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I  stało się! Rozpoczął się NOWY ROK SZKOLNY!                        

O godzinie 8.00 uczniowie SOSW spotkali się na mszy 

św. w kościele przy ul. Wiejskiej. Potem udaliśmy się do 

szkoły aby rozpocząć kolejny rok nauki. Powitała nas 

nowa Dyrektor Ośrodka, Pani Beata Nawrot, która 

uroczyście ogłosiła rozpoczęcie roku szkolnego 2014 -

2015. 

                   

Pani Dyrektor Ośrodka i Zastępca Dyrektora Pani 
Katarzyna Brodowska – Rybak, życzyły uczniom 
samych sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen.  
Prosiły również młodzież o dobre zachowanie 
względem kolegów i koleżanek, tak by nikt nie czuł się 
źle w murach szkoły. 

       
wprowadzenie Sztandaru Ośrodka 

Uczniowie klas pierwszych poznali kadrę pedagogiczną 
i dowiedzieli się,  który nauczyciel został ich 
wychowawcą. Życzymy wszystkim zapału do nauki i 
samych piątek! 

 

 

    W drugą sobotę  września rozpoczęliśmy sezon 
turystyczny 2014/2015. Członkowie SKKT-PTTK Nr 279 
„Jędrusiowe” oraz, a może przede wszystkim uczniowie  
klas pierwszych, którzy rozpoczęli dopiero naukę w 
naszej placówce wzięli udział w rajdzie rowerowym 
„Rower jest OK!”. 
Oprócz nas w rajdzie jechali uczniowie Zespołu Szkół nr 
1 w Radomiu, członkowie Klubu Integracji Społecznej 
ze Stowarzyszenia Razem w Radomiu, nauczyciele,  
 

 
 

 
Cykliści SOSW na trasie rajdu "Rower jest OK" 

opiekunowie, rodzice i wolontariusze z Klubu Turystyki 
Rowerowej PTTK „Orkan”.   
Impreza odbyła się na trasie: Radom – Kiedrzyn – 

Myśliszewice – Groszowice – Dawidów – Ośrodek 

Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP w Rajcu – Rezerwat 

Jedlnia – Dąbrowa Kozłowska – Dalszy Ług – Nowa 

Wola Gołębiowska – Radom. Uczestnicy przejechali ok  
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40 km. W ośrodku ZHP odbyły się konkursy wiedzy  o 

bezpieczeństwie i ruchu drogowym, sprawnościowe i 

sportowe oraz grzybobranie. Było oczywiście ognisko i 

tradycyjne pieczenie kiełbasek, Przez dwie godziny 40 

uczestników rajdu bawiło się wyśmienicie, zwycięzcy 

konkursów otrzymali nagrody, a wszyscy słodki 

poczęstunek 

Ogólnopolski Turniej Boccia    

    im. Tomka Kłosa 

o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu 

Paraolimpijskiego 
 

 
 
17 września 2014 roku uczniowie naszego Ośrodka - 
zawodnicy UKS Antila wzięli udział w Ogólnopolskim 
Turnieju Boccia im. Tomka Kłosa o Puchar Prezesa 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.  
Naszą placówkę reprezentowały dwie drużyny: 
 
DRUŻYNA Nr 1  
1.    Michał Pyszczek (kapitan) 
2.    Edyta Winiarska  
3.    Karol Zakrzewski 
 

 
Naszym medalistom – GRATULUJEMY 

 

DRUŻYNA Nr 2 
1.    Marzena Grabowska (kapitan) 
2.    Bartek Jażdżyk 
3.    Mateusz Cywka 
 
W zaciętej i bardzo wyrównanej walce drużyna Nr 1 
zdobyła II miejsce, a drużyna Nr 2 III miejsce. 
W turnieju wzięło udział 100 zawodników z klubów z 

 Zamościa, Konopisk, Warszawy, Lublina, Radomia. Na 
parkiecie w hali  OSiR zagrali mistrzowie Polski i 
reprezentanci na Mistrzostwa Świata w Boccia w 
Pekinie (Chiny). 
 

18 IX. Przedstawiciele poszczególnych klas wybrali 
spośród siebie osoby, które będą reprezentować 
społeczność szkolną. Skład Samorządu Uczniowskiego 
na rok 2014/2015 przedstawia się następująco: 

 
PRZEWODNICZĄCA: Sandra Gadaj (w środku) 

ZASTĘPCA I: Angelika Glegoła (z prawej) 

ZASTĘPCA II: Edyta Winiarska (z lewej) 

SKARBNICY: Aleksandra Kopycka, Aleksandra Jarosz 

OPIEKUNOWIE: ANNA MAZURKIEWICZ,                                

EWA RADOMSKA, BARBARA NOWAK 

 

 
Rozprawa sądowa - oskarżony człowiek 
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18 września 2014 roku odbył się uroczysty apel 
poświęcony tematyce ekologicznej pod hasłem 
„Recykling czyli co z tym śmieciem”. W trakcie apelu 
nasi koledzy ze szkół zawodowych przedstawili scenkę 
„ Sąd nad sprawcą góry śmieci”, z której dowiedzieliśmy 
się kto odpowiada za zaśmiecanie ziemi. To człowiek 
my sami. Jedynym sposobem pozbycia się rosnącej 
góry śmieci jest segregacja odpadów i ich recykling. Do 
tego zachęcało nas SK LOP „Zielony Liść”, które 
przygotowało ten apel pod opieką p. Katarzyny 
Żurowskiej i Grzegorza Cywki. 
 

 

POLSKA       
 19 - 21 IX 2014

 
W dniu 19 września 2014 roku nasz Ośrodek po raz XXI 
wziął udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątania 
Świata”. Koordynatorem akcji było SK LOP „Zielony 
Liść”, które zabrało nas do Lasu w Makowcu, gdzie 
wspólnie sprzątaliśmy tereny leśne przy współpracy z 
Leśnictwem w Makowcu.  
Śmieci jak zwykle było dużo choć, trzeba przyznać, z 
każdym rokiem coraz mniej. Szczególnie niebezpieczne 
są tzw. „dzikie wysypiska śmieci”, które skryte w 
gąszczu powoli się rozkładając zanieczyszczają wody 
gruntowe. Celem akcji było zwrócenie ludności uwagi 
na problem śmieci i propagowanie segregacji odpadów. 
„ Zielony Liść” dziękuje wszystkim uczniom i 
nauczycielom biorącym udział w akcji. Ziemia to nasz 
dom, a w czystym domu żyje się zdrowiej i przyjemniej.  
 

 
 z krzaków wyciągnęliśmy sterty śmieci 

 

wspólne zdjęcie z leśniczym 

występ artystyczny w wykonaniu uczniów SOSW 

chłopcy otrzymali kwiaty i słodycze 
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30.09.2014 spotkaliśmy się w Sali multimedialnej, aby 
uczcić Dzień Chłopaka. Wysłuchaliśmy życzeń dla 
Panów , potem był test z wiedzy o żywieniu , a nagrodą 
były słodkie łakocie. Opiekę nad uroczystością 
sprawowali: p. M. Mizera,   p. A. Kutyła, p. R. Zelga

 

KĄC K HUM RU
 

 
 Na lekcji religii:  
- Kto z was, chciałby i ść o nieba?  
Wszystkie dzieci podnosz ą ręce do góry. Tylko Ja ś 
siedzi bez ruchu.  
- A ty, mój chłopcze - pyta ksi ądz - nie chcesz i ść do 
nieba?  
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po 
lekcjach szybko wróc ę do domu!

 
Rozwiązaną krzyżówkę należy przynieść do redakcji w 
terminie do końca października 2014 

Krzyżówkę z numeru 76 prawidłowo rozwiązał :  Marcin 
Majewski . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody 
do p. Ewy Radomskiej 
Oprocz krzy żówki proponujemy Wam tak że zabawę 
w odgadywanie miejsc ze zdj ęcia. Ka żde  zdjęcie 
pokazuje jakie ś miejsce w Radomiu. Kto odgadnie 
najwi ęcej zdj ęć otrzyma nagrod ę. Podsumowanie 
co semestr. Oto pierwsze zdj ęcie . 

 

 

CZY ZNASZ RADOM? 

CO  

TO  

ZA 

 MIEJSCE 

 I  

GDZIE  

SIĘ  

ZNAJDUJE? 

 

REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ ZWRACA SIĘ DO 

WSZYSTKICH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ABY WŁĄCZYLI 

SIĘ W REDAKCJĘ NASZEGO PISEMKA.  POMYSŁY, 

UWAGI, ARTYKUŁY I WSZELKIE MATERIAŁY, KTÓRE 

CHCIEIBYŚCIE ZAMIEŚCIĆ NA ŁAMACH GAZETKI 

NALEŻY ZGŁASZAĆ DO REDAKCJI „NA PARAPECIE”.  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY TWORZĄ: 

 

          JUSTYNA    ANGELIKA      MAŁGOSIA  

OPIEKĘ SPRAWUJĄ: 
 EWA RADOMSKA , GRZEGORZ CYWKA 
 

 

 Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 
Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 

Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska. i p. Grzegorz Cywka 


