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Ważne tematy: 

 

 Bezpieczne wakacje!!! 

 Pierwsza pomoc 

przedmedyczna. 

 Niezbędnik turystycz-

ny. 

 

Tegoroczne „Małe Formy Artystyczne” odby-

ły się w Kozienicach 21.05.2014r. Nasi 

uczniowie przedstawili publiczności występ 

artystyczny pt. „Akademia pana Kleksa”. Ak-

torzy zaprezentowali się wspaniale, pokazując 

kunszt aktorski. Publiczność była zachwycona 

popisem artystycznym. Wykonawcy zostali 

nagrodzeni gorącymi brawami oraz otrzymali 

wiele nagród.  

Co, gdzie, kiedy, 
jak?! 

1 

Strefa kultury. 2 

Szanujmy zdro- 3 

E k o l u d z i k -
tajemnice przyro-

3 

W tym numerze: 

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą znów uroczyście! 

 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

 nym przez brać szkolną punktem uroczysto-

ści była wspólna zabawa dzieci z rodzicami i 

nauczycielami. Odbyły się liczne konkursy, 

gry i quizy. Uczniowie udowodnili, że są 

wspaniałymi tancerzami oraz malarzami- 

wykazując swoje umiejętności w zabawach 

związanych z tańcem i plastyczną twórczo-

ścią. Najmłodsi wychowankowie mogli po-

malować sobie twarze i przemienić się na 

chwilę w motyla, pirata, czy Indianina.  Po 

wyczerpującej aktywności – grach, konkur-

sach, zabawach można było posilić się solid-

nie przygotowanym dla wszystkich gorącym 

posiłkiem-  pysznym bigosem oraz kiełbaska-

mi i kaszanką z grilla. Nie zabrakło również 

ulubionych przez dzieci słodyczy i soków.  

Wszystko to dzięki darczyńcom, którym gorą-

co dziękujemy. Dzięki ich pomocy na twa-

rzach naszych podopiecznych zagościł 

uśmiech i zadowolenie. Niestety było trochę 

chłodu, co jednak wcale nie przeszkodziło 

cudownie się bawić naszym pociechom. Jed-

na z atrakcji (dmuchane zjeżdżalnie), ze 

względu na aurę, nie mogła być zrealizowana, 

ale  ucieszy dzieci już niebawem przy sło-

necznej pogodzie.       Przygotowała: M. Zgieb 

   Dnia 3 czerwca 2014 roku odbyły się w naszej 

placówce uroczystości związane z VI Rocznicą 

Nadania Imienia  Szkole oraz Dniem Dziecka  i  

Dniem Rodzica. Było to święto radosne i wyjątko-

we. Dzień taki, jakiego się nie zapomina, który 

przebiegał w atmosferze pogody ducha i podnio-

słości. O godz. 9.20 w uroczystym marszu, ze 

sztandarem na czele, cała społeczność naszej szko-

ły wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do ko-

ścioła Braci Mniejszych Kapucynów,  gdzie odpra-

wiona była  uroczysta msza święta, po której  nasi  

uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. 

,,Wielki i skromny św. Franciszek z Asyżu”. 

Wspomnienie o naszym patronie było dla nas tym, 

czym kropla wody dla spragnionych. Postać tego 

niezwykłego biedaczyny, jego czyny  są dla nas 

stale drogowskazem i nigdy dość obcowania z 

NIM. Dalsze  uroczystości odbyły się na terenie 

szkoły. Tutaj wszyscy   mogli obejrzeć wesoły i 

kolorowy występ artystyczny pt. „Akademia pana 

Kleksa”. Niezwykle pięknie zaprezentowały się 

nasze dzieci. Nagrodzono je gromkimi brawami. 

Rodzice nie kryli wzruszenia, gdy ich pociechy  

recytowały dedykowane im wiersze oraz  obdaro-

wały ich własnoręcznie wykonanymi sercami z 

niespodzianką w środku. Najbardziej wyczekiwa-

Przygotowała: A. Milczarczyk 



Drodzy Czytelnicy wakacje za pa-

sem, w związku z tym przypominamy 

najważniejsze numery telefonów! 

Pamiętajcie w każdej podróży przyda 

się telefon komórkowy z zapisanymi 

numerami alarmowymi:  

- 112 - centrum powiadamiania ra-

tunkowego,  

-997 - policja,  

-998 - straż pożarna,  

-999 - pogotowie ratunkowe, oraz 

kontaktem ICE w książce adresowej.  

                                

znaczone dla  bezpartyjnych, a także 

objęli 99% miejsc w Senacie. W wyni-

ku wyborów czerwcowych Polska 

stała się pierwszym państwem tzw. 

bloku wschodniego, w którym przed-

stawiciele opozycji demokratycznej 

uzyskali realny wpływ na sprawowa-

nie władzy. Wybory te są uznawane za 

moment przełomowy dla procesu 

przemian politycznych w Polsce , za-

początkowały nagłe i zdecydowane 

przyspieszenie transformacji ustrojo-

4. czerwca 1989r. to jedna z najważ-

niejszych dat w historii powojennej 

Polski. Przeprowadzono wówczas 

pierwsze częściowo wolne wybory do 

Sejmu. Wybory przeprowadzone zo-

stały na podstawie uzgodnień tzw. 

Okrągłego Stołu. Zdecydowane zwy-

cięstwo odnieśli przedstawiciele 

„Solidarności” skupieni wokół Komi-

tetu Obywatelskiego przy Lechu Wa-

łęsie. Ubiegający się o mandat  przez 

KO zdobyli wszystkie miejsca prze-

wej. Bez zwycięstwa  związanych z 

„Solidarnością” nasze państwo nie 

miałoby szansy dołączyć do państw 

należących do    NATO i Unii Euro-

pejskiej. 

 

 

 

Przygotowała: uczennica I. Stępniak przy 

pomocy n-ciela A. Piwnik 

Bezpieczne wakacje- Pamiętamy o numerach alarmowych !!! 

 

nie samochodów, upadek z drabiny, 

utonięcie, itp.), 

GDZIE? – miejsce wypadku, 

ILE? – liczba poszkodowanych, 

JAK? – stan poszkodowanych, 

CO ROBISZ? – informacje o udzie-

lonej dotychczas pomocy, 

KIM JESTEŚ? – dane personalne 

osoby wzywającej pomoc (numer 

telefonu, z którego dzwonisz). 

Gdy istnieje dodatkowe niebez-

pieczeństwo (np. cysterna) – poin-

formuj o tym. 

Nigdy pierwszy nie odkładaj  

słuchawki!!! 

 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Drodzy Czytelnicy, często w wakacje 

lekceważycie podstawowe zasady 

bezpieczeństwa, dlatego zapamiętaj-

cie, że jeżeli doszłoby do jakiegoś 

nieprzewidzianego wypadku lub  

jakiejkolwiek sytuacji zagrażającej 

życiu złóżcie dokładny meldunek  

o zaistniałej sytuacji!!! 

Meldunek o wypadku powinien 

zawierać następujące dane (dotyczy 

wszystkich numerów ratunkowych): 

CO? – rodzaj wypadku (np. zderze-

                          Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Str. 2 Promyk 

Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratujący 

życie. Zapiszcie pod nim numer telefonu osoby, którą należy powiado-

mić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala ratownikom na za-

dzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o po-

szkodowanej osobie, takich jak: grupa krwi, przyjmowane leki.  

Pamiętajcie: Wasze  bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od Was sa-

mych!!!  

 

 

 

 

 

Przygotował: Zespół Wychowawczy 



Moi Drodzy Czytelnicy wędrówka 

górskimi szlakami tak w lecie jak i w 

zimie, to jeden z najlepszych sposo-

bów spędzenia wolnego czasu, ale tym 

wędrówkom mogą towarzyszyć zagro-

żenia czy wypadki. Aby unikać tych 

zagrożeń każdą wyprawę w góry nale-

ży starannie przygotować. Dostępne 

przewodniki i mapy turystyczne do-

starczą Wam wielu informacji, pomo-

gą podjąć decyzję w jaki rejon gór się 

udać, dadzą orientację jakich trudności 

terenowych możecie się spodziewać. 

Podstawowe informacje jakie powin-

niście zebrać to: 

· przebieg szlaku turystycznego, któ-

rym będziecie się kierować, 

· sieć schronisk turystycznych, 

· czas marszu od planowanego punktu 

wyjścia do punktu docelowego, 

· lokalizacja obiektów, które mogą 

stanowić awaryjne schronienie na 
szlaku w przypadku załamania się po-

gody: szałasy, schrony, koleby, leśni-

czówki itp. 

· drogi odwrotu jeżeli podejmiecie 

decyzję o skróceniu wędrówki z powo-
du np.: deszczu, mgły, burzy.  

Planując wędrówkę górską wskazane 

jest zabranie telefonu komórkowego z 

dobrze naładowaną baterią i wprowa-

dzenie do pamięci telefonów alarmo-

wych GOPR, TOPR.  

W placówkach GOPR można uzyskać 

dodatkowe informacje o aktualnych 

panujących warunkach w górach i na 

szlakach. 
ZOSTAWCIE W MIEJSCU POBYTU 

WIADOMOŚĆ O TRASIE WYCIECZ-

KI I PRZEWIDYWANEJ GODZINIE 

POWROTU. JEŻELI ZMIENICIE 

PLANY ZAWIADOMCIE O TYM GO-

PR-TOPR. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotował: R. Sierajewski 

1. Przed wyjazdem na wakacje zaopatrzcie się Moi Drodzy 

w preparaty ochronne odpowiednie dla waszego typu skóry. 

 

2. Opalajcie się w ruchu, najlepiej między godz. 7-11 rano i 

po godz. 16. Ekspozycję na słońce dobrze jest zacząć od 10-

15 minut, z każdym dniem zwiększając ją o kilka minut.  

 

3. Koniecznie załóżcie na głowę okrycie.  

wzroku. 

4. Noście okulary przeciwsłoneczne, oczywiście wyposażo-

ne w filtr ochronny. Okulary są na słońce konieczne, gdyż 

ich brak może się przyczynić do uszkodzenia wzroku. 

EKOLUDZIK radzi, jak przygotować się do wyprawy górskiej. 

Szanujmy zdrowie– bezpieczne opalanie:) i kąpiel. 

ficzny, termos, ciepły sweter, 

płaszcz przeciwdeszczowy i krem 

do opalania. Gdybyście zgłodnieli 

to proponuję, zabrać ze sobą nie-

zbędnik sztućców 

oraz naczynia kem-

pingowe,  szybkosch-

nący ręcznik, matę 

wodoodporną, na któ-

rej można usiąść i me-

nażkę har-

cerską:  

 

   

Drodzy Czytelnicy i Czytelnicz-

ki wakacje już za pasem. Na 

pewno wyruszycie na szlaki gór-

skie, na biwaki, nad morze, na 

wędrówki piesze. W związku z 

tym nie będę Wam polecała żad-

nych przepisów, natomiast po-

wiem Wam co zapakować do ple-

caka na wakacyjne wyprawy.  

Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą 

podręczną apteczkę, naładowany 

telefon komórkowy, jednorazowe 

worki na śmieci, które mogą 

Wam się uzbierać w czasie wę-

drówek, czapkę, aparat fotogra-

Niezbędnik turystyczny:) - gadżety, które przydadzą się Wam na wyprawy wakacyjne:) 

2014r., XX numer Str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Mam nadzieję, że przyda się 

Wam  taki niezbędnik  tury-

styczny. Życzę udanych waka-

cji i wielu przygód. 

Przygotowała: L. Gaca 

5. Przed każdym wyjściem na słońce i po każdym osusze-

niu się po wyjściu z wody nałóżcie na ciało preparat z fil-

trem.  

Moi Drodzy pamiętajcie, że należy kąpać się tylko na strze-

żonych kąpieliskach z ratownikiem. W sytuacji zagrożenia 

należy powiadomić WOPR– Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny 



Drodzy Czytelnicy zapraszamy do 

obejrzenia zdjęć z uroczystości z 

dnia 03.06.2014r., które odbyły się 

w naszej szkole:) 

1.Uroczysty marsz ze sztandarem na 

czele. 

2. Poczet sztandarowy w kościele 

Ojców Kapucynów. 

3. Uroczysta Msza Św. 

4. Przedstawienie pt. „Wielki i 

skromny św. Franciszek z Asyżu”. 

5,6. Występ pt. „Akademia pana 

Kleksa”. 

7. Najmłodsi uczniowie deklamują 

wiersze dla Rodziców. 

8 Zabawa taneczna. 

9. Malowanie twarzy oraz malowa-

nie palcami. 

10. Konkursy muzyczne z 

rodzicami, dziećmi i nauczy-

cielami. 

11. Wielkie grillowanie. 

 

Zdj. 4 

Galeria naszych zdjęć:)  

 

Str. 4 Promyk 

Zdj. 1 

Zdj. 2 Zdj. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 9                                                        Zdj.10 

Zdj.7 
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Zdj. 5,6  

Zdj.8  

Zdj.11 



 

„Liczy się nie to, kim ktoś 
się urodził, ale kim wybrał 

by być.”-  Joanne K. 
Rowling 

Redaktor naczelny- Monika Zgieb 
Szata graficzna- Konrad Zdrojewski 

Dziennikarze redakcyjni: 
Lidia Gaca –spec kulinarny, od wszystkiego co 

pyszne, 
Justyna Ostrowska— informacje, fakty, wydarze-

nia, 
Małgorzata Modelska— spec od poczucia humoru  

i wszystkiego co śmieszne, 
Robert Sierajewski— spec od spraw ważnych  

i poważnych. 
Katarzyna Zielińska, Magdalena Bednarska–  

informacje, wydarzenia z życia szkoły i Samorzą-
du Uczniowskiego 

Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto  

n.Pilicą 

Jesteśmy w sieci 

web- www.osw-

franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny w składzie:  

 

KRZYŻÓWKA 

      B Ą D Ź           

1.                       

    2.                   

    3.                   

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

 1.  Światło, które zezwala na przejście przez    

jezdnię. 

2. Stoi przy drodze na jednej nodze i  poka-

zuje, co trzeba zrobić, a czasami, czego 

zrobić nie wolno, jest dla kierowców  

i pieszych. 

3. Nosi niebieski mundur i czapkę, zawsze 

możesz liczyć na jego pomoc. 

4. Korzystają z niej w mieście samochody  

i piesi. 

5. Światło, które zakazuje wchodzenia na 

przejście dla pieszych. 

6. Nie wolno z nim rozmawiać ani wpusz-

czać do mieszkania. 

7. Niebezpieczny w mieszkaniu, może  

wybuchnąć. 

8. Nie wolno rozpalać go w lesie. 

9. Sport, który uprawia się na basenie. 

 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki Zespół Redakcyjny życzy Wam 

udanych, bezpiecznych i pełnych przygód wakacji!!! Do zobaczenia 

we wrześniu:))) 


