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Witajcie!!!!
Ach….róże pachną, słoneczko mocniej świeci, chmurki płyną
po niebie…Żyć nie umierać. Za nami już maj, najpiękniejszy
miesiąc w roku. Wakacje tuż tuż, bo już za miesiąc. Niestety będzie
to czas wytężonej pracy- trzeba ostro wziąć się za
poprawianie ocen ,rzetelne

pisanie prac domowych i

sprawdzianów ( jak My to lubimy). Głowa do góry, już za
parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę…..
Udanych, pelnych przygód i wrażeń wakacji
życzy Redakcja.
MAJ 2012
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Zatem wszystkim mamom składamy w tym dniu
najserdeczniejsze życzenia, dużo zdowia, radości
i uśmiechu na co dzień.

DZIEŃ 26 MAJA
to święto wszystkich
mam i najcieplejsze ze
wszystkich świąt w
roku. Jest wyrazem
miłości, szacunku
i podziękowania wobec
wszystkich matek.

Za tą miłość z Twego serca,
Za trud wychowana mnie.
W tym Dniu Matki przyjmij proszę,
Te życzenia skromne me.
Życzę Tobie mamo wprost,
Zdrowia i radości moc.
Aby miłość Twoja skrycie
Ogarniała moje życie.

Słowo „mama”, które
brzmi podobnie w wielu językach świata, jest tego
dnia na ustach wszystkich i to nie tylko dzieci.

Twój „urwis”

Pamietajmy, że nie tylko w tym dniu każdej mamie należą się
kwiatki i płynące z głębi serca słowa, ale też na co dzień. Zaś 26
maja mamy okazję w sposób szczególny i wyjątkowy okazać swoje
podziękowania za wszystko co mamy dla nas robią. Dzień Matki to
okazja aby podziękować za to, że od rana do późnej nocy martwią
się o nas. Stoją przy nas w nocy gdy płaczemy. Są przy nas gdy
wołamy o pomoc. Dają nam przyjaźń i miłość najpiękniejszą i
najtrwalszą.
Matka to najważniejsza osoba w życiu każdego z nas.
Dlatego nie zapominajmy o swoich mamach w tym szczególnym
dniu.
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Bezpiecznie po drodze…..

przedlekarskiej. Po zaciętej i dość wyrównanej walce szkoły zajęły
następujące miejsca:
Kat. Szkół Podstawowych :
I miejsce Szkoła Podstawowa w Łącku
II miejsce Szkoła Podstawowa w Kadczy
III miejsce Szkoła Podstawowa w Jazowsku
Kat. Gimnazjów : I miejsce Gimnazjum w Jazowsku
II miejsce Gimnazjum w Łącku
Szkoły, które zajęły I miejsca zakwalifikowały się do etapu
powiatowego Turnieju BRD w Nowym Sączu.
W rywalizacji indywidualnej świetnie zaprezentował się
nasz kolega Jakub Świebocki, który zajął I miejsce. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i medale.

Dnia 30.03.2012 r. w naszej
szkole odbyły się Gminne Zawody
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W zawodach wzięli udział
uczniowie z trzech szkół
podstawowych
( Jazowska, Kadczy i Łącka) oraz
dwóch gimnazjów ( Jazowska i
Łącka).
Uczniowie stanęli do współzawodnictwa w dwóch kategoriach
wiekowych: kat. szkół podstawowych i
kat. gimnazjów.
Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach :
teoretycznym
( test składający się 25
pytań)
- praktycznym –
tor przeszkód i udzielanie
pomocy przedlekarskiej.
Naszą szkołę
reprezentowali: J.
Świebocki VI, R. Majerski
V b, S. Majerski Vb oraz
D. Pieruszka IIIA,
R.
Gromala IIIA, R. Stanisz IIIA.
Wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach wykazali się
wyczerpującą wiedzą teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz znakomitymi umiejętnościami
pokonywania
przeszkód na rowerze
i
udzielania pierwszej pomocy
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Organizatorami zawodów
była Dyrekcja ZSG w
Jazowsku wraz z Panią
St. Zarembą
i Panem M. Hejmejem.
Drużyna naszych
kolegów z gimnazjum 17
kwietnia wzięła udział w
zawodach powiatowych
tego konkursu. Chłopcy zajęli VII miejsce.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy,
a wyróżnionym i zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów
i bezpieczeństwa na drodze!!!
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Szkolne koło LOP docenione
artystyczny, konkurs piosenek o tematyce ekologicznej oraz
rozdanie nagród z konkursu fotograficznego.
W kwietniu,
koleżanki
i koledzy ze szkolnego Koła
Ligi Ochrony przyrody wzięli
udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez SK
LOP Oddział „Przehyba”. Konkurs pt. „Zwiastuny Wiosny”
przeznaczony był głównie dla uczniów gimnazjów z terenu
miasta i gminy Piwniczna, Rytro, Stary Sącz i Łącko. Konkurs
cieszył się niesamowitym powodzeniem. Do szkolnego opiekuna
koła – Pani A. Mamai trafiło wiele ciekawych zdjęć
przedstawiających pierwsze oznaki wiosny. Szkolna komisja w
składzie: opiekun koła – Pani Aneta oraz Pani J. Koza dokonała
przeglądu zdjęć i wyłoniła najciekawsze, które zostały odesłane
do Oddziału LOP „Prehyba” i wzięły udział w konkursie
powiatowym. Zdjęcia okazały się być na bardzo wysokim
poziomie, gdyż nazwiska ich wykonawców znalazły się na liście
laureatów konkursu. A oto nasi zwycięzcy:

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy,
a zwycięzcom i wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów być
może w branży fotograficznej.
W tym miejscu należy również nadmienić, że szkolne koło
LOP jest bardzo prężnie działającym w ty roku. Uczestnicy
zajęć biorą udział w różnych konkursach ekologicznych,
wycieczkach tematycznych oraz akcjach związanych z ochroną
naszego środowiska. Przygotowują i prezentują różnorodne
materiały i plakaty informacyjne, dotyczące istotnych dla
człowieka zagrożeń współczesnego świata. Oby tak dalej!!
A oto nagrodzone zdjęcia!!

Karolina Job kl. III D – I miejsce

K. Job III D ( I miejsce)

Paweł Kałuziński kl. I B – III miejsce
Jakub Bieryt kl. I D - wyróżnienie
Uczniowie
ci mieli również okazję
uczestniczyć w
Międzynarodowych Obchodach Dnia Ziemi organizowanych
przez w/w oddział LOP, które odbyły się 9 maja
w
starosądeckim kinie „Sokół”. Imprezie towarzyszył program
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P. Kałuziński I B
( III miejsce)

Galeria innych zdjęć zgłoszonych do szkolnego etapu konkursu

J. Babik ID

J. Babik I D

S. Lizoń I D
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których spożywanie spowodowało czyjś ciężki uszczerbek na
zdrowiu. W literaturze na temat składu dopalaczy pojawiają się
także przypuszczenia, oparte na ogólnej wiedzy o znanych
ludzkości związkach chemicznych i roślinach wywołujących
określone efekty narkotyczne.
Dopalacze, jak wszystkie inne substancje pozwalające uciec od
rzeczywistości, potrafią silnie uzależnić. W tym także nie
różnią się od „zwykłych” narkotyków. Wiele osób stosujących
te substancje twierdzi, że nie mogą one być przyczyną nałogu
i dlatego są bezpieczne. Jest to błędne myślenie. Istnieją już
potwierdzone przypadki uzależnienia od związków
wchodzących w skład dopalaczy. Stosowanie substancji
psychoaktywnych bez kontroli może stanowić duże zagrożenie.
Ilość poważnych skutków ubocznych powoduje, że przed
sięgnięciem po dopalacze należy się dobrze zastanowić.

Dopalacze – tak nazywane są potocznie różnego
rodzaju substancje psychoaktywne które nie znajdują się
oficjalnie na liście środków kontrolowanych przez ustawę
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich spożycie ma na celu
wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu
narkotycznego substancji zdelegalizowanych.

Objawy stosowania dopalaczy
ü Gwałtowny wzrost temperatury ciała, często będący
bezpośrednią przyczyną
śmierci młodych ludzi
zażywających dopalacze.

Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć
obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład
chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Ponadto producenci tego
rodzaju środków nie podają zwykle ich pełnego składu
chemicznego, zaś potencjalnych związków chemicznych
o działaniu psychoaktywnym, które stosunkowo łatwo jest
otrzymać, jest co najmniej 12 tysięcy.. W literaturze
przedmiotu jest niewiele systematycznych badań nad
rzeczywistym składem tych produktów. W większości są to
jedynie dane przyczynkowe oparte na analizie produktów,

ü Nadmierna
wesołość,
ale
też
przygnębienie
i przerażające uczucie pustki, długotrwałe może
doprowadzić do negatywnych reakcji psychicznych
– agresja, samo agresja itp.
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ü Wymioty i nudności spowodowane podrażnieniem
śluzówki oraz uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego.

Działanie dopalaczy może odbić się również na pracy wątroby,
która, jest jak pompa oczyszczająca organizm z trucizn.
Rozległość objawów zatrucia dopalaczami wskazuje, że mogą
one również upośledzać funkcje wątroby. Ich następstwem
może być w późniejszym czasie niewydolność, czy marskość
wątroby.

ü Pobudzenie psychoruchowe powodujące często brak
potrzeby snu, które może utrzymywać się przez wiele
godzin.

Zatem, czy naprawdę warto niszczyć sobie zdrowie? Wydaje
się, że odpowiedź powinna być prosta, a jednak wiele osób,
zwłaszcza młodych, sięga po dopalacze.

ü Uszkodzenie zwieraczy odpowiadających za trzymanie
moczu i brak kontroli nad innymi potrzebami
fizjologicznymi.
ü Bóle wieńcowe i udar mózgu.

Bądźmy świadomi niebezpieczeństw stwarzanych przez
tego typu produkty. Czytajmy, analizujmy i poszerzajmy
swoją wiedzę na temat ich negatywnego działania, mając
na uwadze własne zdrowie i przyszłe plany.

Skutki stosowania dopalaczy
Przypadki zatruć, które widzimy u osób zażywających
dopalacze, to tylko czubek góry lodowej. Prawdziwe skutki
działania dopalaczy mogą się ujawnić po dłuższym czasie,
ponieważ jak
twierdzą specjaliści są to substancje
psychoaktywne, o silnym działaniu na ośrodkowy układ
nerwowy, mogą powodować np. powstawanie stanów
lękowych, depresyjnych, mogą też wyzwalać uśpione
psychozy, schizofrenię u osób, u których być może nigdy nie
doszłoby do rzutu takiej choroby, gdyby nie czynnik inicjujący
w postaci dopalaczy. Może dochodzić również do uszkodzeń
ośrodkowego układu nerwowego, które ujawnią się dopiero po
wielu latach, np. w postaci zaburzeń osobowości, nadmiernej
agresji, zaburzeń pamięci, dużej impulsywności, chwiejności
emocjonalnej.
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IM WIĘCEJ WIESZ TYM ŁATWIEJ SIĘ
BRONISZ !!!

szczegóły spotkania i wyciągną z niego odpowiednie
wnioski i przesłania.

W ramach działań profilaktycznych szkoły uczniowie
klas III gimnazjum wzięli udział w koncercie
profilaktycznym organizowanym przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku dnia
22 maja 2012 r. Koncert pod hasłem

…….MASZ TYLKO JEDNO
ŻYCIE……. przygotował zespół BLUESMOBILE.
Jest to zespół blues – rockowy, który w sposób bardzo
interesujący i przystępny przekazuje treści z zakresu
profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz
innych używek typu dopalacze, łącząc je z dobrą muzyką.
Podczas spotkania zespołu z młodzieżą lider grupy
przedstawiał profilaktykę w sposób bardzo bezpośredni,
niezwykle sugestywny i szczery. Opierał się na własnych
doświadczeniach z okresu dzieciństwa, czasów młodości
i dorosłego życia. Prezentował znane dla współczesnej
młodzieży przykłady życiowych historii i ludzi, którym
udało się wygrać - wyjść z nałogu, przeżyć i wrócić do
„normalnego życia”.
Wszyscy zebrani z niezwykłym zainteresowaniem
przysłuchiwali się opowiadaniom lidera zespołu i świetnie
bawili się przy muzyce. Z pewnością zapamiętają ważne
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Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów
osobą Papieża – Polaka, motywowanie uczniów do bliższego
zapoznania się z nauczaniem Jana Pawła II, kształtowanie postaw i
zachowań młodzieży zgodnych z nauką i postawą Ojca Świętego
oraz zachęcanie uczniów do refleksji nad własnym życiem,
tożsamością religijną, narodową i kulturową w oparciu o nauczanie
Jana Pawła II.
Z naszej szkoły udział w konkursie wzięło wielu uczniów. Każdy
uczestnik miał za zadanie udzielić odpowiedzi na 30 pytań (każde z
zadań miało zróżnicowany poziom trudności). Nasi koledzy musieli
się sporo napracować by otrzymać jak najwięcej punktów. Tuż przed
aktualnym wydaniem naszej szkolnej gazetki,,Bakałarz”
otrzymaliśmy wyniki konkursu. Najlepiej z naszej szkoły
zaprezentowała się Lidia Markiewicz z kl.6. Tuż za nią znalazła się
Maria Majerska także z kl.6. Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy dobrych miejsc i życzymy dalszych sukcesów w innych
dziedzinach naukowych.

Kto? Gdzie? Kiedy?
12-go kwietnia w kinie „Sokół” w Starym Sączu odbył się
XVII finał Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów.
Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Starym
Sączu. W konkursie wzięli udział najlepsi wokaliści z powiatu
nowosądeckiego, którzy wcześniej przeszli etapy kwalifikacyjne.
Naszą szkołę reprezentowały: Edyta Klimek kl. III B, Izabela
Rams kl. III B oraz Magdalena Matusiewicz kl. I A. Poziom
występów był wysoki i jury miało naprawdę duży dylemat przy
wyborze najlepszych artystów. W rezultacie nasze koleżanki
zajęły wysokie miejsca. Edyta Klimek zajęła II miejsce, a
Magdalena Matusiewicz wyróżnienie.

Dnia 10 maja uczennica klasy VI Lidia Markiewicz
wzięła udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla
uczniów szkół podstawowych organizowanym przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy. W konkursie
podzielonym na dwie części uczestnicy zmagali się z
tekstem z lukami i krzyżówką oraz „Ortomanią” na
komputerze.

Dnia 29

marca uczniowie klas IV – VI przystąpili do
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
"Olimpus". Organizatorem konkursu w szkole była
Pani B. Rajczak

Tematyka konkursu - mimo iż była dość obszerna cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów szkoły
podstawowej. Dotyczyła głównie życia, pontyfikatu, działalności,

Po zaciętej walce najlepszych z najlepszych komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców. Nasza koleżanka
zajęła III miejsce, z czego ogromnie się cieszymy.

nauki i podróży Jana Pawła II.
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wspaniałym darem.
Jedną z nich jest Aleksandra
Pyrdoł z klasy III SP. Jej
pasja, jak nam sama
wyznała, zrodziła się, gdy
przystąpiła
do
grona
uczniów naszej szkoły.
Rozpoczęła naukę gry na
gitarze, uczęszczając na
zajęcia koła gitarowego.
Tam pod czujnym okiem Pani Wandy Talarczyk krok po
kroku poznawała nowe chwyty, utwory i piosenki. Dziś
gra na gitarze jest jej ulubionym zajęciem. Dużo pracuje w
domu i stara się rozwijać swój talent. Uczestniczy także
w zajęciach gitarowych w Ognisku Muzycznym w GOK
w Łącku. Inspiruje ją gra popularnych gwiazd. Ola już
osiąga sukcesy. W tym roku zajęła I miejsce w Konkursie
Młodych Instrumentalistów. Kilkukrotnie zajmowała
wysokie miejsca w konkursach szkolnych.
Swoim
śpiewem, doskonałą grą na gitarze wspiera wokalnie
rózne uroczystośc szkolne. W przyszłości zamierza zostać
lekarzem internistą. W jej pracy i wysiłkach bardzo
wspierają ją rodzice, a w szczegomności mama, która
pomaga jej w pokonywaniu tremy i wszelkich trudności.

Z miłości
do muzyki
Każdy z nas posiada jakiś talent, w czymś jest
dobry, ma własne zainteresowania i pasje. Różnorodność
uzdolnień i osobistych predyspozycji jest ogromna
i zróżnicowana. Oprócz talentu bardzo ważne jest także
jego odpowiednie szlifowanie i rozwijanie. Codzienna,
systematyczna i wytężona praca na pewno daje
zadowalające rezultaty. Wzmacnia poczucie wartości
i satysfakcji z podejmowanych wysiłków, a każdy sukces
napawa dumą, radością
i daje motywację do
dalszego
działania
i podejmowania coraz
to nowych wyzwań.
W naszej szkole
są również
osoby,
które
zostały
obdarzone
tym
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Kolejną osobą, o której warto wspomnieć jest Edyta
Klimek z klay III B gimnazjum. Swój talent odkryła w
wieku 5 – 6 lat kiedy to pierwsze lepsze zabawki
slużyły jej za mikrofon. Pierwszym poważnym występem
był dla niej udział w konkursie „Skowroneczek”. Edyta
brała w nim udzial jako uczennica klasy II szkoły
podstawowej. Była to dla niej świetna zabawa, ponieważ
poznała znane osoby ze świata telewizji i muzyki.
Przez dwa lata śpiewala w MOK – u w Nowym Sączu,
gdzie należała do zespołu „Young voice”. Obecnie należy
do scholi parafialnej i grupy młodzieżowej, a jej plany
związane z muzyką i śpiewem uległy nieco zmianie. Cały
czas jednak rozwija swój talent przez udział w zajeciach
wokalnych organizowanych w szkole oraz konkursach
szkolnych. Śpiew jest jej wielką pasją, która, jak twierdzi
sama Edyta, będzie jej towarzyszyć całe życie.
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jeszcze lepiej.
W nauce: Zgłoś się na konkurs chemiczny. Poradzisz sobie. Uwierz
w siebie, a nie pożałujesz.
Chłopcy: - w miłości: Możesz zacząć szukać nowej dziewczyny,
ona spotyka się z tobą tylko dla kasy.
W przyjaźni: Koledzy będą dla ciebie podporą, po bolesnym
rozstaniu z dziewczyną.
W nauce: Super! Będzie świetnie, szczególnie z matematyki
Szczęśliwe liczby: 9, 11, 24

****HOROSKOP****
BYK
Dziewczęta: w miłości: Nadejdzie dla was
trudny okres. Jedno słowo może zaważyć na
waszej miłości. Spróbuj pójść na kompromis i nie
załamuj się, On cię zrozumie.
W przyjaźni: Wszystko dobrze. Urodziny przyjaciółki to świetna
okazja, żeby pogadać i poplotkować. Tylko o nich nie zapomnij, a
będzie OK. J
W nauce: Nauczyciel jak nauczyciel: powrzeszczy, pokrzyczy i mu
przejdzie. Mówi się trudno. Skup się na przedmiotach ścisłych, a w
szczególności na fizyce. Nauczycielka ma cię na oku !
Chłopcy - w miłości: Ta piękna blondynka, o której tak często
myślisz nie jest dla ciebie. Niestety. Mówi się trudno i idzie się
dalej. Wkrótce o niej zapomnisz.
W przyjaźni: Twoi przyjaciele są szczęściarzami. Będzie fajnie.
W nauce: Powiedzmy, że może być. Spójrzmy prawdzie w oczy:
orłem nie jesteś i nie będziesz. Nie siedź tyle na fejsie i będzie OK.
Wyciągniesz na dopa. Szczęśliwe liczby: 14, 17

RAK
Dziewczęta – w miłości: szczerość nade
wszystko, zawsze mów o tym co czujesz i nie daj
się zbałamucić.
W przyjaźni: pamiętaj, że koleżanek możesz
mieć wiele, ale przyjaciółkę masz tylko jedną. Nie zepsuj tego.
W nauce: Obudź się. To ostatni dzwonek by ostro wziąć się do
roboty i nadrobić zaległości.
Chłopcy – w miłości: pamiętaj, że irokez na głowie i tona żelu to
nie wszystko. Dla tej wybranej liczy się przede wszystkim charakter
i inteligencja.
W przyjaźni: ostatnio nieco zaniedbałeś kumpli, zrehabilituj się i
nadrób zaległości. Może jakiś wspólny wypad do kina lub pizzę ?
W nauce: możliwa niezapowiedziana kartkówka, poucz się języków
obcych.
Szczęśliwe liczby: 4, 12, 27

BLIŹNIĘTA
Dziewczęta – w miłości: Jak najbardziej tak!
Odważ się wreszcie i zaproś go na pizze i zamów
coś na ostro.
W przyjaźni: I znowu sukces. Cały miesiąc bez
sprzeczek to wasz nowy rekord J A teraz będzie
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Dziewczęta – w miłości: Stara miłość nie
rdzewieje J Pamiętaj o tym, kiedy w
najbliższym czasie odezwie się do ciebie twój
eks. Daj mu szansę.
W przyjaźni: Pamiętaj twoja najlepsza
przyjaciółka ma do ciebie pełne zaufanie. W
sprawach ważnych nie zawiedź jej.
W nauce : Kasztany dawno już przekwitły , a więc czasu coraz
mniej ,koniec roku jest już tuż tuż , weź się poważnie do pracy.
Postaw na przedmioty , które Idą ci gorzej .
Chłopcy - w miłości: Twoja wybranka odwzajemnia sympatię.
Doceń to i uwierz w swój osobisty urok.
W przyjaźni : Kumpel , z którym ćwiczysz piłkę nożną dużo o tobie
wie. Staraj się przeciągnąć go na swoją stronę.
W nauce: Choć geografia to nie przedmiot , który cię fascynuję to
jednak wypada mieć dobry na świadectwie . Ucz się i pracuj a
osiągniesz sukces .
Szczęśliwe liczby: 15, 22
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Proński, Dawid Szelec , Rafał Majerski, Piotr Pierzchała, Jakub
Świebocki, Paweł Majerski, Michał Bieryt , Bartłomiej Pomietło ,
Łukasz Sajdak i Marcin Stawiarski.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Unihokej
Dnia 24.03.2012 w Zagorzynie odbyły się gminne
zawody unihokeja dziewcząt i chłopców.
W zawodach wzięły udział dwie
drużyny – dziewcząt i chłopców.
Obydwie zajęły III miejsce. Dziewczęta
w składzie: Joanna Warzecha, Teresa
Ciesielka, Agnieszka Stec, Magdalena
Lizoń, Justyna Faron, Maria Jasińska,
Barbara Sędzimir, Edyta Kurzeja, Sabina
Prońska. Natomiast chłopcy w składzie:
Jakub Kozik, Michał Bieryt, Krystian Hebda, Jakub
Świebocki, Dawid Szelec, Łukasz Sajdak, Sebastian
Majerski, Piotr Pierzchała i Michał Warzecha.

Czwórbój
Dnia 10.05.2012 w Łącku odbyły
się
gminne
zawody
czwórboju
lekkoatletycznego.
Nasza
drużyna
dziewcząt
zdobyła
4
miejsce
( skład:Agnieszka Stec, Justyna Faron,
Joanna Warzecha, Magdalena Lizoń,
Sabina Prońska, Angelika Majerska, Maria
Jasińska i Edyta Kurzeja). Chłopcy również 4
miejsce. W
składzie drużyny byli: Michał Bieryt, Marcin
Stawiarski, Paweł Majerski, Jakub Świebocki, Dawid Szelec, Łukasz
Sajdak, Rafał Majerski, Sebastian Majerski, Piotr Pierzchała, Rafał
Stec.

Piłka ręczna
Dnia 31.03.2012 w Łącku odbyły się gminne
zawody chłopców w mini piłce ręcznej. Drużyna naszych
chłopcow zajęła 3 miejsce. Skład: Jakub Kozik, Michał
Bieryt, Marcin Stawiarski, Jakub Świebocki, Dawid Szelec,
Łukasz Sajdak, Rafał Majerski, Sebastian Majerski, Piotr
Pierzchała, Michał Warzecha, Paweł Kozik.

Piłka Nożna
Dnia 19.05.2012r na Jazowskim Orliku
odbyły się gminne mecze grupowe w piłce
nożnej. Nasza szkolne drużyna zwyciężyła i
wzięła udział w finale zajmując III miejsce.
Skład drużyny: Jakub Kozik, Michał Bieryt,
Jakub Świebocki, Dawid Szelec, Rafał
Majerski, Sebastian Majerski, Łukasz Sajdak, Piotr Pierzchała,
Michał Warzecha, Rafał Stec, Kamil Proński, Paweł Kozik.

Gminne sztafetowe biegi przełajowe
12.04.2012 w Jazowsku odbyły się gminne
sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców. Obie
nasze drużyny zajęły III miejsce. Drużyna dziewcząt w
składzie: Angelika Podobińska, Joanna Podobińska , Beata
Klag, Angelika Majerska, Edyta Kurzeja, Agnieszka
Majerska, Justyna Faron, Agnieszka Owsianka. Natomiast
chłopcy w składzie: Rafał Stec, Kamil Hebda, Kamil
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