
Stypendia sportowe dla uczennic i uczniów SP3 

Na stronie UM Tarnobrzeg znajduje się wykaz zawodników, którzy będą otrzymywać 

stypendia sportowe w okresie lipie - grudzień 2016 r. Wśród nich licznie reprezentowani są 

aktualni i byli uczniowie SP3. Więcej szczegółów =>>>Kliknij Tu! Gratulujemy 

dotychczasowych osiągnieć i życzymy kolejnych sukcesów!  

POŻEGNANIE 

 

II miejsce SP3 w wojewódzkim sporcie! 

Nasza szkoła wywalczyła w roku szkolnym 2015/2016 II miejsce w klasyfikacji sportowej 

IMS szkół podstawowych, przeprowadzonej przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Rzeszowie. Stanęła na podium razem z SP1 w Sanoku(I miejsce - 916 pkt.) i SP4 w Sanoku 

(III miejsce - 697). W rywalizacji sportowej, w której uczestniczyło 683 szkoły podstawowe 

w woj. podkarpackim, nasza "Trójka" zdobyła zaszczytne miejsce na podium z sumą 848 

punktów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku szkolnym SP3 zajęła I miejsce w tej 

rywalizacji. Zatem dobra pasa trwa nadal... Więcej informacji na stronie wyników rywalizacji 

w ramach WSZS =>>> Kliknij Tu!. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i ich trenerom!  

Klasyfikacja sportowa za rok szkolny 2015/2016 

Jak informuje p. Lucyna Olipra-Mazur, znamy już wyniki współzawodnictwa o tytuł 

"Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu za rok szkolny 2015/2016. 

W klasyfikacji dziewcząt I miejsce zajęła WERONIKA SMYKLA (113 pkt.), II miejsce 

przypadło KAMILI SKWARZE (106 pkt.), a III miejsce: DOMINICE JAJKO (94 pkt.). W 

kategorii chłopców na podium stanęli: na I miejscu WOJCIECH BIENIARZ (83 pkt.), na II 

miejscu KACPER ZBYRADOWSKI (65 pkt.), zaś na III miejscu: FABIAN WOJTASZEK 

(63 pkt.). Wszystkim sporowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 

Przedkładamy wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 obowiązujących w klasach I-

III oraz IV, V i VI w naszej szkole. 

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/T5ca/content/wykaz-zawodnikow-ktorzy-otrzymali-stypendium-sportowe-na-okres-lipiec-grudzien-2016
http://szs.rzeszow.pl/aktualnosci/sportowy-rok-szkolny-zakonczony-krotkie-podsumowanie,art1245/


| PODRĘCZNIKI (*.PDF)|  

| PODRĘCZNIKI (*.DOCX)|  

Weronika Kawa na czele ORU 

Jak informuje p. Joanna Lipińska w dniu 20 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbyły się 

wybory na przewodniczącego Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej. W roku szkolnym 

2016/2017 funkcję przewodniczącej ORU pełnić będzie: Weronika Kawa z klasy VI "a" 

(aktualnie z V "a"). Opiekunami ORU zostali wybrani: p. Joanna Lipińska, p. Marcin 

Sobowiec, p. Piotr Ordon i p. Monika Niezabitowska. Gratulujemy!  

Mikołaj Zych brązowym medalistą Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw 

Młodzików! 

Jak informuje p. Angelika Michalik 18 czerwca 2016 na pływalni w Dębicy odbyły się 

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Województw 12 lat - runda II. Klub UKS 

"Delfin" Tarnobrzeg i zarazem SP3 reprezentowała ekipa w składzie: Kamila Skwara, 

Zuzanna Błażejczak, Mikołaj Zych, Mateusz Szklarz, Agata Gładysz. Miłą niespodziankę 

sprawił Mikołaj Zych, podopieczny A. Michalik, który zdobywając brązowy medal na 

dystansie 100 metrów stylem grzbietowym wśród 12-latków z czasem 1:22,19. Pozostali 

poprawili swoje rekordy życiowe. Dodatkowo V miejsce zajął ZYCH Mikołaj 200 m stylem 

grzbietowym (2:56.96), VI miejsce - SZKLARZ Mateusz 200 m stylem klasycznym 

(3:23.97), IX miejsce - SZKLARZ Mateusz 100 m stylem klasycznym (1:33.87), XII miejsce 

- BŁAŻEJCZAK Zuzanna 400 m stylem dowolnym (6:02.81), VIII miejsce - GŁADYSZ 

Agata 100 m stylem grzbietowym (1:28.71), IX miejsce - SKWARA Kamila 100 m stylem 

grzbietowym (1:29.29), VII miejsce - GŁADYSZ Agata 200 m stylem grzbietowym 

(3:05.51), VIII miejsce - SKWARA Kamila 200 m stylem grzbietowym (3:08.43). Gratulacje!  

 

Uroczystości w Rzeszowie... 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch w dniu 17 czerwca 2016 r. w Muzeum Okręgowym w 

Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XXI Ogólnopolskiego 

Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego pod hasłem: "Losy żołnierza i dzieje 

oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga 

Narodów". Podczas spotkania nasz uczeń Tomasz Strycharz otrzymał dyplom i zaświadczenie 

laureata finalisty konkursu oraz nagrody książkowe. Nagrodę Tomkowi wręczały Wojewoda 

Podkarpacki pani Ewa Leniart oraz Kurator Oświaty, pani Małgorzata Rauch. Więcej 

informacji na stronach aktualności Kuratorium Oświaty http://ko-rzeszow.blogspot.com/  

 

Podsumowanie w Bibliotece Pedagogicznej... 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch w dniu 16 czerwca 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w 

Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu 

Interdyscyplinarnego "Znani i nieznani twórcy powiatu tarnobrzeskiego". Organizatorem 

konkursu było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI w Tarnobrzegu. Uczniowie 

naszej szkoły: Michalina Baran (6 b), Anna Paczocha (6 c), Agnieszka Rębisz (6 a), Agata 

http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki201617.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki201617.docx
http://ko-rzeszow.blogspot.com/


Rębisz (6 a), Dominika Knap (6 a), Weronika Kawa (5 a), Zuzanna Chmiel (4 a) i Damian 

Szwagierczak (5 a) odebrali w tym dniu dyplomy i nagrody. Nagrodzonym uczniom jeszcze 

raz gratulujemy! Dodatkowe informacje na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 

=>>>Kliknij Tu!  

 

Wyniki konkursu historycznego... 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch w dniu 14 czerwca 2016 r. odbył się szkolny konkurs 

historyczny "Symbole Tarnobrzega". Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Ziętkowska z klasy 4 

"a", druga była Agata Gładysz z klasy 5 "a", a trzecie miejsce zajął Kacper Janczy z klasy 4 

"c". Gratulacje!  

 

Złoto i srebro dla naszych żeglarek! 

Jak informuje p. Janusz Bobula w dniach 11-12 czerwca 2016 r. odbyły się Otwarte 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w klasie Optimist na Zalewie Zemborzyckim. Szkołę 

Podstawową nr 3 i Jacht Klub "Kotwica" Tarnobrzeg reprezentowała 9-osobowa drużyna w 

składzie: Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula, Aleksandra Mac, Barbara Malarz, 

Wiktor Ciołkowski, Hanna Michałeczko, Zofia Michałeczko, Kinga Rękas oraz Blanka 

Bobula. Przez dwa dni regat zawodnicy mieli walczyć podczas 6 wyścigów, ale aura 

zweryfikowała te plany. Ostatecznie kolejność zawodników z SP3 i zarazem JKK była 

następująca: 1 - miejsce Lilly May Niezabitowska kl. V "a", 2 - miejsce Aleksandra Bobula 

kl. V "a", 12 - miejsce Hanna Michałeczko IV "a", a 17 - miejsce zajęła Kinga Rękas III "b". 

W kategorii do lat 9 2 - miejsce zajęła Blanka Bobula III "b", a 3 - miejsce Zofia Michałeczko 

kl II "c". Gratulujemy!  

 

Kolejne medale pływaków z SP3! 

Jak informuje p. Angelika Michalik w dniach 11-12czerwca 2016 r. w Dębicy na basenie 50. 

metrowym odbyły się Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego i Małopolskiego. W 

zawodach brało udział 380 zawodników z 34 klubów z Podkarpacia i Małopolski. Bardzo 

dobrze zaprezentowali się zawodnicy reprezentujący naszą szkołę oraz UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg podopieczni trenerów Angeliki Michalik i Krzysztofa Dydo, którzy zdobyli 

łącznie 19 medali (11 złotych, 4srebrne, 4 brązowe). Medale wywalczyli: Kamila Skwara V 

"a" (3 medale), Mikołaj Zych V "a" (2 medale), Szklarz Mateusz VI "a" (1 medal), Błażejczak 

Zuzanna V "a" (1 medal) oraz nasi absolwenci: Konrad Kadrow (7 medali), Jakub 

Karolkiewicz (4 medale) oraz Krzysztof Brodowski (1 medal). Najlepszym zawodnikiem 

zawodów w kategorii 15 lat i więcej został nasz absolwent Konrad Kadrow. Gratulacje!  

 

Szymon Skulski czwarty, ale z rekordem! 

http://www.tarnobrzeg.pbw.org.pl/index.php/aktualnosci/1396-uroczyste-podsumowanie-konkursu


Jak informuje p. Angelika Michalik w sobotę 11 czerwca 2016 r. w Warszawie na pływalni 

50-metrowej odbył się Wielki Finał "Od młodzika do Olimpijczyka". UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg i SP3 reprezentował Szymon Skulski z kl. V "a", który zdobył złoty medal na 

dystansie 50 metrów stylem motylkowym uzyskując czas 0:33,15. Jest to nowy rekord okręgu 

11-latków na tym dystansie i nowy rekord szkoły, również najlepszy wynik w Polsce w 

roczniku 2005. Natomiast w konkurencji 100 m. stylem dowolnym zajął 9 miejsce z czasem 

1:13,44. W punktacji generalnej z wszystkich edycji zajął czwarte miejsce.  

 

Tenisiści z SP3 najlepsi w Tarnobrzegu! 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch w ramach tegorocznych Dni Tarnobrzega Stowarzyszenie 

Tarnobrzeski Klub Tenisowy było organizatorem turnieju tenisa ziemnego dla dzieci i 

młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega 2016. Nasi uczniowie Alan Jajko i 

Tomasz Wdowiak okazali się najlepszymi zawodnikami w swoich kategoriach, Alan w kat. 9-

10 lat chłopcy, a Tomek kat. 11-13 chłopcy - gratulujemy!  

 

Prośba o pomoc dla pogorzelców! 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W TARNOBRZEGU ZWRACA SIĘ Z 

PROŚBA O POMOC DLA RODZINY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, KTÓRA ZOSTAŁA 

POSZKODOWANA W POŻARZE, TRACĄC DOROBEK CAŁEGO ŻYCIA. 

Organizujemy zbiórkę dla pogorzelców, poszukując: 

- łóżka piętrowego lub innego dla dzieci, 

- dwóch biurek i krzeseł,  

- mebli dziecięcych. 

PROSIMY O UBRANIA DLA DZIECI 

- chłopca lat 7, rozmiar butów 33, 

- dziewczynki lat 4, rozmiar butów 27,  

- dziewczynki lat 11, rozmiar butów 37 

ORAZ UBRANIA DLA RODZICÓW 

- kobieta rozmiar 38, rozmiar buta 39 - 40, 

- mężczyzna wzrost 176 waga około 100 kg, rozmiar buta 43. 

Za pomoc i okazane serce serdecznie dziękujemy. 

Dyrektor i nauczyciele SP3  

Tomek Strycharz z 6 "a" ósmy w Polsce! 

Pani Agnieszka Paduch z wielką radością informuje, że uczeń klasy 6 "a" Tomasz Strycharz 

jest laureatem etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka 

Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do 

Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów". Tematyka tegorocznej edycji obejmowała 

historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1531-1683, na etapie 



centralnym sprawdzano znajomość: broni i barwy, architektury obronnej, literatury, 

malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii 

wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki (pieczęcie, odznaki i znaki honorowe) formacji 

wojskowych oraz sylwetek dowódców. Dnia 4 czerwca 2016 r., na Zamku Królewskim w 

Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie etapu centralnego XXI edycja konkursu i 

wręczenie nagród laureatom. W czterech etapach (szkolnym, rejonowym, wojewódzkim i 

ogólnopolskim) wzięło udział około 15 tysięcy uczniów, do etapu centralnego 

zakwalifikowało się łącznie 66 uczniów ze wszystkich kategorii, w tym 32 uczniów ze szkół 

podstawowych, Tomasz zajął VIII miejsce. Dekoracji Tomka dokonał płk w st. spocz. 

Zygmunt Łabędzki "Łoś" Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 

Militari, a nagrodę wręczyła p. Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Serdeczne gratulacje dla Tomka i jego rodziców. Dodatkowe informacje w pliku *.pdf na 

stronie: http://www.losyzolnierza.pl/  

 

Nasze sztafety pływackie na wojewódzkim podium! 

W dniu 06 czerwca 2016 r. w Dębicy odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w pływaniu sztafet 6x25 m dziewcząt i chłopców. Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Tarnobrzegu zajęła: II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

pływaniu sztafet 6x25 m dziewcząt - 1:31,76 - srebrny medal (Skwara Kamila, Marta 

Meksuła, Błażejczak Zuzanna, Weronika Wiatrowska, Agnieszka Rębisz, Gładysz Agata) 

oraz I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu sztafet 6x25 

m chłopców - 1:29,11- złoty medal (Szymon Skulski, Maciej Guściora, Adamski Krzysztof, 

Bieniarz Wojciech, Zych Mikołaj, Szklarz Mateusz, Komoniewski Michał). Indywidulnie: 

Skwara Kamila III miejsce - 50 m stylem dowolnym - 0:31,54 ; Zych Mikołaj II miejsce - 50 

m stylem grzbietowym - 0:36,00; Skulski Szymon III miejsce - 50m stylem motylkowym. 

Gratulujemy sukcesów zawodnikom i p. trener: Angelice Michalik!  

 

Sukcesy żeglarzy z SP3 i JKKT w Krakowie! 

Jak informuje p. Janusz Bobula w dniach 4-5 czerwca 2016 roku odbywały się w Krakowie 

na zalewie Bagry Wielkie Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ. Naszą szkołę i Jacht 

Klub "Kotwica" Tarnobrzeg reprezentowało 13 zawodników: Lilly May Niezabitowska kl. V 

"a", Aleksandra Bobula kl. V "a", Barbara Malarz, Madzia Śnieżek VI "b", Wiktor 

Ciołkowski, Michał Mac, Aleksandra Mac, Kinga Rękas kl. III "b", Pola Wojtaszek, Liwia 

Lewakowska, Blanka Bobula kl. III "b", Nikola Wójcik kl. III "b" oraz najmłodszy nasz 

zawodnik z klasy I "c": Jan Bobula. Wyśmienicie spisały się nasze żeglarki zajmując całe 

podium! I tak: I - miejsce zajęła Aleksandra Bobula kl. V "a" JKKT, II - miejsce Lilly May 

Niezabitowska kl. V "a" JKKT, III - miejsce Aleksandra Mac JKKT, V - miejsce Wiktor 

Ciołkowski JKKT, VI - miejsce Basia Malarz JKKT, VIII - miejsce Magdalena Śnieżek. W 

kategorii do lat 9: V - miejsce zajęła Blanka Bobula kl. III "b" JKKT, IX - miejsce Jan Bobula 

kl. I "c" JKKT, a XI - miejsce Michał Mac JKKT. W kategorii do lat 11: XVII-miejsce zajęła 

Kinga Rękas kl. III "b" JKKT, XIX - miejsce zajęła Pola Wojtaszek JKKT, XX - miejsce 

Liwia Lewakowska JKKT, a XXI - miejsce Nikola Wójcik. Ogromne gratulacje dla naszych 

uczniów i zawodników JKKT.  

http://www.losyzolnierza.pl/pliki/2015_2016/final/lista_szkoly_podstawowe_wyniki_na_strone.pdf


 

III miejsce i awans do Mistrzostw Polski! 

Podopieczne p. Jadwigi Skotnickiej w dniu 4 czerwca 2016 r. brały udział w finałach 

wojewódzkich Kinder + Sport 2016 w siatkówce, które odbyły się w Przemyślu. Naszą szkołę 

w "trójkach" reprezentowały uczennice klasy IV "b": Wiktoria Galus, Katarzyna Zarzycka, 

Patrycja Rzeszutek, które uplasowały się na dalszych miejscach. Natomiast uczennice klasy V 

"b": Weronika Smykla, Zofia Konieczna i Oliwia Glijer zajęły III miejsce i awansowały na 

Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Częstochowie w dniach 7-10 lipca 2016 r. Serdeczne 

gratulacje dla dziewcząt i pani trener!  

 

Nasi pływacy walczyli w Ropczycach... 

Jak informuje p. Angelika Michalik 4 czerwca 2016 r. na pływalni w Ropczycach odbyły się 

zawody pływackie z okazji Dni Ziemi Ropczyckiej. W zawodach startowało około 200 

zawodników i zawodniczek z 19 klubów. Z naszej szkoły i jednocześnie z UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg startowało 14 zawodników: Szymon Skulski, Łucja Zych, Maksymilian Płaneta, 

Otylia Błażejczak, Aleksandra Jochaniak, Aleksandra Kozłowska, Milena Włodarczyk, 

Bartłomiej Skwara, Patryk Bałata, Szymon Brzozowski, Jakub Kalita, Dawid Moskot, 

Bartłomiej Bzdyra i Oliwia Wójcikowska. Nasza ekipa przywiozła 11 medali (7 złotych, 2 

srebrne, 2 brązowe) i drużynowo zajęliśmy szóste miejsce. Najlepszymi zawodnikami 

zawodów w swoich kategoriach wiekowych byli Łucja Zych IV "a" (3 złote na 50 m stylem 

dowolnym i grzbietowym, 100 grzbietowym i 1 brązowy na 100 m zmiennym) oraz Szymon 

Skulski V "a" (2 złote na 50 m stylem dowolnym i motylkowym, 2 srebrne na 100 m 

dowolnym i zmiennym. Świetnie zaprezentował się uczeń z klasy II "b" Maksymilian Płaneta, 

który zdobył dwa złote medale na 50 i 100 m stylem klasycznym z bardzo dobrym czasem. 

Jego koleżanka z klasy Otylia Błażejczak wywalczyła brązowy medal na 50 m stylem 

motylkowym i dwa czwarte miejsca. Pozostali poprawili swoje rekordy życiowe. 

Zawodnikom i trenerom gratulujemy!  

 

Ks. Adam Marek z medalem! 

Ks. Adam Marek, dziekan dekanatu Tarnobrzeg, od marca 2003 r. proboszcz parafii 

Chrystusa Króla i zarazem katecheta w SP3 został wyróżniony medalem "Zasłużony 

Tarnobrzeżanin". Wyróżnienie, przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, otrzymał 

wraz innymi podczas uroczystej sesji Rady Miasta, która odbyła się 2 czerwca 2016 r. w 

Tarnobrzeskim Domu Kultury z okazji 423. rocznicy nadania praw miejskich Tarnobrzegowi. 

Ks. Adam pochodzi z Jasła. Ukończył seminarium przemyskie i przyjął święcenia kapłańskie 

w dniu 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej, z rąk arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka. Jako wikariusz pracował wcześniej w różnych parafiach. Do Tarnobrzega trafił 

w 1991, gdzie do 1997 był duszpasterzem w parafii MB Nieustającej Pomocy - na 

Serbinowie. W czerwcu 2013 r. obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Gratulujemy!  

Stypendium sportowe dla Kamili Skwary! 



Jak informuje p. Angelika Michalik w czwartek 1 czerwca 2016 r. w gminie Gorzyce, 

podczas uroczystej sesji, wręczono listy gratulacyjne i stypendia sportowe "Młodzi zdolni" 

dla najzdolniejszej młodzieży. Wśród najzdolniejszych znalazła się uczennica SP3 z klasy V 

"a", Kamila Skwara, która na co dzień trenuje pływanie. Gratulujemy wyróżnienia!  

 

Sukcesy naszych uczennic w Pucharze Warszawy! 

Jak informuje p. Janusz Bobula w dniach 26-27 maja 2016 r. odbyły się III regaty na Jeziorze 

Zegrzyńskim o Puchar Warszawy, w których startowało 160 zawodników z wielu klubów z 

całej Polski. Z naszej szkoły i jednocześnie z Jacht Klubu "Kotwica" Tarnobrzeg startowało 3 

zawodników: Lilly May Niezabitowska kl. V "a", Aleksandra Bobula kl. V "a" i Magdalena 

Śnieżek kl. VI "b". Mimo początkowej niepogody ostatecznie przeprowadzono cztery 

zaplanowane wyścigi. Ostatecznie regaty były bardzo udane dla całej reprezentacji klubu, a 

zawodniczki z SP3 znalazły się na bardzo wysokich miejscach: II miejsce - Lilly May 

Niezabitowska, IV miejsce - Aleksandra Bobula i XXVIII miejsce - Magdalena Śnieżek. 

Szczegółowe wyniki i informacje na stronie JK "Kotwica" Tarnobrzeg. Gratulacje!  

 

Pływacy wielobojem drużynowym wypływali medale! 

Jan informuje p. Angelika Michalik w dniu 21 maja 2016 r. w Strzyżowie odbył się 

Ogólnopolski Drużynowy Wielobój pływacki 10-11 lat. Klub UKS i zarazem SP3 

reprezentowali 18-osobowa ekipa. Szymon Skulski z klasy (V a) wygrał w klasyfikacji 

generalnej na najlepszego zawodnika, a jego młodsza koleżanka Łucja Zych z klasy (IV a) w 

klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce. Drużynowo zajęliśmy III miejsce. W sumie w 

zawodach startowało 170 zawodników i zawodniczek z 12 klubów. Medalowe pozycje 

wypływali: Skulski Szymon (złoty medal - 50 motylkowym, srebrny medal - 100 dowolnym, 

brązowy medal - 200 dowolnym, brązowy - 200 zmiennym), Łucja Zych (złoty medal - 50 

dowolnym, złoty medal - 50 grzbietowym, brązowy - 100 zmiennym. Niewiele, tylko jedną 

setną, zabrakło Marcelinie Ziębie do brązowego medalu na 100 m stylem grzbietowym. 

Pięknie walczyły także nasze sztafety dziewcząt. Srebrny medal wywalczyły dziewczęta w 

sztafecie 4x50 m stylem zmiennym (Zięba, Ślęczka, Garbacz, Jaworek), a w sztafecie 4x50 m 

stylem dowolnym dziewcząt zdobyły brązowy medal (Garbacz, Szymańska, Zięba, Jaworek). 

Nasi pozostali zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe. Gratulacje!  

 

Doceniono prace uczniów w konkursie LIBRI! 

Jan informuje p. Agnieszka Paduch doceniono prace naszych uczniów, którzy wzięli udział w 

Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym "ZNANI I NIEZNANI TWÓRCY POWIATU 

TARNOBRZESKIEGO", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

"LIBRI". W kategorii prace plastyczne (13-14 lat): I miejsce zdobyła Agnieszka Rębisz z 

klasy VI "a", II miejsce Agata Rębisz z klasy VI "a", a praca Dominiki Knap z VI "a" zdobyła 

wyróżnienie. Natomiast w kategorii prace multimedialne (8-12 lat) uczennica z klasy IV "a" 

Zuzanna Chmiel zajęła II miejsce, uczeń Damian Szwagierczak z klasy V "a" zajął III 

miejsce, wyróżniono pracę Weroniki Kawy z V "a", a w kolejnej kategorii (13-14 lat) 

http://www.kotwica.tarnobrzeg.pl/


Michalina Baran z VI "a" zajęła II miejsce, a praca Anny Paczochy z klasy VI "c" zdobyła 

wyróżnienie. Szczegółowe wyniki konkursu na stronie organizatora =>>>Kliknij Tu!  

Tomasz Strycharz w finale ogólnopolskim konkursu! 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch Kuratorium Oświaty w Rzeszowie podało właśnie do 

publicznej wiadomości, że m.in. uczeń naszej szkoły Tomasz Strycharz z klasy 6 "a" 

zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga 

Narodów". Więcej na ten temat: komunikat KO w Rzeszowie na stronie www kliknij tu! lub 

komunikat organizatora (plik *.pdf) kliknij tu!). Ogólnopolski etap konkursu przeprowadzony 

zostanie w Warszawie w dniach 2-4 czerwca 2016 r. Życzymy powodzenia!  

Lilly May Niezabitowska na czele klasyfikacji! 

Jak informuje p. Janusz Bobula uczennica klasy V "a" SP3, Lilly May Niezabitowska i 

zarazem zawodniczka Jacht Klub "Kotwica" Tarnobrzeg prowadzi w klasyfikacji generalnej 

Pucharu Polski w klasie Optimist. Bardzo dobre ósme miejsce zajmuje też jej koleżanka z 

klasy, Aleksandra Bobula. Przed dziewczynami jeszcze długa droga do końca sezonu i walka 

o sukcesy w każdych regatach, ale tak wielkich sukcesów nie było jeszcze nigdy w 

tarnobrzeskim żeglarstwie.  

 

Awans pływaków SP3 do finałów wojewódzkich! 

Jak informuje p. Angelika Michalik w czwartek 12 maja 2016 r. na pływalni w Pustkowiu 

odbył się półfinał w pływaniu sztafetowym 6x25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców. 

Reprezentacja naszej szkoły wśród dziewcząt zajęła II miejsce, a wśród chłopców I miejsce. 

Tym samym pływacy SP3 awansowali do Finału Wojewódzkiego w pływaniu sztafetowym. 

W sztafecie "Trójkę" reprezentowali: Kamila Skwara, Zuzanna Błażejczak, Marta Meksuła, 

Weronika Wiatrowska, Agata Gładysz, Agnieszka Rębisz, Dominika Knap, Szymon Skulski, 

Mateusz Szklarz, Krzysztof Adamski, Wojciech Bieniarz, Mikołaj Zych, Maciej Guściora 

oraz Michał Komoniewski. Gratulujemy zawodnikom i trenerom!  

 

III miejsce Lilly May Niezabitowskiej! 

Jak informuje p. Janusz Bobula w dniach 6-8 maja 2016 r. w miejscowości Charzykowy koło 

Chojnic nad Jeziorem Charzykowskim odbył się Memoriał Ottona Weilanda. W tym roku na 

starcie stanęło 254 zawodników z całej Polski. Reprezentacja Jacht Klubu "Kotwica" 

Tarnobrzeg w składzie Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula, Aleksandra Mac, 

Barbara Malarz, Wiktor Ciołkowski, Blanka Bobula i Alicja Kolasa zaprezentowali się 

znakomicie. Dwukrotnie na podium stanęła Lilly May Niezabitowska zajmując 3 miejsce 

wśród dziewcząt oraz 12 miejsce w kategorii open (chłopcy i dziewczynki). Bardzo dobrze 

spisały się także najmłodsze zawodniczki z klas pływacko-żeglarskich: Blanka Bobula 

(rocznik 2007) zajęła IV miejsce w kategorii do lat 9, a Alicja Kolasa (rocznik 2006) zajęła 85 

miejsce wśród dziewcząt. Gratulujemy!  

http://libritbg.strefa.pl/projekt-2016_1-wyniki.html
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11250&ida=7099
http://www.losyzolnierza.pl/pliki/2015_2016/lista_zawody_centralne.pdf


 

Aleksandra Bobula szósta w Pucharze Pucka! 

Jak informuje p. Janusz Bobula, w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 2016 r. odbyły się regaty 

o Puchar KS Zatoka Puck. W regatach w Pucku uczestniczyło sześciu zawodników z Jacht 

Klub "Kotwica" Tarnobrzeg ( SP nr 3 w Tarnobrzegu reprezentowały: Aleksandra Bobula V 

a, Lilly May Niezabitowska V a, Blanka Bobula III b). Najlepiej z JKKT i zarazem SP3 

zaprezentowała się Aleksandra Bobula zajmując 6 miejsce. Miejsce 15 miejsce zajęła Lilly 

May Niezabitowska, 19 była Aleksandra Mac, 22 miejsce zajęła Basia Malarz. Na miejscu 51 

wśród dziewczynek była Blanka Bobula - najmłodsza zawodniczka z JKKT, która uczęszcza 

do klasy pływacko-żeglarskiej w SP 3 w Tarnobrzegu. Natomiast, Wiktor Ciołkowski wśród 

chłopców był 41. Gratulujemy wytrwałości wszystkim zawodnikom!  

 

Tomasz Strycharz pierwszy w województwie! 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch, uczeń klasy 6 "a" Tomasz Strycharz jest laureatem XXI 

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga 

Narodów". Zgodnie z informacją podaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w 

Rzeszowie, nasz uczeń uzyskał najlepszy wynik w województwie w swojej kategorii. 

Uczestnicy konkursu ze szkół podstawowych mogli uzyskać z testu maksymalnie 49 punktów 

i to właśnie Tomek jako jedyny w województwie podkarpackim zdobył maksymalną liczbę 

punktów. Konkurs "Losy żołnierza" składa się z czterech etapów szkolnego, rejonowego, 

wojewódzkiego i centralnego, i Tomek właśnie czeka na kwalifikację do etapu centralnego. 

Więcej informacji na temat konkursu i wyników =>>>Kliknij Tu!  

Awans dziewcząt SP3 w piłce siatkowej 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyły się w naszej szkole rejonowe zawody w piłce siatkowej 

dziewcząt. Reprezentacja SP3 (Aleksandra Dudek, Dominika Jajko, Zofia Konieczna, 

Wiktoria Kozłowska, Oliwia Madej, Aleksandra Pietrzak, Aleksandra Rycerz, Weronika 

Smykla, Oliwia Walas) pod opieką p. Jadwigi Skotnickiej wygrała te eliminację i z 

pierwszego miejsca wraz z drużyną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 ze Stalowej Woli 

(II miejsce) awansowała do dalszego etapu rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

SZS. Trzymamy kciuki za kolejne etapy! Szczegółowe informacje na stronach MOSIR 

Tarnobrzeg =>>>Kliknij Tu!  

Stanisław Jachowicz i mali czytelnicy... 

Jak informuje p. Monika Stojowska, uczniowie klas pierwszych SP3 wreszcie mogą czuć się 

pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. W środę, 27 kwietnia 2016 roku, w 

obecności swych wychowawców ślubowali, że będą szanować książki i korzystać z ich rad 

oraz mądrości. Pasowanie na czytelnika, które poprzedził program artystyczny opracowany 

przez p. Małgorzatę Siepetowską oraz jej klasę, połączone zostało z rozstrzygnięciem 

miejskiego konkursu plastycznego na ilustrację do wierszy Stanisława Jachowicza - "Świat w 

utworach S. Jachowicza". Zwyciężyli go: Maja Guściora SP nr 3 i Aleksandra Kurda SP nr 8. 

Drugie miejsce zajęli Kacper Wiatros z SP nr 9 i Hania Maciupa z SP nr 3. Trzecie przypadło 

http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11234&ida=7085
http://mosir.tarnobrzeg.pl/komunikat-koncowy-z-rejonowych-zawodow-w-pilce-siatkowej-dziewczat/


Marcie Barankiewicz SP nr 7, Magdalenie Bernatek SP nr 4 oraz Julii Żyle z SP nr 11. 

Wyróżnienia otrzymali także: Eryk Kurda, Julia Warzycka, Ala Wryk - SP nr 8, Marlena 

Skowron, Wiktoria Pruś - SP nr 3, Karolina Latra SP nr 10 oraz Tomasz Ciba SP nr 7. 

Nauczycielki SP3: Małgorzata Głowacka, Małgorzata Śmidowska i Małgorzata Siepetowska, 

organizatorki konkursu, nieprzypadkowo wybrały tego autora. Rok 2016 tarnobrzeski 

samorząd dedykował właśnie Jachowiczowi, który w większości z nas kojarzy się z literaturą 

dziecięcą. - Konkurs został ogłoszony w lutym br., napłynęło niemal osiemdziesiąt prac z 

tarnobrzeskich szkół. Zadaniem dzieci było zilustrowanie dowolnego utworu Stanisława 

Jachowicza. Muszę przyznać, że uczniowie poradzili sobie znakomicie, wykazując się 

starannością, pomysłowością i znajomością różnorodnych technik plastycznych - mówi M. 

Śmidowska. Najczęstszym bohaterem ilustracji był kotek i Andzia. Prace można obejrzeć w 

szkolnej bibliotece. - W szkole przybliżamy dzieciom twórczość Stanisława Jachowicza. 

Czytamy im jego wiersze, które są tak pięknie i kolorowo wydane, mówimy im, że Jachowicz 

to nasz tarnobrzeski pisarz, który szczególnie ukochał dzieci - podkreśla p. M. Śmidowska. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy nagród!  

 

Finalistki i laureatki z j. polskiego! 

Jak informuje p. Aleksandra Lodzik, uczennica klasy VI "b", Maja Puzio została finalistką 

konkursu z języka polskiego, organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w 

Rzeszowie. Warto dodać, iż konkurs składał się z trzech etapów (szkolnego, rejonowego i 

wojewódzkiego), a Maja jest jedyną tarnobrzeżanką na liście finalistów i laureatów. 

Niezależnie od tego wysokiego wyróżnienia warto dodać, że odnotowano także inne 

osiągnięcia w tej dziedzinie. Magdalena Śnieżek z klasy VI "b" zdobyła wyróżnienie, 

reprezentując naszą szkołę w VIII edycji Miejskiego Konkursu "Potyczki językowe" 

organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Sukcesem może poszczycić 

się także Katarzyna Zarzycka z klasy IV "b", która reprezentowała "Trójkę" w konkursie 

recytatorskim "Dziecięce interpretacje" i została jego finalistką. Uczennicom i ich Opiekunom 

gratulujemy!  

Mamy laureata i finalistkę z j. angielskiego! 

Jak informuje p. Marcin Sobowiec ogromnym sukcesem zakończyły się trójetapowe 

zmagania uczniów "Trójki" w konkursie przedmiotowym z j. angielskiego, organizowanym 

przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Oto wyniki: 1. Maciej Guściora, kl. 

VI "a" - laureat, 2. Ann Liberty Wilk, kl. VI "b" - finalistka. Uczniom i ich Opiekunom 

gratulujemy!  

Złota Lilly May Niezabitowska! 

Jak informuje p. Janusz Bobula w dniach 23 i 24 kwietnia 2016 r. rozgrywane były III 

Ogólnopolskie Regaty o Puchar Mariny Tarnobrzeg w klasach Optimist A i B oraz Laser 4.7. 

Najlepszą zawodniczką regat okazała się Lilly May Niezabitowska (kl. V "a"), wygrywając 

klasyfikację ogólną oraz klasyfikację wśród dziewcząt. Warto dodać, że regaty zaliczane były 

do Pucharu Polski klasy Optimist, a startowało w nich 45 zawodników z trzech województw: 

małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Szczegółowe wyniki (w tym uczennic 

i uczniów SP3 oraz naszych absolwentów) i dodatkowe informacje na stronie JK "Kotwica" 

Tarnobrzeg =>>>Kliknij Tu!  

http://www.kotwica.tarnobrzeg.pl/news/display/2016/4/25/zloto-dla-lilly-may-niezabitowskiej-z-jkkt/


 

Skulski, Zych i Skwara z SP3 na czele Ligi! 

Jak informuje p. Angelika Michalik w dniu 23 kwietnia 2016 r. w Stalowej Woli odbyła się 

Podkarpacka Liga Pływacka III edycja wiosna 2016. Startowało w niej 200 zawodników i 

zawodniczek z 9 klubów. UKS "Delfin" Tarnobrzeg działający przy SP3 reprezentowała 15 

osobowa ekipa: Kamila Skwara, Zuzanna Błażejczak, Łucja Zych, Agata Gładysz, Laura 

Grębowiec, Jagoda Groszek, Ślęczka Amelia, Magdalena Bajer, Zuzanna Chmiel, Zuzanna 

Garbacz, Anna Jaworek, Szymon Skulski, Mateusz Szklarz, Mikołaj Zych i Eryk Kępa. 

Ostatecznie, Szymon Skulski został najlepszym zawodnikiem zawodów wśród 11-latków za 

wynik 200 m. stylem dowolnym uzyskując 242 punkty i najlepszym zawodnikiem całej edycji 

Ligi. Łucja Zych, 10-latka (bardzo dobry wynik na 50 m stylem grzbietowym - 313 punktów) 

i Kamila Skwara, 12-latka (bardzo dobry wynik na 50 dowolnym - 391 punktów) w ogólnej 

klasyfikacji zajęły III miejsce. Poza nimi medalowe pozycje uzyskali: Mateusz Szklarz (III 

miejsce na 200 m. stylem klasycznym), Mikołaj Zych (III miejsce na 50 m. stylem 

grzbietowym), Zuzanna Błażejczak (III miejsce na 400 m. stylem dowolnym). Warto także 

podkreślić II miejsce sztafety UKS "Delfin" Tarnobrzeg na dystansie 4x50 m. stylem 

zmiennym 11 lat i młodsi (Łucja Zych, Zuzanna Garbacz, Amelia Ślęczka, Anna Jaworek) i 

III miejsce naszej sztafety na dystansie 4x50 m. stylem zmiennym 12 lat (Agata Gładysz, 

Zuzanna Błażejczak, Jagoda Groszek, Kamila Skwara). Wszystkim gratulujemy!  

 

Uczniowie z klas 4 "a" i 4 "b" zwiedzali Warszawę 

Jak informuje p. Agnieszka Paduch od 20 do 21 kwietnia 2016 r. uczniowie z klas 4 "a" i 4 

"b" zwiedzali Warszawę. Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania z naszą panią przewodnik. 

Pani Ola oprowadziła nas po Starym Mieście, zabrała na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki, 

metrem pojechaliśmy do rozgłośni Polskiego Radia. Pan redaktor Artur Wolski pokazał nam 

jak wygląda praca w rozgłośni radiowej, a reporterka pani Agnieszka Ciecierska 

poprowadziła warsztaty o pracy z dźwiękiem. Drugiego dnia zwiedzaliśmy Łazienki 

Królewskie, dotarliśmy pod Belweder, a na Starym Mieście rozegraliśmy grę miejską. 

Następnie udaliśmy się na powstały w miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia � Stadion 

Narodowy. Na Narodowym obejrzeliśmy największą w Polsce i jedną z największych w 

Europie wystawę mobilnych makiet kolejowych, a następnie zwiedzaliśmy stadion trasą 

piłkarską. Wizyta w szatniach i strzały do bramki sprawiły wszystkim wiele radości. Bardzo 

intensywne dwa dni z pewnością zaowocowały dużym przyrostem wiedzy i umiejętności u 

uczestników wycieczki.  

 

III miejsce w województwie koszykarzy SP3! 

Jak informuje p. Andrzej Rupala koszykarze SP3 zdobyli brązowy medal Mistrzostw 

Województwa Energa Basket Cup. Zawody finałowe odbyły się 19 kwietnia 2016 r. w 

Stalowej Woli. Zawodnikom i trenerowi gratulujemy!  

 



Łucja Zych i Szymon Skulski najlepsi w swoich kategoriach wiekowych! 

Jak informuje p. Angelika Michalik 17 kwietnia 2016 r. w Strzyżowie odbyły się zawody 

pływackie pn. "Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat". UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg działający przy SP3 z Mistrzostw Okręgu wrócił z 9 medalami (4 złote medale 

Łucja Zych na dystansie 100, 200 m stylem grzbietowym, 50 i 100 m stylem dowolnym, 4 

złote Szymon Skulski na dystansie 50, 100 m stylem dowolnym i motylkowym, 1 brązowy 

Amelka Ślęczka na 100 m stylem klasycznym). Drużynowo nasza szkolna reprezentacja 

zajęła II miejsce. W zawodach startowało 220 zawodników i zawodniczek z 14 klubów. 

Najlepszą zawodniczką zawodów wśród 10-latków okazała się nasza zawodniczka Łucja 

Zych. Za 100 m stylem grzbietowym z czasem 1:26,34 uzyskała ona 261 punktów. Wśród 

chłopców 11-letnich najlepszy okazał się Szymon Skulski. Za 50 m stylem dowolnym z 

czasem 0:31,10 uzyskując 278 punktów. Gratulacje dla wszystkich zawodników za wspaniałą 

walkę!  

 

Złoto i brąz dla żeglarek z SP3! 

Jak informuje p. Janusz Bobula w dniach 16-17 kwietnia 2016 r. odbywały się w Rybniku 

regaty z cyklu Pucharu Polski w klasie Optimist. Drużyna z Jacht Klubu "Kotwica" 

Tarnobrzeg wystąpiła w składzie: Lilly May Niezabitowska, Aleksandra Bobula, Aleksandra 

Mac, Hanna Michałeczko, Alicja Kolasa, Zofia Michałeczko oraz Blanka Bobula. W 

pierwszych w tym sezonie dla naszych zawodników regatach z cyklu Pucharu Polski w klasie 

Optimist brało udział 101 zawodników z 20 klubów z całej Polski oraz Czech. Ostatecznie w 

kategorii dziewcząt najlepszą okazała się Aleksandra Bobula, a na III miejscu podium stanęła 

Lilly May Niezabitowska. Pozostałe dziewczęta zajęły kolejno: 10 miejsce Aleksandra Mac - 

SP w Rzeszowie, 20 miejsce Alicja Kolasa - SP 3 Tarnobrzeg kl. III b pływacko-żeglarska, 22 

miejsce Hanna Michałeczko - SP 3 Tarnobrzeg kl. IV a, 24 miejsce Zofia Michałeczko - kl. II 

c pływacko-żeglarska i 26 miejsce Blanka Bobula - kl. III b pływacko-żeglarska. Warto 

podkreślić, że Aleksandra i Lilly May to również uczennice SP3 w której od 3 lat realizowany 

jest program żeglarstwa dla najmłodszych. Zawodniczkom i ich trenerowi gratulujemy!  

 

Mali sprzymierzeńcy ekologii... 

Historię o "Chorym kominie" opowiedzieli swoim kolegom uczniowie z klasy 2 "b", którzy 

pod kierunkiem wychowawcy p. Lucyny Pęczkowskiej, przygotowali spektakl słowny z 

elementami muzyki oraz tańca - informuje p. Monika Stojowska. Było to w miniony czwartek 

(14 kwietnia 2016 r.), gdy obchodziliśmy w szkole Dzień Zielonej Flagi. Z tej okazji krótki 

program artystyczny o tematyce ekologicznej opracowała także klasa I "e" z nauczycielkami 

p. Iwoną Śmiałek i Elżbietą Jajko. Był więc taniec, hip-hopowe rytmy i wpadające w ucho 

piosenki. Choreografia, świetnie dobrane stroje oraz rekwizyty dodatkowo ubarwiły 

przedstawienie "Chory komin", którego przesłanie było bardzo jasne: istnieć zgodzie z naturą, 

po to, by chronić życie na Ziemi. - Od wielu lat bardzo mocno dbamy o środowisko lokalne. 

Przez dwa lata byliśmy miejscowym Centrum Edukacji Ekologicznej, a w tej chwili możemy 

pochwalić się międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi. Współpracując z Fundacją dla 

Ekorozwoju dbamy o Ziemię. Stąd w naszej szkole takie akcje jak segregowanie śmieci, 

baterii, świetlówek. Uczymy się również zasad zdrowego odżywiania. Nawiązujemy również 



w tym temacie współpracę z przedszkolami, po to, by być elektro- i eko odpowiedzialnym - 

podkreśliła dyrektor szkoły Anetta Martyniuk.  

 

Życzenia Wielkanocne od SP3 

 

Awans koszykarzy do Finału Wojewódzkiego! 

Jak informuje p. Andrzej Rupala drużyna koszykarzy SP3 zajęła pierwsze miejsce w Turnieju 

Barażowym, który odbył się 13 kwietnia 2016 r. w Tarnobrzegu, pokonując drużynę z Jasła 

32:16 i tym samym awansowała do Finału Wojewódzkiego. Naszym zawodnikom i trenerowi 

gratulujemy!  

 

Eliminacje podstawówek w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

12 kwietnia 2016 r. w SP3 odbyły się eliminacje miejskie szkół podstawowych w ramach 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyło w nich 20 

uczennic i uczniów reprezentujących 5 szkół (reprezentacja szkolna liczyła 4 osoby - 2 

dziewczynki i 2 chłopców). W wyniku eliminacji najwyższe miejsca zdobyły następujące 

szkoły z Tarnobrzega: I - SP4, II - SP8 i III - SP10. Reprezentacja SP3 (Agnieszka Rębisz, 

Gabriela Walska, Maciej Guściora i Szymon Krysa) zajęła ostatecznie IV miejsce. Tym 

samym ekipa SP4 i SP8 zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych, które - jak informuje 

główny koordynator konkursu w mieście i powiecie tarnobrzeskim, Naczelnik Wydziału 

Ruchu Drogowego KM Policji w Tarnobrzegu, aspirant sztabowy Roman Szaro - odbędą się 

w maju br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu. Zwycięskim 

reprezentacjom i ich opiekunom gratulujemy!  

4 złote, 2 srebrne i 5 brązowych medali pływaków! 

Jak informuje p. Angelika Michalik bardzo dobrze zaprezentowali się jej podopieczni w 

Międzynarodowych Zawodach w Stalowej Woli w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. zdobywając 

w sumie 11 medali (4 złote, 2 srebrne, 5 brązowych). Klub UKS "Delfin" Tarnobrzeg 

reprezentowali: Szymon Skulski, Łucja Zych, Zuzanna Chmiel, Ślęczka Amelia, Hanna 

Michałeczko, Marcelina Zięba, Rębisz Agata, Rębisz Agnieszka, Kamila Skwara, Zuzanna 

Garbacz, Anna Jaworek, Zuzanna Błażejczak, Krzysztof Urbański, Eryk Kępa, Marta 

Meksuła, Agata Gładysz, Mikołaj Zych, Maciej Guściora, Mateusz Szklarz, Krzysztof 

Adamski, Dominika Knap, Weronika Wiatrowska.  

Do rywalizacji przystąpiło 270 zawodników i zawodniczek z 21 klubów nie tylko z Polski. 

Szymon Skulski został najlepszym zawodnikiem zawodów w roczniku 2005 za bardzo dobry 

wynik na 50 metrów stylem dowolnym 0:30,87. Na uwagę zasługują sztafety 4x50 m stylem 

dowolnym i zmiennym kobiet, które dostarczyły wiele emocji. Ostatecznie wywalczyły: II 

miejsce - srebrny medal sztafeta 4x50 m stylem zmiennym ( Zych Ł., Wiatrowska W., 

Meksuła M., Jaworek A.) z czasem 2:36,07 oraz III miejsce - brązowy medal sztafeta 4x 50 m 

stylem dowolnym ( Skwara K., Meksuła M., Jaworek A., Zych Ł.) z czasem 2:21,29  



Miejsca indywidualne zajęli natomiast: Skulski Szymon - I miejsce- złoty medal 50 m stylem 

dowolnym 0:30,87; I miejsce - złoty medal 50 m stylem motylkowym 0:34,24; I miejsce - 

złoty medal 100 m stylem dowolnym 1:11,76; III miejsce - brązowy medal 100 m stylem 

motylkowym 1:28,56; Zych Łucja - I miejsce - złoty medal 50 m stylem dowolnym 0:36,23; 

II miejsce - srebrny medal 100 m stylem grzbietowym 1:27,55; III miejsce - brązowy medal 

200 m stylem grzbietowym 3:15,20; Wiatrowska Weronika - III miejsce - brązowy medal 50 

m stylem klasycznym 0:39,93; V miejsce 50 m stylem motylkowym 0:37,59; Błażejczak 

Zuzanna - III miejsce - brązowy medal 200 m stylem motylkowym 3:18,66; IV miejsce 100 m 

stylem motylkowym 1:32,12; Meksuła Marta - IV miejsce 50 m stylem motylkowym 0:37,06; 

V miejsce 100 m stylem grzbietowym 1:21,99; Jaworek Anna - IV miejsce 50 m stylem 

dowolnym 0:38,81. Pozostali zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe. Wszystkim 

gratulujemy!  

 

Zabawki Jana Puka z drewnianą duszą 

Ludowy artysta-rzeźbiarz, pisarz i gawędziarz Jan Puk z Trześni 7 kwietnia 2016 r. był 

gościem SP3. Jego obecność stała się okazją do wędrówki po przeszłości lasowiackiej, a jej 

uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Pan Puk ostatni raz w szkole gościł dziesięć lat temu, 

dlatego jego pojawienie się w ubiegłym tygodniu było dla dzieci miłą niespodzianką. W 

tradycyjnym lnianym stroju lasowiackim, ze słomianym kapeluszem na głowie i 

charakterystycznym dla siebie uśmiechem opowiadał swoim słuchaczom o prostocie, ale i 

wartościach życia na wsi, umiłowaniu pracy i szacunku do chleba, który gospodynie 

wypiekały w swych chatach. Mówił również czym bawiły się dzieci, gdy nie było 

komputerów, klocków Lego i lalek Barbie. Tradycyjnie, artysta miał ze sobą swe drewniane 

zabawki, które tworzy niemal od trzydziestu lat. To znane w całej Polsce wiatraczki, gwizdki, 

pióra, samoloty, ale także prace ruchome przedstawiające lasowiacką codzienność - dziecko 

w kolebce, studnie z żurawiem, czy żniwa. Można je zobaczyć nie tylko w warsztacie Jana 

Puka, ale także w okolicznych skansenach czy też w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. 

- Lasowiacy kochali drewno, pokochałem je i ja, podobnie jak tę kulturę lasowiacką na której 

się wychowałem. Do dzieci przyjeżdżam bardzo chętnie i dopóki mi starczy zdrowia i sił o 

przeszłości naszej pięknej i drewnianych zabawkach będę mówił - zapewnił artysta. Dzięki 

prezentacji multimedialnej, przygotowanej na okoliczność spotkania dzieci dowiedziały się 

również jak wyglądała lasowiacka chata i zwyczaje dawnej wsi. Miały również okazję 

posłuchać odtwarzanej, nietypowej aranżacji muzyki lasowiackiej w wykonaniu zespołu 

ludowego. - Z Janem Pukiem współpracujemy od wielu lat i cenimy jego talent, wiedzę i to, 

że jest tak wytrwały w tym co robi. Chodzi nam o to, by dzieci dowiedziały się, jak wyglądały 

dawne czasy, by na własne oczy przekonały się, że mamy naprawdę piękną i bardzo ciekawą 

przeszłość, której Jan Puk jest znawcą - podkreśliła bibliotekarka Małgorzata Śmidowska, 

która wraz z Małgorzatą Samek i Dorotą Zdańkowską zaprosiła gościa na żywą lekcję historii 

naszego regionu.  

 

Uczennice SP3 ścigały się z najlepszymi ze świata! 

Aleksandra Bobula oraz Lilly May Niezabitowska z klasy V "a" od 18 do 29 marca 2016 r. 

uczestniczyły w zgrupowaniu oraz 34 regatach nad Jeziorem Garda we Włoszech. Jak 

informuje p. Janusz Bobula, nasz nauczyciel i zarazem trener koordynator Kadry 



Wojewódzkiej Młodzików w Żeglarstwie: "Zmaganiom naszych wspaniałych żeglarek 

towarzyszył wyśmienity wiatr, wspaniała przyroda oraz niezapomniana atmosfera. W tym 

roku w 34 regatach w klasie Optimist startowało łącznie w dwóch grupach cadetti i juniores 

921 zawodników z 40 krajów Świata. Wśród kobiet Aleksandra Bobula zajęła 119 miejsce, a 

Lilly May Niezabitowska 170 miejsce. Należy podkreślić, iż nasze dziewczyny były 

najmłodsze kategorii Juniores (12-15 lat), ale i tak uplasowały się w połowie stawki 

najlepszych zawodniczek świata. Zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje w 

nadchodzącym sezonie. Najbliższe regaty z cyklu Pucharu Polski już 16-17 kwietnia w 

Rybniku". Wielkie gratulacje dla naszych dziewczyn i trenera!  

 

Sprawdzian kompetencji klas 6 - 5 kwietnia 2016 r. 

Wiecej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej =>>>Kliknij Tu! oraz 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie =>>>Kliknij Tu!  

Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych w SP3 

"Maluchy z tarnobrzeskich przedszkoli zaprezentowały się w Miejskim Przeglądzie Małych 

Form Teatralnych dla Przedszkoli pod hasłem "Bezpieczny maluch-bezpieczny uczeń". W 

sali teatralnej Szkoły Podstawowej nr 3, gospodarza przeglądu uczestniczyły dzieci z 

Przedszkola nr 2, 6, 1 oraz 13" - czytamy w artykule z dzisiejszego (24 marca 2016 r.) 

wydania "Echa Dnia". Więcej na stronie ->>>Kliknij Tu!  

Wiosna w sercach, wiosna w szkole... 

Jak informuje p. Monika Stojowska, żywiołowym, barwnym apelem powitali kalendarzową 

wiosnę drugoklasiści z "Trójki". Mali artyści na scenie prezentowali się wspaniale, zwłaszcza, 

że towarzyszył im śpiew i dobry humor. Akademię przygotowali uczniowie z klasy II "d" 

oraz II "f" wraz z wychowawczyniami - Justyną Cielecką i Dorotą Zagórską. Dzieci 

znakomicie wcieliły się w powierzone im role - była wiosna i jej zwiastuny, a nawet zimowe 

ubrania, które czeka kilkumiesięczny odpoczynek na półkach szafy. Pojawiły się również 

kreacje nawiązujące do tej jednej z piękniejszych pór roku - dzięki uprzejmości projektantki 

Justyny Wesołowskiej, fryzury dziewczynek zdobiły barwne, fantazyjne dekoracje. Wiosnę 

powitały nie tylko dzieci, ale także wicedyrektor szkoły, pani Iwona Śmiałek. - Mam 

nadzieję, że te piękne, kolorowe stroje, będą pojawiały się na szkolnych korytarzach nie tylko 

dziś, ale w każdy dzień wiosny, którą tak radośnie przywitaliście - podkreśliła pani dyrektor.  

 

Mateusz Szklarz � brązowym medalistą! 

Jak informuje p. Angelika Michalik, w dniach 19-20 marca 2016 r. na pływalni w Ostrowcu 

Świętokrzyskim odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Województw 12,13 

lat. Klub UKS "Delfin" Tarnobrzeg reprezentowała 13-osobowa ekipa w składzie: Kamila 

Skwara, Zuzanna Błażejczak, Weronika Wiatrowska, Marta Meksuła, Dominika Knap, 

Agnieszka Rębisz, Agata Rębisz, Laura Grębowiec, Mateusz Szklarz, Maciej Guściora, 

Adamski Krzysztof, Mikołaj Zych, Kacper Zbyradowski. "Bardzo dobrze spisali się 

podopieczni, poprawiając swoje rekordy życiowe. Miłą niespodziankę sprawił Mateusz 

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050817110615946
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/a/miejski-przeglad-malych-form-teatralnych-dla-tarnobrzeskich-przedszkolakow-z-mnostwem-wrazen,9783738/


Szklarz zdobywając brązowy medal na dystansie 100 metrów stylem klasycznym wśród 12 

latków z czasem 1:32,81" - czytamy w nadesłanej informacji.  

 

Zawodnicy z SP3 awansowali! 

W Półfinale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini-koszykówce chłopców, który odbył się 15 

marca 2016 r. w Stalowej Woli, drużyna SP3 zajęła II miejsce pokonując SP5 Dębica 42:22 

oraz SP Raniżów 46:18. Nasza drużyna, pod kierunkiem p. Andrzeja Rupali, wystąpiła w 

składzie: Janiec Aleksy, Matysiak Karol, Hałka Wojciech, Wawer Mateusz, Bzdyra Dominik, 

Soja Michał, Wiącek Tomasz, Buława-Pelc Olaf, Janiec Olaf, Gurdak Jan, Wojtaszek Fabian i 

Magda Błażej. Trenerowi i zawodnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na następnym 

etapie rywalizacji!  

 

Rekolekcje Wielkanocne dla uczniów SP3 

W dniach 17-18 marca 2016 r. w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla odbęda się 

rekolekcje m.in. dla uczennic i uczniów SP3. 

W czwartek, 17 marca : 9.30 - Msza św. z nauką dla klas IV-VI; godz. 11.00 - Msza św. z 

nauką dla klas I-III. 

W piątek, 18 marca : 9.30 - Droga Krzyżowa dla klas IV-VI; godz. 11.00 - Droga Krzyżowa 

dla klas I-III. 

Szczególowe informacje o zajęciach lekcyjnych w tym dniu u Wychowawców klas. Obiady 

wydawane są na stołówce w godz. 11.00-14.00.  

Drugie miejsce zespołu matematyków z SP3 



 

Dni otwarte w SP3 

W czwartkowe popołudnie (3 marca 2016 r.) naszą szkołę wspólnie z rodzicami odwiedziły 

dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Dni otwarte umożliwiły im 

zapoznanie się ze szkołą i nauczycielami, którzy przygotowali dla nich moc atrakcji. 

Wszystkich serdecznie przywitała pani dyrektor Anetta Martyniuk, podkreślając, że "Trójka" 

to przyjazna szkoła i oddani swej pracy pedagodzy, stwarzający dzieciom jak najlepsze 

warunki do nauki oraz rozwoju. Zachęciła również wszystkich do zapoznania się z ofertą 

placówki i zaprosiła do jej obejrzenia. Specjalnie dla przyszłych pierwszoklasistów starsi 

uczniowie wystawili krótki spektakl, po którym maluchy z rodzicami wyruszyli zwiedzać 

szkołę. Dzieci wzięły udział w rywalizacji sportowej, z dużym zaciekawieniem obserwowały 

pokazy chemiczne, a także rozwiązywały quizy, zagadki oraz zadania na spostrzegawczość. 

Dzięki obecności nauczycieli klas I-III dowiedziały się o tym, co czeka ich od września i jacy 

bohaterowie będą towarzyszyli im w przygodzie z nauką. Mali goście do każdej 

przygotowanej dla nich sali wkraczali z emocjami i niemałym zaciekawieniem. Mieli okazję 

przekonać się jak kolorowo wygląda świetlica i jakie interesujące zajęcia się w niej odbywają. 

Poznali również szkolną jadalnię, na której czekał poczęstunek. Dzień otwarty minął w 

radosnej atmosferze, a dzieci były przeszczęśliwe! Drodzy rodzice, cieszymy się, że 

przyjęliście zaproszenie do szkoły, obdarzyliście nas zaufaniem, decydując, że to Trójka 

będzie najlepszą szkołą dla waszych pociech. Czekamy na nie z niecierpliwością!  

 

Zawodniczki z SP3 awansowały! 

Podczas rejonowych zawodów w ramach IMS w mini koszykówce dziewcząt, które odbyły 

się 3 marca 2016 r. na terenie MOSIR Tarnobrzeg zespół dziewcząt z naszej szkoły 

awansował z II miejsca na kolejny etap dalszej rywalizacji sportowej. W skład drużyny SP3, 

pod kierunkiem p. Jadwigi Skotnickiej, wchodziły: Baran Michalina, Barnaś Barbara, 

Błażejczak Zuzanna, Dudek Aleksandra, Glijer Oliwia, Jajko Dominika, Kozłowska Wiktoria, 

Madej Oliwia, Pietrzak Aleksandra, Puzio Maja, Skwara Kamila i Smykla Weronika. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Dni Otwarte SP3 - 3 marca 2016 r. 



 

W programie między innymi:  

 część artystyczna;  
 zajęcia w klasopracowniach, świetlicy;  
 zawody sportowe;  
 zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły;  
 prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów naszej szkoły ...  

Nasza szkoła oferuje: > trzy sale gimnastyczne, > boisko "Orlik", plac zabaw, > basen i 

obiekty sportowe położone w niewielkiej odległości od szkoły, > zajęcia na pływalni, > 

zajęcia z żeglarstwa, > naukę z wykorzystaniem tablic multimedialnych, > zajęcia w 

szkolnych pracowniach internetowych, > biblioteczne centrum multimedialne, > zajęcia 

artystyczne, > różnorodne wycieczki, białe i zielone szkoły, > bogato i zdrowo 

zaopatrzony szkolny sklepik. Z a p r a s z a m y !  

Jak można pomóc czytać niewidomym? 

"Nie wszyscy mogą zobaczyć błyskawicę, ale będą mogli ją dotknąć." - pisze Marta 

Woynarowska w najnowszym numerze "Gościa Niedzielnego" (dodatek: Gość Sandomierski, 

z 2 marca 2016 r.). Po kilku miesiącach pracy nad książkami 2 marca br. w siedzibie 

tarnobrzeskiej Biblioteki Pedagogicznej odbyło się podsumowanie projektu "Poznawanie 

świata przez dotyk" oraz rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą i najładniejszą pracę. Więcej 

informacji, m.in. o zaangażowaniu dzieci i nauczycieli SP3, w treści artykułu =>>>Kliknij 

Tu! A dodatkowe informacje także na stronie Biblioteki Pedagogicznej =>>>Kliknij Tu!  

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2016 r.) 

uczniowie z naszej szkoły zapalili znicze przed pomnikiem majora cc. Hieronima 

Dekutowskiego oraz na lekcjach historii zapoznali się z filmem przygotowanym przez 

uczniów Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu "Hieronim Dekutowski Niezłomny z Tarnobrzega" 

(Kliknij Tu!).  

 

Szymon Skulski i Angelika Michalik na czele! 

"Echo Dnia" podało dziś (11 lutego 2016 r.) wyniki swojego plebiscytu, następującym 

tytułem: "Szymon Skulski - Talentem, Angelika Michalik - Trenerem i Adrian Lasota - 

Sportowcem roku". Gratulujemy sukcesu uczniowi i nauczycielowi SP3 w 22. Plebiscyt 

"Echa Dnia" na 10 najpopularniejszych sportowców, trenerów i największe talenty 2015 roku 

w Tarnobrzegu oraz powiecie tarnobrzeskim. Więcej szczegółowych informacji na stronie 

dziennika =>>>Kliknij Tu!  

Nasza uczennica Super Czytelnikiem Roku 2015! 

http://sandomierz.gosc.pl/doc/3005627.Dotknac-pioruna
http://sandomierz.gosc.pl/doc/3005627.Dotknac-pioruna
http://www.tarnobrzeg.pbw.org.pl/index.php/aktualnosci/1336-ksiazka-dotykowa
https://www.youtube.com/watch?v=5d-b40WpwMs
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/sport/inne-dyscypliny/art/9389826,szymon-skulski-talentem-angelika-michalik-trenerem-i-adrian-lasota-sportowcem-roku,id,t.html


Nadia Nowak ma osiem lat i uczy się w klasie II "d" (wychowawca: p. Justyna Cielecka). 

Jedną z jej pasji jest czytanie książek. To właśnie dlatego Nadia znalazła się w 

kilkunastoosobowym gronie młodych tarnobrzeżan, uhonorowanych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu tytułem "Najlepszego Czytelnika" 2015 roku. 

W nagrodę otrzymała album z fotografiami p. Bogdana Myśliwca oraz pięknie wydane 

opowiadanie "Nela na tropie przygód". Nadia zazwyczaj czyta wieczorami, a jej ulubionymi 

opowieściami są te o psach i kotach. Uwielbia wyobrażać sobie bohaterów książek i z 

ciekawością śledzi ich losy. Warto dodać, że Nadia to także wolontariuszka wrażliwa na 

krzywdę innych. Kiedy tylko jest to możliwe, razem ze swą mamą pomaga w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt, które prowadzi Tarnobrzeskie Stowarzyszenie "Chrońmy zwierzęta". 

Nadii gratulujemy sukcesów oraz życzymy kolejnych! Szczegółowe wyniki konkursu na 

stronie MBP =>>>Kliknij Tu!  

 

Święto ojczystego języka w naszej szkole 

Druga połowa stycznia 2016 r. była dla uczniów naszej szkoły czasem ostrych zmagań 

polonistycznych. W szczególny sposób obchodzono Święto Ojczystego Języka. Trójkowicze - 

jak na sportowców przystało - walczyli o punkty dla swoich klas, uczestnicząc w szeregu 

konkursów: językowym, krasomówczym, teatralnym, plastycznym, a także sportowym, gdzie 

oprócz rywalizacji fair play, ważne było kulturalne i widowiskowe kibicowanie. Szczególnie 

pięknie zaprezentowali się "złotouści" w konkursie krasomówczym, opowiadając o tym, jak 

mówić w trudnych emocjonalnie sytuacjach, aby unikać wulgarnego zachowania i 

słownictwa. Zmagania sportowe przygotowane zostały przez nauczycielki wychowania 

fizycznego panie Lucynę Mazur i Annę Wolan, zaś autorkami i organizatorkami projektu są 

polonistki Alicja Chomka i Aleksandra Lodzik.  

 

Autor lektury szkolnej w SP3 

15 stycznia 2016 r. w naszej szkole gościł pan Tom Justyniarski autor książki "Psie troski", 

która w rankingu TOP 10 Ministerstwa Edukacji Narodowej głosami rodziców i nauczycieli 

została wybrana na lekturę szkolną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-IV. Dla 

uczniów była to wspaniała lekcja miłości do zwierząt. O jego wizycie napisało "Echo Dnia", a 

relację zamieściło także Radio "Leliwa".  

 

Szymon Skulski na fali... 

22 grudnia 2015 roku uczeń klasy 5"a" Szymon Skulski zwyciężył w Ogólnopolskich 

Zawodach Pływackich o Puchar Konrada Czerniaka. Szymon zajął pierwsze miejsce na 

dystansie 50 metrów stylem motylkowym, uzyskując czas: 34,05. Uzyskany wynik jest 

nowym rekordem życiowym Szymona i jest to także rekord szkoły oraz rekord okręgu. 

Więcej informacji na podstronie "Pływanie" - Kliknij Tu! A informacja prasowa na łamach 

"Echa Dnia" - Kliknij Tu!  

Tomek Strycharz z 6 "a" w kolejnym etapie... 

http://www.mbp.tarnobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1341:czytelnik&catid=3:newsflash&Itemid=87
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/art/9294970,tom-justyniarski-spotkal-sie-z-najmlodszymi-czytelnikami-w-tarnobrzegu-i-skopaniu,id,t.html
http://leliwa.pl/news/show/tarnobrzeg_autor_lektury_szkolnej_spotkal_sie_z_uczniami_sp_3
http://plywaniesp3.manifo.com/
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/sport/inne-dyscypliny/art/9226807,10latek-z-tarnobrzega-nadal-zadziwia-plywackim-talentem,id,t.html


Uczeń z klasy 6 "a", Tomasz Strycharz zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego XXI 

edycji Konkurs Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-

1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów.". "- Tomkowi serdecznie 

gratuluję, doceniam wysiłek jaki włożył w przygotowanie się do konkursu i życzę wysokiego 

wyniku w etapie wojewódzkim konkursu" - powiedziała nam pani Agnieszka Paduch, 

nauczycielka historii w SP3. Trzymamy kciuki za kolejne etapy!  

Życzenia świąteczne od Dyrekcji 

 

Tworzą książki dla niewidomych i niedowidzących 

"Dotknąć Bożego Narodzenia" to tytuł artykułu red. M. Woynarowskiej, który ukazał się 22 

grudnia 2015 r. na łamach sandomierskiego dodatku do "Gościa Niedzielnego". Czytamy w 

nim m.in.: "- Dzieci z entuzjazmem podeszły do naszej propozycji i bardzo się przejęły, że 

będą autorami książek dla swoich rówieśników - mówi Małgorzata Śmidowska, pedagog z 

biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Dodatkową zachętą 

był fakt, iż w ten sposób pomogą w poznawaniu świata dzieciom niewidomym i 

niedowidzącym. Do nich bowiem trafią książki wykonane przez uczniów biorących udział w 

projekcie "Poznawanie świata przez dotyk", zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

Kulturalno-Oświatowe LIBRI oraz Bibliotekę Pedagogiczną." Całość artykułu =>>>Kliknij 

Tu!  

Ogłoszenie Dyrekcji SP3 

W związku z listem Minister Edukacji Narodowej Dyrekcja SP3 informuje, iż istnieje 

możliwość zapewnienia opieki uczniom w czasie przerwy świątecznej. Rodziców, którzy nie 

mają możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w dniach "okołoświątecznych" proszę o 

pisemne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły. Jednocześnie informuję, iż mając na 

uwadze względy ekonomiczne zajęć opiekuńczych nie będziemy organizować dla kilkorga 

uczniów.  

Koszykarki i koszykarze SP3 w rejonie! 

Awans do eliminacji rejonowych wywalczyły zespoły reprezentujące naszą szkołę podczas 

eliminacji miejskich, które odbyły się w SP3. Dziewczęta z SP3 zwyciężyły z reprezentacjami 

tarnobrzeskich szkół wczoraj, a dziś - 16 grudnia 2015 r. - I miejsce w eliminacjach 

wywalczył zespół chłopców z "Trójki". Na szczególne podkreślenie zasłużył także nasz 

"nieformalny zawodnik", tj. klasa 5 "c", której doping i kibicowanie dla zawodniczek i 

zawodników naszej szkoły w trakcie meczów 15 i 16 grudnia był wyróżniający. 

Zawodniczkom, zawodnikom i ich trenerom gratulujemy awansu i życzymy sukcesów na 

kolejnych etapach rywalizacji w szkolnej koszykówce!  

Szóstoklasiści SP3 na Festiwalu Języków Obcych... 

14 grudnia 2015 r. Gimnazjum nr 3 im. por. Józefa Sarny w Tarnobrzegu już po raz drugi 

zorganizowało Świąteczny Festiwal Języków Obcych dla uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych. W konkursie na plakat o tematyce świątecznej nasi uczniowie zajęli trzy 

pierwsze miejsca. Klasa 6 "a" zajęła I miejsce, klasa 6 "d" II miejsce, a klasa 6 "b" miejsce 

http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=1132015
http://www.losyzolnierza.pl/index.php?a=1132015
http://sandomierz.gosc.pl/doc/2892203.Dotknac-Bozego-Narodzenia
http://sandomierz.gosc.pl/doc/2892203.Dotknac-Bozego-Narodzenia
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przerwa-swiateczna-list-do-dyrektorow-i-nauczycieli-szkol-publicznych.html


III. Zwycięskie drużyny do konkursu przygotowali nauczyciele języka angielskiego, pani 

Anna Dziama (klasę 6 "b") i pan Marcin Sobowiec (klasy 6 "a" i 6 "d""). Gratulacje!  

Dwa złota i rekord okręgu na urodziny Mistrzyni! 

I miejsce na 50 metrów stylem motylkowym z czasem 0:34,51 i złoty medal oraz I miejsce na 

50 metrów stylem dowolnym 0:31,15 i drugi złoty medal wywalczył w Elblągu Szymon 

Skulski, zawodnik UKS "Delfin" i uczeń V klasy SP3! Są to nowe rekordy Okręgu 

Podkarpackiego zawodników 10 letnich. Zawody pływackie odbyły się w dniu 13 grudnia 

2015 r. z okazji urodzin Otylii Jędrzejczak. Mikołajkowa Olimpiada Pływacka o urodzinowy 

puchar O. Jędrzejczak zakończyła się pomyślnie dla naszego ucznia i jego trenerów (byłych i 

aktualnych). Gratulujemy! Więcej na podstronie =>>>Pływanie.  

 

I Mikołajkowy Turniej Podstawówek 

W piątek 11 grudnia 2015 r. w Tarnobrzegu aż dwie drużyny wystawiła SP3 do I 

Mikołajkowego Turnieju Koszykówki Chłopców Szkół Podstawowych. Nasza pierwsza 

drużyna zajęła w nim II miejsce, a druga miejsce 5. Warto podkreślić, iż najlepszy strzelcem 

turnieju z klas 5. był Błażej Magda z SP 3 zdobywając w sumie aż 24 pkt. Całość zawodów 

wygrała reprezentacja Zespołu Szkół w Skopaniu. "Srebrna" drużyna SP3 wystąpiła w 

składzie: Gurdak Jan, Janiec Olaf, Magda Błażej, Mazur Kacper, Słoka Artur, Maciurzyński 

Maciej, Babula Natan, Kilian Gabriel, Dul Maciej, Bałata Jakub, Oleksy Oliwier i Wolak 

Oskar. Więcej informacji na stronie tarnobrzeskiego MOSIR =>>>Kliknij Tu!  

Świetny prezent od Mikołaja 

W dniu 4 grudnia 2015 r., w ramach klasowych Mikołajek, uczniowie klasy 4 "b" wraz z 

paniami Agnieszką Paduch i Lucyną Oliprą-Mazur doskonalili swoje umiejętności w jeździe 

na łyżwach na lodowisku w Dębicy. Według nauczycieli czwartoklasiści świetnie się bawili, 

większości jazda na łyżwach przypadła do gustu.  

 

Lekcje z historii najnowszej IPN 

We wtorek, 2 grudnia 2015 r., grupa uczniów pasjonujących się historią uczestniczyła w 

dwóch warsztatach historycznych: "Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką" oraz 

"Historie żołnierzy z wyrokiem � polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku". 

Zajęcia prowadził pracownik oddziału IPN w Rzeszowie, pan Zenon Fajger. Uczniowie, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod nauczania zapoznali się z trudnym tematem postaw 

Polaków wobec zagrożonych holocaustem Żydów, poznali warunki, w jakich przyszło działać 

tym, którzy z narażeniem życia zdecydowali się na pomaganie ginącym. Uczniowie poznali 

zarówno problemy, przed którymi stali Polacy ratujący Żydów, metody, jakimi się 

posługiwali, jak i motywy, jakie nimi kierowały. Odbyła się także lekcja ukazująca 

skomplikowaną sytuację podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej poprzez 

osobiste losy "Żołnierzy wyklętych". Natomiast, uczniowie klasy 6 "b" wzięli udział w 

warsztatach pt. "Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski". Na zajęciach uczniowie 

poznali najważniejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej. - Moim zdaniem dodatkowa 

http://plywaniesp3.manifo.com/
http://mosir.tarnobrzeg.pl/i-mikolajkowy-turniej-koszykowki-chlopcow-szkol-podstawowych/


lekcja historii była bardzo ciekawa. Na pewno niejedna osoba poszerzyła swoją wiedzę. Co 

ważne czuliśmy się swobodnie. Wiele osób - w tym i ja - myślało, że wie wiele na ten temat, 

jednak po wyjściu z lekcji czułam, że wiele się nauczyłam. Pan który prowadził zajęcia był 

sympatyczny i miły. Na lekcji rozmawialiśmy o godle, fladze, powstańcach i wielu innych 

ciekawych i ważnych dla historii naszego kraju rzeczach. Myślę, że również w odczuciu 

reszty klasy lekcja była interesująca i pouczająca - powiedziała po zajęciach Jagoda Stelmach 

z 6 "b".  

SP3 gospodarzem I Miejskich Mistrzostw "Małego Mistrza" 

Jak informuje p. Lucyna Olipra-Mazur: "Zawody odbyły się 26 listopada 2015 r. na obiektach 

sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Celem zmagań była promocja programu 

"Mały Mistrz", propagowanie aktywnej postawy i integracja środowiska lokalnego. 

Organizacji imprezy podjęła się nasza szkoła przy współpracy z MOSiR w Tarnobrzegu i 

Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. W rozgrywki zaangażowali 

się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego, którzy przygotowali oprawę sportową i 

podjęli się prowadzenia imprezy oraz sędziowania. Koordynatorem zawodów była 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, lider programu "MM" , a zarazem opiekun drużyny 

Dorota Zdańkowska."  

Do zawodów przystąpiły wszystkie szkoły z miasta realizujące zajęcia w ramach programu 

"Mały Mistrz" - edycji 2014/2015 i 2015/2016 tj. SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, 

SP nr 9, SP nr 10 i SP nr 11. Drużyny reprezentujące szkoły składały się z 10 zawodników, 

dziewcząt i chłopców z klas I lub II, które przystąpiły do "Małego Mistrza". Turniej 

otworzyła v-ce dyrektor SP3 Tarnobrzeg pani Iwona Śmiałek, która powitała przybyłych 

gości, na czele z wiceprezesem Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie, mgr 

Jackiem Bigusem. Na koniec wspólnej zabawy, każdy uczestnik turnieju otrzymał certyfikat 

"Małego Mistrza", a trzy najlepsze drużyny puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. Wśród 

tych, którzy stanęli na podium znalazły się: na I miejscu: SP nr 3 (40 pkt), na II miejscu: SP 

nr 4 (36 pkt) i na III miejscu: SP nr 9 (35pkt).  

Sportowe zmagania "Małych Mistrzów" okiem reporterów Telewizji Lokalnej TVL:  

O formule programu i I MMMM w Tarnobrzegu przeczytać można także na stronach UM w 

Tarnobrzegu.. Fotorelacja z imprezy także na stronie Regionalnego Portalu Informacyjnego 

"NadWisła24.pl" =>>>Kliknij Tu!  

Sukces SP3, sukcesem Tarnobrzega! 

Szkolny Dzień Sportu (24 listopada 2015 r.) w SP3 był podsumowaniem i uhonorowaniem 

wielkiego sportowego wyniku.  W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej   po raz pierwszy w 

województwie podkarpackim wygrała Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Alfreda Freyera w 

Tarnobrzegu. Od wielu lat szkoła zajmowała czołowe miejsca, ale dopiero teraz  w 51 roku jej 

istnienia może się szczycić mianem najbardziej usportowionej szkoły w województwie. To 

zasługa przede wszystkim lekkoatletów, siatkarek, koszykarzy, piłkarzy ręcznych i 

pływaków. Jest to wielkie osiągniecie dla tarnobrzeskiej "Trójki" jak również sukces dla 

miasta. Na podsumowanie i prezentację młodych sportowców przybyło wielu zaproszonych 

gości oraz Przyjaciół szkoły. Uroczystość uświetniły występy uczniów reprezentujących 

poszczególne dyscypliny sportowe. Cała społeczność szkolna odśpiewała słowa hymnu 

szkoły autorstwa p. Kazimierza Wiszniowskiego "Tak biec, by pierwszym być. Tak być, by 

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/mali-mistrzowie
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/mali-mistrzowie
http://nadwisla24.pl/2015/11/27/tarnobrzeg-mali-mistrzowie-rywalizowali-na-hali-mosir-fotoreportaz/


pięknie żyć. Do mistrza równać krok z nim biec przez cały rok." Bardzo dobry wynik szkoły 

we współzawodnictwie nie byłby możliwe gdyby nie pełna zaangażowania i poświęcenia 

praca nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, dyrekcji szkoły a przede wszystkim 

praca uczniów. Ich sumienność na zajęciach obowiązkowych, chęć uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych zaowocowały  tak fantastycznym wynikiem.  

 

Poniżej relacja z imprezy reporterów Telewizji Lokalnej:  

A pod tym linkiem znajdziecie relację zamieszczoną w dzienniku "Echo Dnia" (26.11.2015 r.) 

=>>>Kliknij Tu!  

"Noc patriotyczna" w SP3 

Czym jest patriotyzm i jak jest współcześnie rozumiany to motyw przewodni cyklu imprez 

zorganizowanych w SP3 z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Oprócz uroczystego apelu, wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, z inicjatywy Pani 

Dyrektor Anetty Martyniuk zorganizowana została z 13/14 listopada "Noc patriotyczna". 

Uczniowie klas szóstych wraz z nauczycielami spędzili tę noc w szkole. Oglądali prezentację 

dotyczącą patriotyzmu, dyskutowali o tym, jak ważne są wartości patriotyzmu i symbole 

narodowe. Śpiewali pieśni patriotyczne. Z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki na temat 

patriotyzmu jednego z rodziców, będącego jednocześnie nauczycielem historii w Gimnazjum 

"Małego Księcia", Pana Wojciecha Stępnia. Wspólne oglądanie filmów o tematyce 

patriotycznej "Miasto z morza", "Bitwa Warszawska 1920" dostarczyło nie tylko wiedzy o 

tamtych czasach, ale i wiele wzruszeń. Patriotyzm lokalny, a w szczególności ten szkolny 

wybrzmiał podczas powrotu wspomnieniami do uroczystości 50�lecia szkoły, która miała 

miejsce w poprzednim roku szkolnym. Dodatkowym atrybutem była wspólna kolacja, quizy i 

konkursy z nagrodami. 

 

Uczniowie SP3 zdominowali plastycznie! 

Uczniowie naszej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca w konkursie plastycznym "Jaki znak 

Twój - Orzeł Biały". Konkurs był zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich "Fortis" oraz Szkoły Katolickie w Tarnobrzegu. Pierwsze miejsce zajął Sebastian 

Bojarski, a II miejsce zajęła Natalia Przykaza z klasy I e, natomiast III miejsce Wiktoria 

Grazda z II f. Uczniowie przygotowali prace w świetlicy szkolnej pod okiem pani Małgorzaty 

Głowackiej. Gratulujemy!  

Pasowanie na pierwszoklasistę SP3! 

10 listopada 2015 roku w naszej szkole zorganizowano uroczyste pasowanie na ucznia. 

Mimo, że uroczystość nie odbyła się w wodnej scenerii (przedłużony remont basenu) tylko na 

sali gimnastycznej klimatyczna dekoracja i żagle Optimistów nadały jej wyjątkowy charakter. 

Część artystyczną pod czujnym okiem pani v-ce dyrektor Iwony Śmiałek przygotowali 

wychowawcy klas I. Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem 

dyrektora szkoły � pani Anetty Martyniuk, która powitała wszystkich zebranych i 

podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do 

społeczności Szkoły Podstawowej nr 3. Podczas akademii uczniowie zaprezentowali wiedzę i 

http://www.echodnia.eu/podkarpackie/sport/inne-dyscypliny/art/9124351,uroczysty-dzien-sportu-w-szkole-podstawowej-numer-3-w-tarnobrzegu,id,t.html


umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącach nauki w szkole podstawowej. 

Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem śpiewali piosenki, recytowali wiersze i 

zatańczyli wspólny taniec. Po programie artystycznym odbyło się uroczyste pasowanie 

uczniów, ślubowali oni m.in. "(...) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i 

szkoły.(...)". Na zakończenie wszyscy uczniowie, rodzice i wychowawcy w radosnym 

nastroju udali się do swoich sal na słodki poczęstunek. Tam pierwszoklasiści otrzymali 

pamiątkowe dyplomy. Uśmiechnięte buzie uczniów i wzruszenie widziane na twarzach 

opiekunów świadczyły o tym, że impreza była bardzo udana.  

Poniżej relacja z uroczystości okiem reporterów iTV Wisła - Telewizja Internetowa: 

Podkarpacka Liga Pływacka z rekordami! 

Na nowej pływalni w Mielcu (7 listopada 2015 r.) odbyły się zawody z cyklu Podkarpacka 

Liga Pływacka Dzieci. Zawodnicy "Trójki" wrócili z niej nie tylko z medalami, ale także z 

rekordami szkoły i okręgu! Szczegóły na podstronie "Pływanie" ->>>Kliknij Tu!  

Awans piłkarzy SP3 do finałów wojewódzkich! 

Nasi piłkarze okazali się najlepszą drużyną w powiecie, w turnieju piłki nożnej "Z Podwórka 

Na Stadion O Puchar Tymbarku". W dniu 4 listopada 2015 r. podopieczni Piotra Ordona w 

składnie: Wojciech Bieniarz, Filip Krempa, Brajan Maciąg, Błażej Magda, Filip Plamitzer, 

Oskar Płudowski, Tomasz Wdowiak, Fabian Wojtaszek, Kacper Zbyradowski i Szymon 

Zwolski reprezentowali naszą szkołę na turnieju w Nowej Dębie. Z turnieju wywieźli cenny 

awans do finałów wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu 2016 r. Na sześć zespołów z 

powiatu tarnobrzeskiego piłkarze �Trójki� zdobyli pierwsze miejsce! Gratulujemy 

zawodnikom i trenerowi!  

Tomasz Strycharz z 6a w eliminacjach rejonowych! 

Dnia 5 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyła się XXI edycja Konkursu Historycznego im. 

majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od 

Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów". Do etapu rejonowego, z wynikiem 

95%, zakwalifikował się uczeń klasy 6a Tomasz Józef Strycharz. W skład komisji 

konkursowej wchodziły panie: Agnieszka Paduch i Małgorzata Śmidowska.  

Bajkowa "Trójka"... 

"Światowy Dzień Postaci z Bajek obchodzili w czwartek uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu. Bajkowy dzień połączono z akcją "Cała Polska czyta 

dzieciom", w której tarnobrzeska trójka uczestniczy od pierwszej edycji" - czytamy w 

dzisiejszym "Echu Dnia". Czytaj więcej oraz zobacz fotografie z 5 listopada 2015 r.: Kliknij 

Tu! Relacje ze szkolnej imprezy można także przeczytać na stronach Radia "Leliwa" -

>>>Kliknij Tu!  

"Trójka" najlepsza na Podkarpaciu! 

W dniu 26 października 2015 r. w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie 

Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2014/2015. Za realizację programu 

Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej sklasyfikowano aż 705 szkół podstawowych. 

http://plywaniesp3.manifo.com/
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/art/9061683,bajkowe-postaci-zawitaly-do-szkoly-podstawy-numer-3-w-tarnobrzegu,id,t.html
http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/tarnobrzeg/art/9061683,bajkowe-postaci-zawitaly-do-szkoly-podstawy-numer-3-w-tarnobrzegu,id,t.html
http://www.leliwa.pl/news/show/tarnobrzeg_szkola_podstawowa_numer_3_swietowala__miedzynarodowy_dzien_postaci_z_bajek
http://szs.rzeszow.pl/aktualnosci/wojewodzkie-podsumowanie-wspolzawodnictwa-sportowego-szkol-gmin-powiatow-i-klubow-za-rok-szkolny-2014-2015,art1118/
http://szs.rzeszow.pl/aktualnosci/wojewodzkie-podsumowanie-wspolzawodnictwa-sportowego-szkol-gmin-powiatow-i-klubow-za-rok-szkolny-2014-2015,art1118/


Wyróżniono 6 najlepszych. 6 miejsce - SP Nr 5 Dębica, 5 miejsce - SP Nr 14 Krosno, 4 

miejsce - NSS Ustrzyki Dolne, 3 miejsce - SP Nr 4 Sanok, 2 miejsce - SP Nr 1 Sanok i 1 

miejsce - SP Nr 3 Tarnobrzeg. Przypomnijmy !!!! 25 czerwca br. na stronie Podkarpackiego 

SZS pojawił się następujący komunikat: "Kalendarz imprez zrealizowany. Znamy już wyniki 

współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2014/2015. W kategorii Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej raz pierwszy w województwie podkarpackim wygrała Szkoła 

Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu. Od wielu lat szkoła ta zajmowała czołowe miejsca, ale 

dopiero teraz może się szczycić mianem najbardziej usportowionej szkoły w województwie. 

To zasługa przede wszystkim lekkoatletów, siatkarek, koszykarzy, piłkarzy ręcznych i 

pływaków. " Więcej informacji na podstronie sportowej szkoły =>>>Kliknij Tu!  

Szymon Skulski z kolejnym złotem! 

W niedzielę 18 października 2015 r. w Warszawie odbyły się Ogólnopolskie Zawody 

Pływackie z cyklu "Od młodzika do Olimpijczyka". Szymon Skulski zawodnik UKS "Delfin" 

Tarnobrzeg, podopieczny trener Angeliki Michalik z SP3, zdobył złoty medal na dystansie 50 

metrów stylem motylkowym uzyskując czas 0:36,59. Gratulujemy! Więcej informacji na 

podstronie Pływanie  

SP3 z certyfikatem Zielonej Flagi na 3 lata! 

Jak informuje pani Monika Janczy, 12 października 2015 r. w Krakowie odbył się już XIII 

Zjazd Szkół, które zostały wyróżnione prestiżowym, międzynarodowym certyfikatem 

"Zielonej Flagi" oraz certyfikatem krajowym Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej 

za rok szkolny 2014/15. Aż 273 placówki z całego kraju zostały uhonorowane certyfikatami, 

potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju. Nasza szkoła już 

po raz kolejny uzyskała Certyfikat "Zielonej Flagi", w tym roku na okres trzech lat. 

Podejmowaliśmy działania związane z obszarem zdrowej żywności oraz oszczędzaniem 

energii. Promujemy doświadczenia i wymianę dobrych praktyk z zakresu działań na rzecz 

środowiska. Co ważne, program realizowany jest od 2001 r. przez Fundację "Partnerstwo dla 

Środowiska" pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

Ministerstwa Środowiska, a od 2007 roku należy do międzynarodowego Programu Eco-

Schools prowadzonego przez Fundację Edukacji Ekologicznej. Celem tego programu jest 

angażowanie uczestników i partnerów "Programu Szkoły dla Ekorozwoju" w działania na 

rzecz edukacji. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę 

środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej. Program zachęca swoich 

uczestników do współpracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i instytucjami i 

organizacjami wszystkich trzech sektorów. Wspierająjąc partnerskie inicjatywy społeczne 

Program generuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez co wpływa również na 

poprawę jakości życia w danym środowisku lokalnym.  

Kolejna edycja Ligi Pływackiej 

W dniu 3 października 2015 r. w Rzeszowie odbyła się Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci 

10-11 lat (jesień 2015 - I edycja). W zawodach wzięło udział 220 zawodników i zawodniczek 

z 13 klubów z województwa podkarpackiego. Bardzo dobrze zaprezentowała się ekipa 

tarnobrzeskiego "Delfina" działającego przy SP3, podopieczni A. Michalik. Najlepszym 

zawodnikiem w kategorii 10-latków został Szymon Skulski, a w kategorii kobiet (11 lat) III 

miejsce zajęła Kamila Skwara. Natomiast IV miejsce wywalczyła Zuzanna Błażejczak. 

Więcej informacji na stronie Pływanie  

http://www.sp3.tbg.net.pl/sport-sp3/index.html
http://plywaniesp3.manifo.com/
http://www.ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2015/10/15/xiii-zjazd-szkol-dla-ekorozwoju-fotorelacja
http://www.ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2015/10/15/xiii-zjazd-szkol-dla-ekorozwoju-fotorelacja
http://plywaniesp3.manifo.com/


Narodowy Dzień Sportu - relacja iTV Wisła 

W sobotę, 3 października 2015 r. na stadionie MOSiR w Tarnobrzegu odbyła się tarnobrzeska 

edycja Narodowego Dnia Sportu. Poniżej relacja z wydarzenia reporterów iTV Wisła - 

Telewizja Internetowa:  

Narodowy Dzień Sportu - zapraszamy! 

W sobotę, 3 października 2015 r. na stadionie MOSiR w Tarnobrzegu (Al. Niepodległości) 

odbędzie się III edycja "Narodowego Dnia Sportu". Nasza szkoła włącza się w tę szczytną 

ideę dokonując wierności przesłaniu jaką niesie Koncepcja pracy szkoły. Spotkajmy się 

wszyscy, całą społecznością szkolną na stadionie przy Alejach Niepodległości 2, i świętujmy, 

i bawmy się dobrze. A mamy co świętować! Na Podkarpaciu jesteśmy najlepszą szkołą w 

sporcie w roku szkolnym 2014/2015. Pierwsze miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej obliguje nas do sportowych postaw. Rozwijanie u naszych 

podopiecznych postaw zdrowego stylu życia to przesłanie, które towarzyszy nam od wielu lat 

jako Szkole Promującej Zdrowie z certyfikatem krajowym. Zapraszając wszystkich na 

"Narodowy Dzień Sportu" w godz. 12.00-15.00 w dniu 3 października, jednocześnie dziękuję 

Nauczycielom za pomoc w organizacji imprezy, a Rodzicom za przygotowanie stoisk ze 

zdrową żywnością. Dla nas proste powiedzenie "Sport to zdrowie" nie jest pustym sloganem. 

Do zobaczenia na stadionie - Anetta Martyniuk. Szczegóły na plakatach =>>>  

Zarządzenie Dyrektora z 16-09-2015 r. 

Publikujemy zarządzenie Dyrektora szkoły z 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia 

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2015/2016. Szczegóły w pliku (pdf): Zarządzenie z 16-09-2015 r.  

I miejsce i puchar dla Lilly May z V a 

W dniach 26-27 września 2015 r. odbywały się jedne z ostatnich regat z cyklu Pucharu Polski 

w klasie Optimist w Znamirowicach nad Jeziorem Rożnowskim. Z naszej szkoły w regatach 

brali udział: Lilly May Niezabitowska V a, Aleksandra Bobula V a, Magdalena Śnieżek VI b, 

Michalina Baran VI b, Filip Baran IV a, Blanka Bobula III b, Alicja Kolasa III b. Sposród 

ponad 100 zawodników z całej Polski najlepsza okazała się Lilly May Niezabitowska, a Ola 

Bobula była czwarta! Bardzo dobrze spisały się także uczennice klasy pływacko-żeglarskiej 

Alicja Kolasa i Blanka Bobula zajmując wysokie, punktowane miejsca. Pełna relacja z regat 

na stronie Jacht Klubu "Kotwica" Tarnobrzeg.  

Próbny sprawdzian z Rodzicami za nami... 

16 września 2015 r. odbył się w naszej szkole próbny sprawdzian szóstoklasistów, na który 

uczniowie mogli przyjść z wybranym członkiem rodziny. 97 uczniów zaczęło pracę 

punktualnie o siedemnastej. Większość przyszła z jednym z rodziców, choć byli i tacy, którzy 

pracowali z rodzeństwem lub z dziadkami. Szóstoklasistom towarzyszyły różne emocje - od 

silnego stresu po pełny spokój. Opiekunowie współuczestniczyli w pisaniu testu i - jak 

zauważono - przeżywali nie mniejszy stres niż ich pociechy. Zmagano się z zadaniami z 

zakresu języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki. Utrudnieniem było to, że nie 

można było korzystać z kalkulatorów ani telefonów. Co do stopnia trudności opinie są 

zróżnicowane, choć większość uważa, że sprawdzian nie był trudny. Teraz wszyscy czekają 

http://itvwisla.tv/
http://itvwisla.tv/
http://www.sp3tar.republika.pl/n_dni_wolne20152016.pdf
http://www.kotwica.tarnobrzeg.pl/news/display/2015/9/29/puchar-ziemi-sadeckiej-dla-lili-may-z-kotwicy-tarnobrzeg/


na ostateczne wyniki "rodzinnego" sprawdzianu. Oficjalny ogólnopolski sprawdzian dla 

szóstoklasistów odbędzie się na początku kwietnia, jest więc mnóstwo czasu, aby się solidnie 

przygotować. Wszystkim Rodzicom, Dziadkom i Rodzeństwu, którzy nie bali się wrócić do 

szkolnej ławki, bardzo serdecznie dziękujemy: Maja, Jagoda, Michalina, Dominika, Basia, 

Ola, Ania, Karol, Mateusz, Dominik i Michał z klasy VI "b".  

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! - pod takim hasłem 25 września 2015 

roku odbywał się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wśród 1517 szkół zgłoszonych do 

udziału w tej akcji znalazła się też nasza szkoła. Koordynatorem lokalnym w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu była nauczycielka matematyki, pani Monika 

Niezabitowska. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki 

mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli 

okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością 

trudnych przypadków mnożenia. Wszyscy uczniowie klas III-VI mieli możliwość zmierzyć 

się z 5 przykładami tabliczki mnożenia, które oceniało 9 szkolnych egzaminatorów (Kamila 

Skwara i Lilly May Niezabitowska z klasy 5a, Kamil Matyka z klasy 5b, Magdalena Śnieżek, 

Aleksandra Dudek i Dominika Jajko z klasy 6b, Anna Paczocha i Natan Majka z klasy 6c). W 

naszej szkole do zmagań przystąpiło 257 uczniów oraz 11 nauczycieli i 9 pracowników 

szkoły. Certyfikat znajomości tabliczki mnożenia otrzymało 98 uczniów i prawie wszyscy 

dorośli. Na dobrym poziomie zaprezentowała się klasa 3b oraz klasa 4b - w których to 

klasach najwięcej uczniów otrzymało dyplom. Gratulujemy i dziękujemy, że włączyliście się 

do zabawy.  

 

Próbny sprawdzian kompetencji z Rodzicami 

Jak informuje pani Monika Niezabitowska, w dniu 16 września 2015 r. w godzinach 

popołudniowych (godz. 17.00) uczniowie klas VI wraz z Rodzicami będą zmagali się z 

próbnym testem kompetencji po klasie szóstej. W dobie wielkiego pośpiechu i zaganiania 

coraz mniej czasu poświęcamy swoim dzieciom. Aby to zmienić oraz żeby poczuć atmosferę 

towarzyszącą pisaniu sprawdzianu szóstoklasistów zaproponowaliśmy właśnie taką formę. 

Mamy nadziej, że Rodzice będą dzielnie wspierali dzieci w rozwiązywaniu testu, pomagali 

swoim pociechom i sprawdzali poprawność odpowiedzi. Sprawdzian pisany w takiej formie 

jest swego rodzaju eksperymentem (to jest II edycja w naszej szkole), w wyniku którego 

można stwierdzić jak obecność i udział rodziców wpływa na poziom mobilizacji, wysiłku 

intelektualnego u uczniów a jednocześnie uświadamia rodzicom powagę i znaczenie 

sprawdzianu. Powodzenia!  

II miejsce zespołu SP3 w Grze Miejskiej 

Jak informuje pani Agnieszka Paduch, w dniu 14 września 2015 r. odbyła się III 

Tarnobrzeska Gra Miejska 2015 "Magia Mojego Miasta". Organizatorem gry było 

Gimnazjum nr 3 im. por. Józefa Sarny w Tarnobrzegu. Honorowy patronat nad grą objął 

Prezydent Miasta Tarnobrzega. Nasza drużyna w składzie: Agata Gładysz z V "a", Maciej 

Gusciora VI "a" i Tomasz Wiącek VI "a" spisała się dzielnie zajmując II miejsce. Opiekę nad 

uczniami w czasie rozgrywek sprawowała pani Lucyna Olipra-Mazur. Zwycięzcom 

gratulujemy i dziękujemy!  

http://www.gim3.tbg.net.pl/


 

Wysokie lokaty naszych żeglarzy w Gdyni 

W dniach 11-13 września 2015 r. w Gdyni odbywały się kolejne regaty z cyklu Pucharu 

Polski. Jacht Klub "Kotwica"" reprezentowali: Aleksandra Bobula, Lilly May Niezabitowska, 

Filip Baran, Hania Michałeczko i Zosia Michałeczko oraz Blanka Bobula (uczennice i 

uczniowie "Trójki"). Regaty okazały się bardzo wymagające dla zawodników. Wiał silny 

wiatr (na wiatromierzu w szkwałach 7 Bft, ale średnio: 5 Bft), który w połączeniu z bardzo 

wysoką falą - która jednym pomagała innych zalewała - co powodowało, że wyjście z portu 

jachtowego dla najmłodszych 8-latków było nie lada wyzwaniem. Mimo wszystko trzy dni 

zmagań na morzu w bardzo ciężkich warunkach przyniosły wymierne efekty. W klasyfikacji 

generalnej najlepsza okazała się A. Bobula, następnie L.M. Niezabitowska, F. Baran, H. 

Michałeczko, Z. Michałeczko i B. Bobula. Z najmłodszych dziewcząt do lat 8 najlepiej 

spisała się Zosia Michałeczko plasując się na 4 miejscu, natomiast Blanka Bobula zajęła 5 

pozycję. Zdjęcia z zawodów do obejrzenia na profilu facebook'a Jacht Klubu "Kotwica".  

"Wyprawka szkolna" - nabór wniosków do 15-09-2015 

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w 

ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. pn. "Wyprawka szkolna". W celu 

ubiegania się o dofinansowanie należy zgłosić się do sekretariatu szkoły po formularze 

wniosków. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do dyrektora szkoły. 

Więcej informacji na temat zasad programu w roku szkolnym 2015/2016 oraz możliwości 

dofinansowania na stronie UM Tarnobrzeg =>>>Kliknij Tu!  

Mistrzowie kodowania w SP3 

Jak informuje pani Małgorzata Samek, nasza szkoła zakwalifikowała się w III edycji 

programu "Mistrzowie Kodowania".  

Więcej informacji dla Rodziców na stronie =>>>Kliknij Tu!  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

W dniu 1 września 2015 r. (wtorek) rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w SP3 (duża sala 

gimnastyczna).  

 O godz. 9.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I (poprzedzone spotkaniem z 
Wychowawcą przed wyznaczoną salą - wg plakatu przy wejściu do szkoły - a po uroczystości 
spotkanie w tych salach).  

 O godz. 9.15 - spotkanie w salach z Wychowawcami dla uczniów klas II-III (wg plakatu przy 
wejściu do szkoły).  

 O godz. 9.45 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II-III.  
 O godz. 10.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas IV-VI (następnie spotkania w 

salach z Wychowawcą - wg plakatu przy wejściu do szkoły).  

W związku z początkiem roku szkolnego odprawiona będzie Msza św. w kościele 

parafialnym pw. Chrystusa Króla (Al. Niepodległości) o godz. 8.00. Zachęcamy do udziału w 

imieniu Duszpasterzy i Katechetów naszej szkoły.  

https://www.facebook.com/Jacht-Klub-Kotwica-Tarnobrzeg-213223412119354/timeline/
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/wyprawka-szkolna-2015-2016-1#.VegDJn3-VCl
http://mistrzowiekodowania.pl/dla-rodzicow/


Bezpłatna pomoc w trudnych sytuacjach 

Przypominamy, że uczniowie mogą korzystać z telefonu zaufania 116 111, natomiast rodzice 

i nauczyciele w sprawach bezpieczeństwa dzieci uzyskają fachową pomocy, dzwoniąc pod 

numer 800 100 100. Jednocześnie w kwestiach związanych z dopalaczami Główny Inspektor 

Sanitarny uruchomił infolinię 800 060 800. Szczegółowe informacje można znaleźć także na 

stronach MEN =>>>Kliknij Tu!  

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 

Przedkładamy wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 obowiązujących w klasach I-

III oraz IV, V i VI w naszej szkole. 

| PODRĘCZNIKI (*.PDF)|  

| PODRĘCZNIKI (*.DOC)|  

 

Uzupełnij legitymację szkolną o PESEL 

Zapraszamy naszych uczniów do sekretariatu szkoły, aby uzupełnić ją o numer PESEL 

jeszcze przed wakacjami (jeśli takiego zapisu brakuje). Numer PESEL wpisuje się odręcznie 

na drugiej stronie legitymacji pod zapisem o upoważnieniu do zniżek i ulg. Taki zapis jest 

ważny, jeśli zostanie opieczętowany szkolną pieczątką (okrągłą) przez wyznaczonego do tego 

celu pracownika, na podstawie informacji Rodzica lub wychowawcy (arkusze ocen). Jak 

informuje MEN nowe wzory legitymacji, już z specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają 

uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015 r. Z tym, że dotychczas wydane 

legitymacje zachowają ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 

Więcej na stronie MEN =>>>Kliknij Tu! oraz Podkarpackiego Kuratorium Oświaty 

=>>>Kliknij Tu!  

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/masz-problem-daj-sobie-pomoc-skorzystaj-z-bezplatnej-pomocy-telefonicznej-i-online-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli.html
http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki2015_16.pdf
http://www.sp3tar.republika.pl/n_podreczniki2015_16.doc
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pesel-na-legitymacjach-prosba-do-szkol-i-przewoznikow.html
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=10750&idg=1&idp=10750

