
W dniu 23 czerwca odbył się apel podsumowujący konkursy przeprowadzone przez 

Spółdzielnie Uczniowskie naszej szkoły. 

Szczególnym punktem programu było wystąpienie honorowego gościa. Była nim Pani 

Urszula Stopa - Gawlas - Prezes Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej. W trakcie 

swojego wystąpienia Pani Prezes przedstawiła prezentację dotyczącą Banku Spółdzielczego, 

jego historii i roli w środowisku, oraz oferowanych usług. W jasny sposób przybliżyła 

terminy bankowe, a także udzieliła wielu cennych rad, w jaki sposób korzystać z produktów 

bankowych.  

Po wystąpieniu Pani Prezes nastąpiło omówienie konkursów. Uroczystego wręczenia nagród i 

dyplomów laureatom dokonały Prezes BS - Pani Urszula Stopa Gawlas i Dyrektor Szkoły - 

Pani Krystyna Wajdzik. 

 

W szkolnym etapie konkursu "Bank Spółdzielczy naszym Bankiem" przeprowadzonym  

przez Spółdzielnie w styczniu przy dużej pomocy Pani Alicji Matusik i pod honorowym 

patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej wzięło udział 20 uczniów. Komisja 

konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody główne następującym uczniom:  

    Radosław Wojtyłko, kl. III B 

    Gabriela Barcik, kl. II C  

    Katarzyna Siwiec, kl. I C,  

oraz wyróżnienie, które otrzymała 

     Anna Kawa, kl. III B. 

 

W kolejnym konkursie "Piramida Zdrowia" zorganizowanym przy współpracy Pani Alicji 

Matusik, oraz Pani Anny Habowskiej, nagrodzonych zostało sześciu z pośród dwudziestu 

startujących uczniów. Byli to:  

    Oliwia Porębska, kl. IV b - I miejsce 

    Adrian Boryczko, kl. V a - II miejsce 

    Miłosz Celak, kl. IV a - III miejsce 

 

    Kornelia Kulig, kl. V a - wyróżnienie 

    Patryk Rusin, kl. IV a - wyróżnienie 

    Dawid Kubasiak, kl. IV b - wyróżnienie  

 

W konkursie plastycznym na ulotkę reklamującą zdrowe produktu w naszych sklepikach 

szkolnych, najładniejsze prace wykonali i nagrody zdobyli: 

    Igor Świątek, kl. IV b -I miejsce 

    Anna Kawa, kl. III B - II miejsce 

    Izabela Surmiak, kl. III B - III miejsce 

    Radek Wojtyłko, kl III B - wyróżnienie 

 

W całorocznej zbiórce makulatury najlepsi okazali się: 

    Radek Celak z klasy IV b - dostarczył 144 kg  

     Amelia Nieciąg z klasy 2 b  - dostarczyła 113 kg 

     Igor Świątek z klasy IV b - dostarczył 78 kg. 

W sumie w ciągu całego roku szkolnego zebrano aż 1080 kg tego surowca. 

 

W konkursie zbiórki zużytych baterii, które zbierano w ramach współpracy z firma Reba 

wyróżnili się  

     Eliza Kubas, kl. 3b  - I miejsce 

    Michał Hruby, kl. 3b - II miejsce 



Joanna Sitarz, kl. 3a - III miejsce 

Wyróżnienia zdobyli: 

 Nikodem Szczurek, kl. 1a  

Oliwia Porębska, kl. 4b 

Szymon Marczyński, kl. 3a 

Piotr Manik, kl. 1b 

Bartłomiej Kłapyta z „0”-  

Michał Celak, kl. IIIB 

Filip Huzarski, kl. IIA  

 

W sumie zebrano 155 kg zużytych baterii. 

 

 Na zakończenie spotkania wszyscy obecni otrzymali w prezencie mały upominek od 

Banku Spółdzielczego. Bank Spółdzielczy był również fundatorem nagród w wielu innych 

konkursach, za co serdecznie dziękujemy.  

Dziękujemy Pani Prezes Banku Spółdzielczego za słowa skierowane do uczniów, oraz 

Pani Alicji Matusik i Pani Annie Habowskiej za pomoc w przeprowadzeniu konkursów 

plastycznych. 

Dziękujemy również uczniom za udział w konkursach organizowanych przez 

Spółdzielnie Uczniowskie. Mamy nadzieję, że w następnym roku tak licznie przystąpicie do 

nich i poszerzając swoją wiedzę na dany temat, zbierając zużyte baterie i makulaturę 

przyczynicie się do ochrony środowiska.  

 

      Członkowie Spółdzielni Uczniowskich 

 

 

 

  

 


