
Sukcesy uczniów PG 3 w konkursach międzyszkolnych  
w I semestrze 2009/10: 

 
1. Kinga Suska z IIIb zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 

     plastycznym na ozdobę choinkową i pocztówkę do św. Mikołaja, 
     zorganizowanym przez Klub Kultury "Zastów" (opiekun: p.T.Mazur) 

2. W ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez    
      Stowarzyszenia Eko - Edukacja i Eko - Unia na hasło ekologiczne  
     - hasło Piotra Staszewskiego z kl. IIIc "Okaż kulturę i chroń naturę" 
     zdobyło jedno z trzech pierwszych miejsc i nagrodę pieniężną  
     w wysokości 400zł. 

3. Michalina Majstrowicz z IIIb zakwalifikowała się do rejonowego  
      i wojewódzkiego etapu konkursu języka polskiego  
     (opiekun : p. A.Gniłka) 

4. Margareta Iwanowicz i Kinga Suska (z IIIb), Klaudia Antaczak (z IIa) 
     zakwalifikowały się do etapu rejonowego konkursu geograficznego   
     (opiekun p. T.Mazur). 

5.  Wiktor Wlaźlak (z IIIb) zakwalifikował się do etapu rejonowego 
      konkursu języka niemieckiego (opiekun : p.S.Waszczak) 

6. Margareta Iwanowicz (z IIIb) zakwalifikowała się do etapu rejonowego 
      konkursu biologicznego( opiekun: p.H.Kamińska) 

7. Wiktor Wlaźlak (z IIIb) zakwalifikował się do etapu rejonowego 
      konkursu z chemii (opiekun : p.J.Janik) 

8. Aleksandra Karkoszka (IIa) i  Patryk Mirosław (…) zakwalifikowali się  
     do etapu rejonowego konkursu z wiedzy o sztuce (opiekun: p.B.Janacz  
     i J.Borowiecka – Grzywacz)  

9. Monika Bińkowska (z IIIa) zakwalifikowała się do etapu rejonowego 
      konkursu języka angielskiego (opiekun : p.A.Sojczyńska) 

10. Paweł Gałwa zakwalifikował się do etapu rejonowego 
      konkursu z historii (opiekun : p.A.Stalka) 

11. Wiktor Wlaźlak i Justyna Krawczyk (IIIb)zakwalifikowali się do etapu  
     rejonowego Konkursu Biblijnego (opiekun:p. K.Kowalczyk) 

Sukcesy sportowe: 
- I miejsce w mieście i IV miejsce w powiecie w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt  (p. Ł.Stępień) 
- II miejsce w Mistrzostwach Miasta i IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 
unihokeju dziewcząt (p. Ł.Stępień) 
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta i V miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 
unihokeju chłopców (p.S.Mysłek) 
- III miejsce w Mistrzostwach Miasta i III w Mistrzostwach Powiatu w 
koszykówce chłopców (p. S.Kruszewski) 
- I miejsce w Mistrzostwach Miasta i I w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce 
dziewcząt (p.J.Jasnos) 


