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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 105 05/18

Codziennie rano spiesząc się do szkoły właściwie nie zauważamy otaczającego nas świata. Z obawy o
spóźnienie prędko zmierzamy na lekcje. Jednak kiedy zajęcia już trwają, a my wyjrzymy przez szkolne
okno, widzimy osiedlowy plac zabaw.

Karuzela decyzji
Niestety nie jest on
w najlepszym
stanie.
Niezadbany i
niebezpieczny, nie
jest odpowiednim
miejscem dla
dzieci, a przecież
to dla nich został
W 2016 roku
ówczesne klasy
wtedy istniejącego
Społecznego
Gimnazjum
Językowego im.
Rady Europy w
Lubinie –  2a oraz
2b gimnazjum,
wraz z
nauczycielką,
panią Moniką
Całus, na jednej z
lekcji

WOS napisały
petycję do Władz
naszego miasta w
sprawie renowacji
owego placu
zabaw. Pomysł
zrodził się w
głowie pani Moniki,
lecz wykonali go
wspomniani
powyżej
uczniowie. Zbierali
podpisy pod
petycją wśród
mieszkańców
ulicy Pawiej,
innych uczniów
naszej szkoły,
opiekunów,
nauczycieli i
pracowników
placówki. Nina
Wilk wykonała

szkice
przedstawiające
ten teren przed i
po renowacji.
Folder zawierający
petycję, podpisy i
rysunki został
zaniesiony przez
gimnazjalistów do
Urzędu Miejskiego
w Lubinie.
Twórcy petycji
wskazali właśnie
to miejsce,
ponieważ od wielu
lat było
niezadbane, mimo
iż znajduje się w
centrum miasta, a
obok co roku
odbywają się
zawody
wspinaczkowe

na jednej z
najwyższych
sztucznych
ścianek
wspinaczkowych
w Polsce –
lubińskim
„Kielichu”, czyli
dawnej wieży
ciśnień.
Znajdujące się na
placu sprzęty dla
dzieci są stare i
zaniedbane.
„Częściej
korzystają z placu
właściciele psów,
niż dzieci.” –
wypowiedź pani
Moniki Całus nie
pozostawia
wątpliwości, że
akcja była
słuszna.

Po miesiącu
uczniowie
otrzymali
odpowiedź na
zaniesioną
petycję. Pisemnie
zapewniono ich, iż
Urząd Miasta
przystąpi do prac,
a propozycje
gimnazjalistów
zostaną
wykorzystane w
projekcie placu.
Ponadto
renowacja miała
zostać
zrealizowana już w
roku 2016. Jedną
z próśb, o
wykonaniu (cd. str.
2.)

Niebezpieczne przejście obok naszej szkoły

W tym
numerze:

Zaginiony
szczęśliwy
numerek klas 4-6!
(str. 3.)

Homonimy (str. 4.)

Wymarzone
zmiany w szkole
(str. 4.)
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(cd. ze str. 1.)
przejścia dla
pieszych przy
wejściu na plac,
rozpatrzono
jednak
negatywnie.
Władze
uważały, że na
tej ulicy jest
„małe natężenie
ruchu
drogowego”.
Inne zdanie na
ten temat ma
Szymon – jeden
z uczniów
naszej szkoły,
który został tutaj
potrącony. „To
było w drugiej
klasie.
Wyszedłem ze
szkoły.
Kierowałem się
w kierunku
placu. Kiedy
przechodziłem
przez ulicę,
zauważyłem
auto jadące w
moją stronę.
Sparaliżował
mnie strach.
Kierowca w
ogóle nie patrzył
na jezdnię.
Pochylał się,

pewnie
ustawiając coś
w radiu.
Ogarnęła mnie
taka panika, że
nie mogłem się
poruszyć.
Dopiero po
chwili
odzyskałem
świadomość,
ale było już za
późno. Co
prawda
uciekłem lekko
w bok, ale
wypadek był
nieunikniony.” -
tłumaczy, bo do
dziś wspomina
ten dzień.
Użytkownicy
placu mieli
nadzieję na jego
odbudowę, tym
bardziej, iż
wykonano
chodniki i
barierki przy
schodach
prowadzących
na jego teren
tak, jak
obiecywano.
Niestety dość
szybko ją
stracili,
ponieważ nagle

zaprzestano
prac.
Pomimo iż
minęły już dwa
lata od tamtego
wydarzenia,
plac zabaw
nadal nie został
całkowicie
odremontowany.
W dodatku w
ostatnim czasie
lubiński Park
Leśny, zwany
"Strzelnicą"
przekształcany
jest w Park
Militarny. Przez
wiele lat służył
on lubinianom
za miejsce
relaksu, a teraz
został
ogrodzony, w
środku stać
będą czołgi i
inne militaria.
„Czy ktoś pytał
nas, czy tego
chcemy?” -
oburza się
zapytany przez
nas
przechodzień.
Zdaniem
mieszkańców o
wiele lepiej park
ten sprawdzał 

się po prostu
jako miejsce
odpoczynku od
smogu i
miejskiego
hałasu. „Na ten
cel
przeznaczono
kilka milionów
złotych. Czy nie
ważniejsze jest
dobro
mieszkańców,
niż ambicje
urzędników?” -
zastanawia się
pani Justyna
Zaryczańska.
Zamiast na
czołgi i
ogrodzenie,
władze mogły tę
kwotę
przeznaczyć na
coś bardziej
przydatnego. Na
przykład
renowację placu
przy ul. Pawiej.
Lubin tworzymy
my –
mieszkańcy.
Nie urzędnicy i
ich aspiracje.
Dlatego
postanowiłyśmy
zająć się tym
lekko
zapomnianym
tematem.

Pierwszym
krokiem, jaki
podjęłyśmy,
było zebranie
opinii lokatorów
pobliskich
bloków, jak i
pedagogów
naszej szkoły.
Wszyscy
zgodnie
odpowiedzieli,
że plac powinien
zostać
odrestaurowany,
choć doceniają
prace, jakie już
zostały włożone
w remont, czyli
pojawienie się
chodnika i
barierek przy
schodach. „Nie
można
powiedzieć, że
plac jest
zaniedbany, bo
prace zostały
jednak podjęte.”
–  oznajmia pani
Małgorzata
Bartoszewicz.
Jak się okazuje
- dzieci również
liczą na
odnowienie.
„Czasami boję
się korzystać z
huśtawek,

bo wyglądają,
jakby miały się
wyrwać z ziemi”
– wyznaje
dziewczynka,
która przyszła tu
z babcią. „Plac
od dawna jest
zapomniany.
Boję się
puszczać tu
moje wnuki! To
niedorzeczne,
że władze się
tym nie
przejmują. Mam
nadzieję, że
wkrótce to się
zmieni.” –
zwierza się
mieszkanka
pobliskich
bloków.
Nastolatkowie
są podobnego
zdania. „Brak
monitoringu,
zdemolowana
tablica z
regulaminem,
dziury w
trawniku. Może
gramy tam w
piłkę, ale to nie
my
zniszczyliśmy
całą trawę! 
(cd. str. 3.)

Plac zabaw w 2016 r.

Pusty plac - 2018 r.
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(cd. ze str. 2.)
Psy tam grzebią
w ziemi, przez
co kiedy
biegniesz,
nietrudno o
glebę.”. „Fajny
plac zabaw.
Szkoda, że XII-
wieczny.”
Po dokładnym
zapoznaniu się
ze sprawą
napisałyśmy
pismo do
Urzędu
Miejskiego

w Lubinie z
prośbą o
wyjaśnienie,
dlaczego prace
remontowe
zostały
przerwane i czy
zostaną
wznowione.
Niestety nie
otrzymałyśmy
jeszcze
odpowiedzi. O
dalszych losach
placu będziemy
informować na
łamach naszej

gazetki. Może
już niedługo,
kiedy wyjrzymy
przez szkolne
okno,
zobaczymy plac
zabaw, na który
czekamy od
dawna.

Klara
Dąbrowska,
Wiktoria Janiel,
Antonina
Kubacka

Numerek gimnazjum...

Od dłuższego
czasu klasy 4-6
mają duży
problem,
mianowicie nie
mają
szczęśliwego
numerka. Raz
podczas lekcji
polskiego przez
przypadek
poruszyłem ten
temat. Po tym
zaczęła się fala
pytań i
problemów.

Niektórzy
osądzali
przewodniczącego
szkoły Macieja
Makowskiego,
lecz ten wypierał
się, że to Anna
Spalińska oraz
jakaś osoba z
klasy piątej,
której imienia nie
pamiętał,
(brakowało też
litery klasy, do
której
uczęszcza)

były
odpowiedzialne
za losowanie
szczęśliwego
numerka, jednak
ta informacja
również nie jest
potwierdzona.
Niestety Maciej
Makowski nie
chciał kontynuować
rozmowy, więc
tak oto
zakończył się
temat. Znowu

ucichł. I znowu
nikt się tym nie
zajmie. Czemu?
Może dlatego,
że ludzie się
boją ? Może są
leniwi? Moją
teorią na tę
sprawę jest to,
że
przewodniczący
szkoły nie chce
brać pod uwagę
niektórych

propozycji. Na
przykład kiedy
prosiłem o
zorganizowanie
kogoś do
losowania
szczęśliwego
numerka,
tłumaczył się
tylko słowami
typu:
"Wyznaczyłem
już do tego
ludzi" oraz "Na

samorządzie
jest bardzo
trudno dojść do
głosu". Moim
zdaniem
powinniśmy
walczyć o to, co
nasze!
Przywróćmy
sobie prawo do
naszego
szczęśliwego
numerka!
Mikołaj Szajna   
 

Czy coś się kiedyś zmieni?

O, mam dzisiaj szczęśli... A nie, to numerek dla klas 7 i 8. Czyli…

Dlaczego 4-6 nie ma szczęśliwego numerka?

Zaginiony numerek!

MSz
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Istnieją wyrazy, które mają dwa znaczenia.

Homonimy

1. Warto byłoby
zmienić
chropowate
pokrycie ścian,
które znajduje
się w większej
części szkoły,
ponieważ
opierający się o
ściany
uczniowie
boleśnie się o
nie ocierają.

2. W niektórych
miejscach w
naszej szkole
są wywieszone
zegary. Niestety
większość z
nich działa
nieprawidłowo
lub w ogóle

nie działa.
Uczniowie
chcieliby, żeby
ktoś od czasu
do czasu je
kontrolował i
sprawdzał, czy
działają
prawidłowo.
Chodzi o to, aby
punktualnie
wyznaczały
godziny
rozpoczęcia i
zakończenia
lekcji.

3. Warto byłoby
zakupić nowe
słowniki,
ponieważ stare
są zniszczone i
się rozpadają.

4. W toaletach
powinno być
częściej
uzupełniane
mydło.

5. Na podwórku
szkolnym warto
byłoby postawić
huśtawki,
ponieważ
uczniowie
spędzający
czas na
podwórku nudzą
się z powodu
braku rozrywki.

Monika Żołud

Co uczniowie chcieliby wprowadzić w naszej
szkole (gdyby to było możliwe).

Czas na zmiany 
w naszej szkole...

Czasem, kiedy ktoś powie nam jakieś słowo, możemy
pomyśleć o jego innym znaczeniu. Oto przykłady
takich wyrazów:

- rakieta jako statek kosmiczny lub rakieta do gry w
tenisa;
- pączek na deser lub pączek róży;
- zamek do zwiedzania lub zamek w bluzie;
- koło ratunkowe lub koło w samochodzie;
- paluszki u rąk lub paluszki do jedzenia;
- pilot do telewizora lub pilot w samolocie;
- główka u człowieka lub główka od szpilki;
- mysz jako zwierzę lub mysz od komputera;
- zebra jako zwierzę lub zebra na drodze (pasy);
- strona w książce lub strona internetowa;
- krówka jako zwierzę lub krówka jako cukierek;
- komórka jako pomieszczenie lub jako komórka do
rozmów telefonicznych.

Takie wyrazy spotykamy w naszym życiu 
codziennym, więc musimy uważać.
- Widziałaś nowe pączki?
- Nie, i tak nie jestem głodna.

Amelia Ekiert
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Homonimy

Ściana atakuje!
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