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  SPRZĄTANIE ŚWIATA  
 
Jak co roku wzięliśmy udział w akcji  „Sprzątanie Świata” – najmłodsze klasy sprzątały okolice 
szkoły, klasy ze szkoły podstawowej porządkowały tereny miejscowości Płociczno oraz miejsca 
pamięci narodowej, a uczniowie gimnazjum sprzątali szlaki Wigierskiego Parku Narodowego. 
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Rok szkolny 2012/2013 
rozpoczęty 
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II Turniej o Puchar Prezesa                                
Banku Spółdzielczego w Suwałkach 

30.X.2012 w Płocicznie-Tartak rozegrano już II turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar Prezesa 
Banku Spółdzielczego w Suwałkach. W turnieju uczestniczyły zespoły z woj. podlaskiego i warmińsko- 
mazurskiego. Poziom zawodów był wysoki co dobrze rokuje przed zbliżającym się sezonem ligowym. 
Zwycięzcą została drużyna UKS SPRINT I Płociczno – Tartak przed Pomorzanką Sejny i UKS SPRINT 
II. Na zakończenie Andrzej Kolenkiewicz, prezes BS w Suwałkach, wręczył wszystkim zespołom 
pamiątkowe dyplomy, medale, puchary i upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Suwałkach. 
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Nasza szkoła – to brzmi dumnie!   
 
Projekt „Nasza szkoła – to brzmi dumnie!” jest realizowany w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w 
Płocicznie-Tartak w okresie od 1-09-2012r. do 30-06-2015r. Tematyką projektu jest zorganizowanie zajęć 
pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań i pozaszkolnych (zajęcia terenowe i wyjazdy edukacyjne: Białystok, 
Warszawa, Toruń). Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniów 
klas I-III Gimnazjum. 
Zajęcia realizowane w ramach projektu: 

• J. Angielski „Let’s play in english”  

• J. Niemiecki „Das macht spaß”  

• Nowoczesne techniki informatyczne i komunikacyjne „Ict: inspirujące – ciekawe – twórcze”  

• Innowacyjny program rozwojowy „Trening twórczego myślenia”  

• Innowacyjny program rozwojowy „Porusz umysł”  

• Innowacyjny program rozwojowy „Nauka szybkiego czytania i zapamiętywania”  

• Innowacyjny program rozwojowy „Projekt to nic trudnego”  

• Klub techniczno- matematyczny „Papierowe fantazje”  

• Klub ekologiczny „Strażnicy przyrody”  

• Klub umysłów ścisłych „Mały einsein”  

• Zajęcia korekcyjne (rehabilitacja i fizjoterapia) „Zdrowa postawa to podstawa”  

• Wyjazdy terenowe (np. Wigierski Park Narodowy) i wycieczki edukacyjne (Białystok, Toruń, 

Warszawa).  

Projekt realizowany jest przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w partnerstwie z Gminą 

Suwałki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

 

 
 

 



 

Warto zobaczyć… 
Bitwa pod Wiedniem 
Porą letnią 1683 roku 300 

tysięcy wojowników Imperium 
Osmańskiego pod dowództwem 
Wielkiego Wezyra Kary Mustafy 
zaczyna szturm na Wiedeń. Po 
zniknięciu Cesarza Leopolda 
los miasta staje się coraz 
znaczniej nieznany. Jeśli 
Wiedeń upadnie, wojsko 
Wielkiego Wezyra bez trudu 
dojdzie aż do Morza 
Północnego, a następnie także 
do Rzymu. Po wielu tygodniach 
oblężenia, 12 września 1683 
roku, przychodzi czas 
decydującej bitwy. Szale 
wygranej zmieniają się 
nieustannie. W chwili, gdy 
wszystko wskazuje na 
nadchodzący tryumf armii Kary 
Mustafy, do boju przyłączają się 
polskie wojska. Pod 
dowództwem króla Jana III 
Sobieskiego armia stacza 
niesamowitą walkę, gdzie 
nieznane są nie tylko losy 
miasta, ale i całego kontynentu. 
 

 

Lorax 
Wersja kinowa jednej z 
piękniejszych bajek dr. Seussa, 
twórcy tak wspaniałych i 
edukacyjnych historii, jak 
"Horton słyszy Ktosia". 
Pragnący zdobyć względy 
ukochanej młody chłopak 
dostaje informację o Loraxie – 
nieco zrzędliwym, lecz 
urokliwym stworzeniu, które 
mówi jako przedstawiciel drzew. 
Poruszająca opowieść zarówno 
dla najmłodszych, jak i 
starszych widzów. 
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