
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie naszej szkoły,  uczestniczyli w zabawie karnawałowej   w dniu 24 stycznia br. 

Oprawę muzyczną przygotowali licealiści z II LO  im. S. Żeromskiego w Sieradzu. 

                   
 25 stycznia 2012 roku w SOSzW odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych –

przedszkolaków.  Na bal przybyły wróżki, królowe i królowie, rycerze, motyle, koty, misie 

nie zabrakło też Batmanów, Spidermanów i innych barwnych postaci.  

 W dniu Św. Walentego sala refektarzowa w DPS- ie  zamieniła się w salę balową 

udekorowaną w czerwone balony i niezliczoną ilość czerwonych serc. Na walentynkowym 

balu karnawałowym bawili się uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wych.  

 16 lutego 2012 roku nasi uczniowie wspaniale bawili się na dyskotece walentynkowej. 

            Nasi sportowcy też nie próżnują: 

 23 lutego 2012 roku  w Centrum Rozrywki ,,Black” w Wieluniu odbył się III Turniej  

Bowlingowy Olimpiad Specjalnych - Wieluń  2012.  Naszą placówkę reprezentowało                            

4 zawodników. W wyniku rozgrywek turniejowych zdobyliśmy srebrny medal i 3 czwarte 

miejsca . 

                           
 29 lutego 2012 roku nasi sportowcy wyjechali na Zimowe Ogólnopolskie Igrzyska Zimowe, 

by reprezentować nasza szkołę w  konkurencji hokeja. 

 7 marca 2012 roku odbyły  się Wojewódzkie Zawody Tenisa Stołowego „ Sprawni  

razem”  

 6 marca 2012 roku w świetlicy internackiej odbył się szkolny konkurs ortograficzny pod 

nazwą „MISTRZ ORTOGRAFII”.                                        Oto Mistrz. Gratulujemy !!! 

 

 

 

 

 

 

     OGŁOSZENIA…       

Nakrętka 
 

Nakrętki butelek PET – masowa akcja społeczna 
Nie bądź obojętny na krzywdę innych ludzi. 

 
W naszej szkole zbieramy nakrętki, pochodzące z różnych opakowań co 

może pomóc innym. 
Co to jest PET? 
Termoplastyczny polimer, stosowany głównie do produkcji opakowań przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością. Najczęściej można go spotkać w postaci butelek PET do 
różnego typu napojów. Jest to stosunkowo drogie tworzywo, ale jego recykling jest 
bardzo opłacalny. 
 
Dlaczego warto zbierać nakrętki? 
Zbierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych. O co chodzi? 
O śmieci, a konkretnie o różnego typu nakrętki. Kilogram plastikowych nakrętek po 
różnego rodzaju napojach przekazanych do recyklingu to średnio około 70 groszy. 
Koszt wózka to 4-6 tys. zł, czyli wartość około sześciu ton surowca. Obojętnie jaki 
kształt i kolor, obojętnie jaki producent. Liczy się ilość – im więcej kapsli, korków, 
nakrętek, tym oczywiście lepiej. 
 
Inicjatywa lokalna – akcja globalna 
W Polsce ideę akcji nakrętkowej rozpowszechnili studenci z Uniwersytetu Rolniczego 
im. H. Kołłątaja w Krakowie. Jak widać, idea akcji jest bardzo prosta, a zasady 
przejrzyste. Zapewne zbieranie monet nie „chwyciłoby” tak jak zbiórka śmieci, a 
przemiana bezwartościowych nakrętek w wartościowy wózek inwalidzki bardziej 
przemawia do ludzi. 

 

 
 

 

 

   


