. Występują tam również elementy akrobatyczne. W czasie spotkanie zawodnicy 

pokazali rozgrzewkę oraz przebieg walki. W naszej szkole, jeśli zbierze się grupa, planowane 

jest zorganizowanie nauki tej nietypowej sztuki walki.  

 

Sukces siatkarek z SP3! 

22 września 2012 r. nasze siatkarki sięgnęły po srebrno. W Wojewódzkim Finale "Orlik - 

Volleymania 2012". Turniej odbył się w Rzeszowie. Udział w nim wzięły zawodniczki z SP 3 

- Julia Ćwikła, Aleksandra Furdyna, Kamila Warchoł, Marta Wesolińska oraz absolwentki 

"Dziewiątki" - Zuzanna Babś, Anna Kotulska oraz Izabela Cywińska. Droga do zajęcia 

drugiego miejsca nie była jednak prosta. Dziewczyny, 14 września, przeszły eliminacje i 

dopiero wtedy mogły podjechać do Rzeszowa. Tam, wystąpiło 8 drużyn. Trenerką i 

opiekunką naszych siatkarek jest Pani Jadwiga Skotnicka.  

Sukces koszykarzy z SP3! 

Koszykarze naszej szkoły, pod kierunkiem trenera p. Andrzeja Rupali, zdobyli brązowy 

medal w Finale Wojewódzkim Turnieju "Orlik - Basketmania 2012", który odbył się 21 

września 2012 r. w Łańcucie. Gratulujemy!  

Zarządzenie Dyrektora z 20-09-2012 r. 

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2012/2013. Szczegóły w pliku (pdf): Zarządzenie z 20-09-2012 r.  

http://ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2012/10/01/210-przyznanych-certyfikatow-gratulujemy
http://sp3tar_dyrekcja.republika.pl/zarzadzenie20092012.pdf


Uczniowie 6 "c" czerpali papier w MHMT 

Biblioteka Szkolna wspólnie z nauczycielka języka polskiego zorganizowała wyjście uczniów 

do Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg, które mieści w Zamku Dzikowskim. Tam, 

obecnie prezentowana jest wystawa "Dzieje papieru i papiernictwa". Ekspozycja pokazuje 

historię papieru i metody jego wytwarzania, w tym oryginalne urządzenia do jego produkcji. 

Uczennice i uczniowie z klasy VI "c" mieli okazję również samodzielnie zrobić kartkę 

papieru - poznając zarazem technologie powstawania papieru czerpanego. Więcej zdjęć już 

wkrótce na stronie Biblioteki SP3 - http://bibliotekasp3.blog.pl/. Wystawa w MHMT czynna 

jest do końca października br. Zachęcamy wszystkich do jej zobaczenia.  

Pierwszaki SP3 na zajęciach z pływania 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z lekcji pływania klasy I a (sportowej) i I b 

(usportowionej) naszej szkoły - informuje trener, Robert Rybicki.  

Więcej zdjęć: Kliknij Tu !  

Uczestniczyliśmy w Akcji "Sprzątanie świata" 

Uczniowie SP3 pod opieką nauczycieli uzbrojeni w worki foliowe i rękawiczki ruszyli 14 

września 2012 r. w miasto, by posprzątać tarnobrzeskie osiedla. Tym razem naszym celem 

było lasek, popularnie zwany "Bulonem". Wszystkie śmiecie zostały oczywiście 

posegregowane i wrzucone do odpowiednich kontenerów. Sprzątanie Świata (ang. Clean Up 

the World) to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend 

września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami 

przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństw. Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się 

w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów 

portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku 

rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. Koordynatorem jest organizacja społeczna 

Clean up Australia. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. 

Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w 

Polsce jest Fundacja "Nasza Ziemia". W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, 

członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. (źródło: Wikipedia.pl)  

Lekcja z piłkarzami KS. "Siarka" 

Wtorek, 11 września 2012 r. był dla naszej szkoły dniem wyjątkowym. Dlaczego? Gościliśmy 

bowiem grupę niezwykłych osób. Pan prezydent Norbert Mastalerz, Pani Anna Czaplińska, 

naczelnik Wydziału Edukacji Kultury Zdrowia i Sportu, trener piłkarzy KS "Siarki" - Michał 

Szymczak, wiceprezes Klubu - Maciej Adamowicz oraz dwóch piłkarzy z tarnobrzeskiego 

klubu KS. "Siarka" spotkali się z uczniami SP3. Odwiedzili oni naszą szkołę, by promować 

ideę sportu. Uczniowie klasy 5a, którzy uczęszczają na zajęcia z piłki nożnej, mieli okazję 

wziąć udział w treningu przeprowadzonym przez profesjonalistów. Ćwiczyli podania, strzały 

do bramek i inne przydatne w grze elementy. Nie było to jednak pierwsze spotkanie z 

tarnobrzeskimi sportowcami. Do tej pory nasi uczniowie mieli okazje poćwiczyć już z 

http://bibliotekasp3.blog.pl/
http://uksdelfinsp3tarnobrzeg.manifo.com/pierwszaki-%E2%80%9Etrojki%E2%80%9D-na-plywalni


pingpongistkami oraz koszykarzami. Relacja i video ze spotkania na stronach Miejskiej 

Telewizji Tarnobrzeg. Dodatkowe informacje i serwis foto na stronach Urzędu Miasta 

Tarnobrzeg, na portalu informacyjnym NadWisla24.pl oraz na stronach "Echa Dnia".  

Brąz Karoliny na Paraolimpiadzie! 

14-letnia Karolina Pęk, tenisistka stołowa IKS Jezioro Tarnobrzeg jako reprezentantka Polski 

wywalczyła 8 września 2012 r. wraz z żeńską drużyną tenisistek brązowy medal na 

Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie. Ostateczny wynik (3:2 dla Polek) rozstrzygnął się 

po rywalizacji z reprezentantkami Francji. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji w 

dzisiejszym meczu zdobyła mistrzyni paraolimpijska w singlu, Natalia Partyka. Natomiast 

Karolina występowała m.in. w udanej rywalizacji półfinałowej z Brazylią. Dzięki temu 

sukcesowi (wierzymy, że nie jest to ostatni sukces w Jej sportowej karierze) Karolina 

dołączyła niejako do wielokrotnego mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego, także 

absolwenta naszej szkoły. O dotychczasowych sukcesach Karoliny czytaj m.in. na stronie 

Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu. G R A T U L U J E M Y zawodnikom i trenerom !  

Oficjalne wyniki startów: Paraolimpiada w Londynie 2012  

Kibicujmy Karolinie na Paraolimpiadzie! 

14-letnia Karolina Pęk, tenisistka stołowa IKS Jezioro Tarnobrzeg jako reprezentantka Polski 

od 29 sierpnia do 9 września 2012 roku będzie uczestniczyła w Igrzyskach Paraolimpijskich 

w Londynie. W dniu 24 sierpnia wraz z innymi polskimi zawodnikami złożyła przysięgę 

olimpijską i wyleciała do Londynu. Losowanie odbędzie się 27 sierpnia i dopiero wtedy 

zawodnicy dowiedzą się, kto z kim będzie walczył. Karolina wystąpi wraz z Małgorzatą 

Jankowską w klasie startowej IX, a następnie wystąpi w turnieju drużynowym kobiet (w 

jednej drużynie z Natalią Partyką, Małgorzatą Jankowską i Alicja Eigner). Przypomnijmy, już 

jako uczennica SP3 (ukończyła szkołę w czerwcu 2011 r., aktualnie zdała do II klasy 

Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu) Karolina jako reprezentantka IKS Tarnobrzeg i kadry 

Polski zdobywała medalowe pozycje na zawodach rangi ogólnopolskiej i europejskiej. Za 

swoje osiągnięcia sportowe została wyróżniona także najwyższym szkolnym wyróżnieniem. 

Trzymamy kciuki za naszą absolwentkę!  

 
Źródło foto: http://www.ikstarnobrzeg.pl/.  

Aktualne wyniki startów: Paraolimpiada w Londynie 2012  

Wyprawka szkolna w r. szk. 2012/2013 

Informujemy, że Prezydent Miasta Tarnobrzeg Zarządzeniem Nr 226/2012 z dnia 2012.07.11 

ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 7 

września 2012 r. Na stronach UM Tarnobrzeg czytamy m.in.: "Pomoc w formie 

dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku 

szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej (...). (...). Dyrektor szkoły 

zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu 

podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na 

http://tv.tarnobrzeg.pl/2012/09/pilkarze-siarki-tarnobrzeg-w-szkole-podstawowej-nr-3/
http://tv.tarnobrzeg.pl/2012/09/pilkarze-siarki-tarnobrzeg-w-szkole-podstawowej-nr-3/
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/WUu7/content/sportowcy-do-szkol!
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/WUu7/content/sportowcy-do-szkol!
http://nadwisla24.pl/2012/09/11/tarnobrzeg-ruszyla-akcja-sportowcy-do-szkol-na-poczatek-pilkarze-fotoreportaz-oraz-video/
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120912/POWIAT0304/120919631
http://www.gim3.tbg.net.pl/jestesmy-z-nich-dumni/705-karolina-pek.html
http://www.london2012.com/paralympics/athlete/pek-karolina-5500176/events
http://www.ikstarnobrzeg.pl/
http://www.london2012.com/paralympics/athlete/pek-karolina-5500176/events


ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunku, paragonu lub 

oświadczenia o zakupie podręczników) lub potwierdzenia zakupu wystawionego przez 

podmiot dokonujący zakupu podręczników dla większej liczby uczniów (...)". Więcej 

szczegółowych informacji na stronie UM Tarnobrzeg >>> Kliknij Tu ! Wnioski o 

dofinansowanie można pobrać bezpośrednio w sekretariacie SP3 oraz z załączników (on-

line): 

| Zaświadczenie o zarobkach 2012 (*.doc)|  

| Uzasadnienie 2012 (*.doc)|  

| Wniosek 2012 - klasa I szkoły podstawowej (*.doc)|  

| Wniosek 2012 - klasa II - IV szkoły podstawowej (*.doc)|  

| Wniosek 2012 - dot. niepełnosprawnych (*.docx)|  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 

Przedkładamy wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013, obowiązujących w klasach I-

III, IV, V i VI w naszej szkole. 

| PODRĘCZNIKI (*.PDF)|  

| PODRĘCZNIKI (*.DOCX)|  

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/WUu7/content/wyprawka-szkolna-2012-2013
http://www.sp3tar.republika.pl/n_zaswiadczenie_o_zarobkach_2012.doc
http://www.sp3tar.republika.pl/n_uzasadnienie_2012.doc
http://www.sp3tar.republika.pl/n_wniosek_2012_klasa_I_szkoly_podstawowej.doc
http://www.sp3tar.republika.pl/n_wniosek_2012_klasa_II_IV_szkoly_podstawowej.doc
http://www.sp3tar.republika.pl/n_wniosek_niepelnosprawni_2012.docx
http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki_2012_2013.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki_2012_2013.docx

