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W czasie trwania konkursu na naszą szkołę oddano 

346 głosów. Ta ilość  uplasowała nas w pierwsze 

setce szkół w Polsce .Możemy się zastanawiać czy 

to dobrze czy źle. Z jednej strony pokonaliśmy w 

głosowaniu publiczności ponad 500 szkół z drugiej 

jednak zabrakło nam  120 głosów abyśmy mogli 

cieszyć się z warsztatów, które były jedną z nagród 

w konkursie. O nagrodzie głównej z taka ilością 

głosów nie mogliśmy  marzyć w tym roku. Poniżej 

możecie zobaczyć wyniki.  

Jak widzicie zwyciężyła szkoła w Stawiskach  

Stawiski – miasto w woj. podlaskim, w powiecie 

kolneńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sta-

wiski. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie 

należało do woj. łomżyńskiego.Miasto jest położone 

nad rzeką Dzierzbią, na historycznym Mazowszu. 

Według danych Stawiski liczą 2 450  mieszkańców. 

Okazuje się, że szkoła zdobyła  więcej głosów niż 

liczą całe Stawiska.  

Jaki z tego wniosek ????? Aby myśleć  o zwycięstwie w przyszłej edycji musimy zmobilizować więk-

sze siły. Szczerze wierzę, że  jest to jak najbardziej możliwe .  

Zawsze wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest zawsze świeże i wolne od błędów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kolne%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kolne%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawiski_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawiski_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82om%C5%BCy%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzierzbia_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze


….Sport w moim życiu był obecny od zawsze, chociaż ni-
gdy nie brałam udziału w zawodach sportowych. Jako dziec-
ko, uwielbiałam grać w siatkówkę i piłkę nożną.  

Obecnie mam dwie pasje sportowe - rower oraz snowboard. 
W sezonie wiosenno-letnim spędzam wiele godzin i pokonuję 
duże odległości na rowerze. 

 Nie lubię jednak tradycyjnych ścieżek rowerowych, biegną-
cych przy ruchliwych drogach. Lubię jazdę w terenie, szcze-
gólnie w lesie. Mój rower jest specjalnie przystosowany do 
bardziej wymagających tras….. 

W dzisiejszym numerze gościmy Panią Monikę Lemek, nauczy-
cielkę języka angielskiego, która opowie nam o swoich  sporto-
wych pasjach — zapraszam.  

POZNAJ SPORTOWE PASJE NASZYCH NAUCZYCIELI  - PANI MONIKA LEMEK 

…..Moją drugą pasją jest snowboard. Na desce jeżdżę 
już od 10 lat i zawsze z niecierpliwością czekam na se-
zon zimowy. Uwielbiam wyzwania, a nauka jazdy na de-
sce była jednym z nich. Snowboard daje poczucie wol-
ności a jazda na nim to prawdziwa frajda. Przy okazji 
można podziwiać piękne, górskie widoki…... 

…..A jeżeli już jesteśmy przy górskich widokach, w se-
zonie letnim chodzę po górach. Zdobyłam wiele ta-
trzańskich szczytów, zarówno w Polsce jak i na Słowa-
cji. Chciałabym lepiej poznać Bieszczady. To równie 
piękne góry, choć zupełnie inne niż Tatry. Myślę, że jest 
to mój plan na nadchodzące wakacje…. .. 



 

PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023 
 

Co to jest budżet obywatelski ? / w największym skrócie moż-

na by to określić w ten sposób/   
Samorządowe budżety obywatelskie są szczególną, bardzo po-

pularną formą konsultacji społecznych, mających wpływ na 

sposób wydatkowanie określonej puli środków publicznych. 

Jarosławski Budżet Obywatelski (JBO) to wydzielona część 

budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują sami miesz-

kańcy.  

Najpierw zgłaszają oni projekty potrzebnych zadań, a potem decydują w głosowaniu, jakie z nich zostaną 

zrealizowane 

 

Przedmiotem opraco-

wania jest projekt bu-

dowlany skoczni w dal 

położonej przy Szkole 

Podstawowej nr  4 w 

Jarosławiu. W miejscu 

projektowanej ze-

skoczni i rozbiegu 

znajduje się boisko 

wielofunkcyjne Orlik 

2012 należące do  

 

Szkoły Podstawowej nr 4  w Jarosławiu wraz z przylegającym do ogrodzenia boiska terenem zielonym. 

 

Rozwiązania projektowe 

 

Z uwagi na fakt że, największy koszt budowy skoczni do skoku w dal stanowi rozbieg, zakłada się wyko-

rzystanie istniejącej już infrastruktury tj. boiska wielofunkcyjnego.  

Pomysł polega na wykonaniu  zeskoczni w dal o wymiarach 3,0 x 7,0 m o  nawierzchni z piasku drobnego 

o grubości 30 cm oraz z krawężnikami z belką wykonaną z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze 

sklejki wodoodpornej na terenie zielonym bezpośrednio przylegającym bezpośrednio do ogrodzenia boi-

ska.   W ogrodzeniu boiska należałoby  wyciąć otwór wielkości 6 m na 3 m  i wykonać w tym miejscu 

bramkę, którą po otwarciu umożliwiłaby bezpieczne korzystać z urządzenia. W ten sposób istniejące już 

boisko pełniłoby rolę rozbieżni.  

WIZUALIZACJA  

Urządzenia dodatkowe  
Na ternie zielonym projektuje się lokalizację  2 ławek o 
wymiarach około 44 cm (szer.) x 175 cm (długość)  x 44 
cm (wysokość). Produkt gotowy o konstrukcji stalowej z 
siedziskiem z listew drewnia-
nych bez oparcia 
 
O wyborze projektów do realiza-
cji decydują mieszkańcy Gminy 
Miejskiej Jarosław w drodze 
bezpośredniego głosowania. 
Wybrane do realizacji zostają te projekty, które uzyskały naj-
większą liczbę głosów w danej kategorii zadań. Wy jeszcze 
nie możecie  
 
Projekt został zgłoszony w kategorii E- projekty nieinwesty-
cyjne małe .  

Teraz oczekujemy na decyzje komisji w sprawie dopuszczenia projektu do głosowania. Do 18 czerwca zostanie opublikowany 
wykaz wszystkich projektów . Trzymamy kciuki!!! / pomysłodawca projektu BM/  



SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE 
Jubileuszowe indywidualne zawody lekkoatletyczne XX — lecie MSZS w Jarosławiu 

 Indywidualne zawody lekkoatletyczne w dniu 07 czerwca 2022 zostały zorganizowane w ramach ob-

chodów XX - lecia powstania na terenie miasta Jarosławia Miejskiego Szkolnego Związku Sportowe-

go. Związek to stowarzyszenie, które od chwili powstania w 2002 roku swoje usługi kieruje do grona 

młodych odbiorców aby mogli rozwijać swoje sportowe pasje. Oferuje prowadzenie zawodów sporto-

wych na wysokim poziomie w przyjaznej atmosferze. Gwarantuje nagrody oraz niezapomniane wspo-

mnienia.  

Nasza reprezentacja  dziewcząt i chłopców rywa-

lizowała z uczniami ze szkoły podstawowej nr 

1,2,5,6,7,9 i 11. Ogółem wystartowało około 150 

zawodników. Podczas zawodów nasi reprezentan-

ci zanotowali wiele  rezultatów oraz ustanowili 

kilka rekordów szkoły.  

W skoku wzwyż Maciej Szczepański wyrównał  

najlepszy tegoroczny wynik województwa pod-

karpackiego skacząc na wysokość 168 cm a Karo-

lina Osada w biegu na 100 m z czasem 13,89 

uplasowała się w na 5 miejsce w województwie. 

 

 

 

 

 

 

 

Z bardzo dobrej strony pokazali się także nasi mło-

dzi lekkoatleci z klas VII Franciszek Rejterowski, 

Marcel Mamrak, Alex Dryla i Mikołaj Blok.  Mi-

kołaj w biegu na 100 m i  Alekx  w skoku w dal w swoim roczniku także zajmują czołowe miejsca w 

województwie.   



Wyniki :dziewczęta: 

100m  

I Miejsce Osada Karolina SP4  / rekord  13,98 /  

skok w dal 

III miejsce Pukalska Amelia  

rzut oszczepem (600g) 

II miejsce Dworak Anna  

 chłopcy: 

III miejsce Gilarski Hubert /  rekord szkoły 13,14 /  

300m 

I miejsce Rokoszyński Ksawery / rekord szkoły 42,65 / 

Skok w dal 

III miejsce Klisko Szymon / rekord szkoły 4,54/ 

skok wzwyż 

I miejsce Szczepański Maciej / rekord szkoły 168 cm /  

rzut oszczepem (600g) 

I miejsce Krzanowski Filip / rekord szkoły 23,60 / 

SZTAFETY  Dziewczęta 

- 4 x 100m 

IIII miejsce SP 4 

- sztafeta olimpijska (400m + 300m + 200m + 100m) 

II miejsce SP 4 

SZTAFETY chłopcy 

 sztafeta olimpijska (400m + 300m + 200m + 100m 

I miejsce SP 4 

- 4 x 100m sztafeta mieszana 2 dzw+2 chł 

III miejsce SP 4 



Mała Encyklopedia 

Wakacje to okres, w którym znajdziecie  czas na zabawę, relaks i drobne szaleń-

stwa. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniście  się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje: 

  

Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której go-

dzinie zamierzasz wrócić. 

 

Zapamiętaj numer telefonu do rodziców  

 

 

Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia 

przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

  

Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

 

 

Nie rozmawiaj z obcymi. 

 

Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

 

Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

Pamiętaj o numerach alarmowych.  

W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

 

 

 

 

 

Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach 

Nie macie  obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możecie bez ograniczeń planować najróż-

niejsze przygody, w których będziecie  brać udział. Niektórzy spotkają się z przyjaciółmi i wspólnie będą 

się świetnie bawić, inni wybiorą się na rodzinne wyjazdy. Większość z Was zapewne nie będzie siedzieć 

w domu, jednak wszyscy musicie  pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia z obowiązku dbania o swoje                 

i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi 

przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeń-

stwa 



Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

 

W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

 

Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

 

 

 

 

 

Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zaw-

sze noś nakrycie głowy.  

 

Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się 

kremem z filtrem. 

 

Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elemen-

tami odblaskowymi, kask ochronny pod-

czas jazdy na rowerze czy odpowiednie 

buty w czasie wycieczki w góry. 

 

Podczas górskich wycieczek nie schodź ze 

szlaku. 

Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – 

w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

 

 

Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. 

Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

 

 

Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych do-

kładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty 

odpędzające owady i kleszcze. 

 

Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy 

kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

 

 

 

Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.  

                           

               Życzę wspaniałych wakacji BM 



 

 

Nikt Wam nie mówi żegnaj, mówimy Wam do widzenia ………. 
Jak co roku nadchodzi czas w którym żegnamy się z kolejną grupą  uczniów. Są oni bowiem gotowi na otwar-
cie następnego rozdziału w swoim życiu. Przed nimi tysiące dróg stoi otworem, należy TYLKO MĄDRZE 
WYBIERAĆ . Idąc naprzód warto jednak czasami obejrzeć się za siebie, przystanąć i powspominać. Wspo-
mnień nikt nie może nikomu odebrać, to one zawsze żyją w nas, nawet kiedy wydaje się nam, że już nic nie 
zostało.  
Poniżej prezentuję Wam najbardziej aktywnych w tym roku szkolnym sportowców, którzy już niedługo od-
biorą ostatnie świadectwa w ,,Czwórce”.  To Oni dostarczali nam niezapomnianych wzruszeń na sportowych 
arenach miasta i regionu. Stawali na podium zawodów  lekkoatletycznych, gier zespołowych oraz gimnastyki. 
Ustanawiali i poprawiali rekordy szkoły. Bardzo dziękujemy!!!!!!!  



Jeszcze słowo do absolwentów………….. 

Podobno jest tak, że ludzie którzy nas otaczają pomagają nam wydobyć najlepszą wersję nas samych, 

albo wręcz przeciwnie, są zachętą ku temu byśmy istnieli jako wersja umniejszona. Siłą rzeczy upo-

dabniamy się do naszych przyjaciół. Żaden człowiek nie staje się wielki sam z siebie. Do tego by mógł 

wznieść się na wyżyny, potrzebuje oparcia w drugim człowieku.  Ludzie bowiem przychodzą                  

i odchodzą ale to Wy, nie kto inny, decydujecie kogo zatrzymacie, albo komu dacie do siebie ,,kod do-

stępu”. Raz wpuszczeni w Wasze życie,  ci wszyscy ,,dopuszczeni”, uwalniają wiadomości, które no-

szą w sobie jak brzemię. Jeśli to co mają dla Was w zanadrzu doda Wam skrzydeł, to cudownie. Dbaj-

cie o takich ludzi bo wydobędą z Was prawdziwą wielkość. Z całego serca życzę Wam, abyście na 

swojej drodze zawsze napotykali tylko dobrych ludzi………….BM  

 

 

 

 

 

Sportowi absolwenci opuszczają już mury naszej  ,,Czwórki”, ale życie nie toleruje pustki. Oto ci któ-

rzy już w tym roku osiągali znaczące sukcesy w  lekkiej atletyce, gimnastyce, badmintonie czy grach 

zespołowych. Bardzo liczymy, że w przyszłym roku szkolnym nie zabraknie nam powodów do rado-

ści.     



• Bóg umieścił Adama i Ewę w ogrodzie botanicznym.  
• Alek urodził się  3 listopada 1920, miał 21 lat. 
• Neron był głupi, ubrał sobie sukienkę do kolan.  
• Zbyszko był godny pasa i ostryg rycerskich. 
• Samouk – to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice  
• Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła koleżankę  
• Żołnierze przyszli do wsi, żeby zjeść trochę grochówki i uratować ją od po-

wodzi 
• Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ją razem z panią. 
• Komornicy mieszkali w tak małych komórkach, że spali jeden na drugim. 
• Kukułka to ptak, który znosi jajo innego ptaka w jego własnym gnieździe i 

vice versa  
• Zaginął pies z czarnym ogonem, do którego była przywiązana chora osoba. 

ZNASZ ODPOWIEDŹ ? 

Ruch białych  - mat w 2 posunięciu 


