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Strona redakcji

POWSTAŁA  STRONA  
INTERNETOWA  REDAKCJI
W związku z konkursem portalu Junior Media
powstała strona internetowa "Szkolnego
Donosiciela" oraz strony członków redakcji. W
tym numerze publikujemy wybrane materiały,
które się na nich znalazły.

Z bloga naczelnej

27 X 2018 r.
   Chodź dzisiaj jest moja ukochana
sobotka, sobotunia, musiałam
wstać o 9 rano!! To jakie szaleń-
stwo! A to wszystko dlatego, że
pan Andrzej Miłoszewicz wymyślił
spo-tkanie całej redakcjo o 10 w
szkole na redakcyjnych
warsztatach. Tym razem na temat
nowego wyzwania Junior Media
polegającego na stworzeniu
własnej strony interne-towej.
Chociaż kocham "Szkolnego
Donosiciela" i nie wyobrażam sobie
życia bez niego, to dziś rano nie
byłam osobą szczęśliwą. Na doda-
tek siłą zostałam zrzucona z moje-
go łóżka. Kiedy już skończyłam co-
dzienne poranne czynności, usiad-
łam do komputera i sprawdzałam,
co będę musiała tłumaczyć młod-
szym członkom redakcji w związku
z zadaniem. Sam nadredaktor
mnie do tego zobowiązał. Nawet
nie py-tał, czy mam na to ochotę…
Mam, ale jestem już spóźniona... 

wieczór
Parę razy dosta-
ło mi się za te
malutkie 15 mi-
nut. Że niby
wszyscy na
mnie czekali…
Podczas zajęć
pan Andrzej Mi-
łoszewicz robił
zdjęcia, które
potem umieścił
na redakcyjnym
Facebooku. Jak
parę godzin
póź-niej pod
postem ukazał
się cieka-wy
komentarz: "
I takie spędza-
nie soboty po-
pieramy! Brawo
redakcjo!". Tak
portal Junior
Media ocenił
nasze sobotnie
spotkanie. Choć
nie jestem zwo-
lenniczką wcze-

wczesnego wstawania, cieszę się,
że ktoś docenił naszą pracę.

30 X, rano
  Ja już nie wiem, czy to ja coś
robię źle, czy po prostu mam takie
szczę-ście. Chyba że i jedno, i
drugie. Chociaż dzisiaj jest wolne
od lekcji (dyrekcja uznała, że po
Wszystkich Świętych nie warto
ściągać uczniów na jeden dzień do
szkoły) opiekun redakcji postanowił
jednak zaprosić mnie i moje
koleżanki na spotkanie (...). 

Ze strony

WP

JM
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Z bloga
naczelnej

Wstałam i patrząc przez oko
stwierdziłam, że jest około
12. Gdy spojrzałam na
zegar, oczom nie wierzyłam.
Była 8 rano! Najpierw
pomyślałam, że pewnie
jeszcze śpię, ale żeby to
sprawdzić, wyszłam z
pokoju. I znowu oniemiałam.
Wszyscy domownicy jeszcze
spali! - Ale pan Andrzej się
zdziwi kiedy przyjdę do niego
tak wcześnie - pomyślałam.
w szkole
  Zjawiłam się o 10. Kiedy o-
piekun upewnił się, że to na
pewno ja i że nie ma halucy-
nacji, zaczęliśmy pracę. Pan
zlecił mi, abym zajęła się na-
pisaniem tekstu o zajęciach
dodatkowych z historii, które
są prowadzone w ramach
projektu Cyfrowej Dziecięcej
Encyklopedii Wielkopolski.
Gdy napisałam tekst, który o-
kazał się zadziwiająco
długi (...) dostałam
pozwolenie na opuszczenie
placówki. Uczyniłam to w
podskokach, obiecując
myśleć o konkursowym
zadaniu na stworzenie strony
internetowej 24h na dobę.

5 XI
  Sporo czas spędziłam na
wybieraniu tekstów na
stronę. Przejrzałam
kilkanaście numerów gazet,
szukając odpowiednich
materiałów. 

Na stronę trzeba wstawić
przynajmniej dwa aktualne,
ale chyba mam prawo jesz-
cze umieścić na niej również
te starsze. Uzbierało się ich
trochę. Wieczorem muszę
zająć się stroną na serio.
  Dziś pracowały też nad te-
kstami Magda i urocze bliź-
niaczki. Zosia ma przyjść po
15, żeby zając się tekstami
na stronę o szkole.

Prace nad stronami...

wało się zaproszenie na uro-
czyste rozstrzygnięcie XXVI
Regionalnego Konkursu Ga-
zetek Szkolnych! Bardzo się
cieszę z tej niespodzianki,
ponieważ to nie powinno się
zdarzyć. Bydgoszcz znajduje
się przecież w Kujawsko –
Pomorskiem, a my mieszka-
my w Wielkopolsce. No i wy-
dało się jeszcze jedno - opie-
kun nie raczył mnie poinfor-
mować, że w ogóle, coś, na
jakiś konkurs wysyłał! (...).
Widocznie pan chce uniknąć
mojego ewentualnego
protestu, bo postanowił
wziąć mnie i moje dwie
koleżanki ze sobą na galę.
Bydgosz-czo! Czekaj na
mnie do 19 XI

9 XI
   Dziś deadline, jeśli chodzi 
o konkurs na stronę interne-
tową. Siedzę przed kompute-
rem już 4. godzinę. Najpierw
pomagałam 4-klasistom. Pra-
wie wszyscy je zrobili! Wyda-
je mi się, że za zgłoszone
strony powinno przyznawać
się więcej punktów niż 1 pkt.,
a tyle będzie za jej wysłanie.
To przecież trudniejsze
zada-nie niż narysowanie
kartki z wakacji. Tamtą
zrobić mógł każdy. Przyznam
się, że do opracowania
strony bardziej się
przyłożyłam. Mój rysunek to
był dramat. O stronie nie
mogę tego powiedzieć.
Sporo się nauczyłam i po
cichutku liczę na
niespodziankę…

J.Findling, 6sp

6 XI 2018 r.. w szkole
  Kiedy weszłam do szkoły,
strasznie chciało mi się spać,
co zdarza się ostatnio dosyć
często. To dlatego, że do
późna uczyłam się do spraw-
dzianów, które pisałam wła-
śnie dziś. Na początku piątej
lekcji, zamiast pójść na mu-
zykę (nie mam w ogóle talen-
tu do śpiewania, więc
oszczę-dziłam nauczycielce
muzyki mojego wycia)
poszłam do opiekuna
redakcji, aby popra-cować
nad materiałami, jakie
pozostały mi do napisania.
Gdy weszłam do gabinetu,
zapomniałam o swoim zmę-
czeniu (oczywiście żartuję...),
polonista pokazał mi kopertę
przysłaną z Centrum
Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy. W tajemniczej
przesyłce znajdo-

am
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Powiem tak – wieś wypiękniała!
Rozmowa z p. Weroniką Szwałek, sołtys Glinek Suchych

Jak długo jest pani
sołtysem Glinek Suchych?
Nazywam się Weronika
Szwałek i w Glinkach miesz-
kam od zawsze. Znam tu
wszystkich i wszyscy mnie
znają. Sołectwo zostało
utwo-rzone przeze mnie i tak
sołty-suję tu ponad 20. To
długo…

Czym zajmuje się sołtys
takiej wsi jak nasza, jakie
są jego obowiązki?
Sołtys to taki społecznik, któ-
ry zajmuje się swoją miejsco-
wością, choć nie tylko. Prze-
de wszystkim rozmawia z lu-
dźmi,służy im poradą, pomo-
cą w sytuacjach, gdy na coś
się zadzieje, np. nastąpi ja-
kaś poważna awaria. Wtedy
mieszkańcy mogą się do soł-
tysa zwrócić, a ja niezwłocz-
nie wykonuję jakieś telefony i
pomagam rozwiązać ten pro-
blem.
Ponadto sołtys roznosi naka-
zy podatkowe i oczywiście
przyjmuje pieniądze za ten
podatek. Dopilnowuje także,
aby środki finansowe przy-
znane z funduszu
soleckiego, który ma każda
miejscowość, były dobrze
zagospodarowa-ne i
zainwestowane. Prawda, że
pomagają mieszkańcy. Jest
organizowane zebranie, na
którym ustalamy inwesty-

cje. Potem to głosujemy i
krok po kroku realizujemy.
Aż do sfinalizowania i
wydania każdej złotówki.
Obowiązków jest więc sporo,
to przede wszystkim służenie
ludziom.

A jakie jeszcze?
  O podatkach i funduszu so-
łeckim wspomniałam. Sołtys
jest głównym organizatorem
festynu, który odbywa się raz
w roku we współpracy z mie-
szkańcami. Są to piękne
spo-tkania ludzi z Glinek i z
oko-lic, bo można się
pobawić, porozmawiać,
wspólnie spę-dzić czas przy
muzyce, dobr-ym jedzeniu i
różnorodnych konkursach.
Także dla dzieci jest sporo
atrakcji, np. dmu-chańce.
Taki festyn to wiej-skie
święto, a przy tym udaje się
uzbierać jakieś pieniądze,
które oczywiście przeznacza-
my na remont kościółka za-
bytkowego w Glinkach Mok-
rych.
  Staram się także brać
udział w sesjach.
Współpracuję z u-rzędem
gminy i bardzo przy-wiązuję
wagę do tego, żeby
współpraca była poprawna.
Tak naprawdę sołtys to ogni-
wo wiążące urząd z miejsco-
wością. Łatwiej mają te, z
których pochodzi radny.

Jak nasza wioska zmieniła
się w ostatnich latach?
  Powiem tak – wypiękniała.
Odkąd mamy do dyspozycji
fundusz sołecki, udało się
zrobić dwie piękne altany,
jest dobrze wyposażony plac
za-baw dla dzieci, siłownia
dla dorosłych. Plac wokół
nich jest oświetlony.
Staramy się, by było tam jak
najwięcej zieleni i koszona
trawa. Pilnujemy tego miej-
sca, bo to jest serce naszej
miejscowości. Staramy się
dbać o nie, na ile pozwala
czas i dyspozycyjność ludzi,
bo to we współpracy z
miesz-kańcami takie rzeczy
są ro-bione.

Czy ma pani jakieś plany
na przyszłość związane z
nasza wioska?
  Są takie, by było jeszcze
piękniej. By doświetlić miej-
scowość, by po prostu było
bezpieczniej. Bardzo byśmy
chcieli wybudować chodnik
po stronie budynków,co by
też nam poprawiło estetykę i
bezpieczeństwo. Przydałaby
się nam także rekultywacja
boiska, bo jak były przepro-
wadzane inwestycje,,między
innymi odwadnianie, to na
boisku powstały nierówności.
Trzeba je zlikwidować. No i
myślimy,aby po-sadzić jakieś
krzewy i drzewa, uporządko-
wać stawek w centrum wsi.
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Powiem tak...
rozmowa z panią sołtys
W.Szwałek

Problem polega na tym, że
nie jest on jeszcze własno-
ścią gminy. Jak zostanie jej
przekazany, to łatwiej będzie
nam coś z nim zrobić. Wspo-
mnę też o wielkim marzeniu.
Jest nim dokończenie
remon-tu kościoła
zabytkowego w Glinkach
Mokrych. Zajmuję 

się także tą sprawą. Sporo
już zostało zrobione, ale do
zakończenia potrzeba wiele 
i pracy, i pieniędzy. A z ostat-
nich sukcesów to muszę wy-
mienić naprawiony mostek.
 Jeszcze niedawno był nie do
przejechania. 

A ilu mieszkańców jest w
Glinkach?
Mieszka tu około 50 osób,
ale w tej chwili jest mniej, bo
ludzie migrują, wyjeżdżają to

do szkoły i do pracy. Widzę
to na przykładzie swojego
domu. Było nas ośmioro, a
zostało nas dwoje i w wielu
innych rodzinach też tak jest.
Szkoda, że jest nas coraz
mniej, ale budują się nowe
domy, więc jest nadzieja, że
kiedyś będzie nas więcej.

Dziękujemy za rozmowę.

Marysia i Zosia Szynkaruk 

WYNIKI  WYBORÓW 
Ryszard Przybylski oraz Wło-
dzimierz Choroszewski będą

reprezentowali Lotyń w
nowej Radzie Miejskiej
Okonka. So-łtys Kruszki
otrzymał w okrę-gu nr 9

(miejscowości: Babi Dwór,
Borki, Brzozówka, Drzewice,

Kruszka, Lotyń uli-ce:
Dworcowa, Pocztowa o-raz

Polna) 153 głosy, czyli o
blisko 80 więcej od Konrada

Kopkiewicz. Komendant
miej-scowej straży starał się
o po-nowne zasiadanie we

wła-dzach gminy. Natomiast
ak-tualny przewodniczący
rady miejskiej dostał się do

niej bez głosowania,
ponieważ 

w okręgu nr 10. (Przybysław,
Wojnówko, Lotyń ulice: Kwia-

towa, Osiedle, Słoneczna,
Szczecinecka, Wiśniowa) nie

było innych kandydatów.
Frekwencja w lokalu wybor-

czym wyniosła 47%.

M.Kostrzak, 6sp

NIT-y, czyli niedługie
informacje ze szkoły,
Lotynia i okolic

28.09. – Firma „Astrus” z
Ko-szalina zamontowała
plac zabaw dla dzieci.
** Dyr. A. Miłoszewicz
wysłał  prace uczniów, w
tym człon-ków „Szkolnego
Donosiciela”, na konkurs
„Pocztówka z wa-kacji”. To
pierwsze zadanie w ramach
całorocznego ogólno-
polskiego konkursu
„#junior-lab”.

30.09. – Opiekun redakcji
opublikował 1. po
wakacjach nr. „Szkolnego
Donosiciela” na platformie
www.juniorme-dia.pl

1.10. – Odbyły się pierwsze
w tym roku konsultacje z
rodzi-cami. Odważ się one
będą w pierwszy
poniedziałek każ-dego
miesiąca. 

4.10. – Jedna z fotograficz-
nych firm zaproponował
uczniom sesję zdjęciową.
Można było zamówić zdjęcia
klasowe, towarzyskie, por-
trety, a nawet kalendarze ze
swoim wizerunkiem.

opr. Wiktoria Guła, 7sp

Szkolny Donosiciel, 7 2018/2019
Teksty napisały: J.Findling, W.Guła,

M.Kostrzak, M.Szynkaruk,
Z.Szynkaruk.

Zdjęcia: członkowie redakcji.
Nr złożony i opublik. 12 XI 201

Budowanie placu
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	Jak długo jest pani sołtysem Glinek Suchych? Nazywam się Weronika Szwałek i w Glinkach miesz-kam od zawsze. Znam tu wszystkich i wszyscy mnie znają. Sołectwo zostało utwo-rzone przeze mnie i tak sołty-suję tu ponad 20. To długo…
	cje. Potem to głosujemy i krok po kroku realizujemy. Aż do sfinalizowania i wydania każdej złotówki. Obowiązków jest więc sporo, to przede wszystkim służenie ludziom.
	A jakie jeszcze?   O podatkach i funduszu so-łeckim wspomniałam. Sołtys jest głównym organizatorem festynu, który odbywa się raz w roku we współpracy z mie-szkańcami. Są to piękne spo-tkania ludzi z Glinek i z oko-lic, bo można się pobawić, porozmawiać, wspólnie spę-dzić czas przy muzyce, dobr-ym jedzeniu i różnorodnych konkursach. Także dla dzieci jest sporo atrakcji, np. dmu-chańce. Taki festyn to wiej-skie święto, a przy tym udaje się uzbierać jakieś pieniądze, które oczywiście przeznacza-my na remont kościółka za-bytkowego w Glinkach Mok-rych.   Staram się także brać udział w sesjach. Współpracuję z u-rzędem gminy i bardzo przy-wiązuję wagę do tego, żeby współpraca była poprawna. Tak naprawdę sołtys to ogni-wo wiążące urząd z miejsco-wością. Łatwiej mają te, z których pochodzi radny.
	Czym zajmuje się sołtys takiej wsi jak nasza, jakie są jego obowiązki? Sołtys to taki społecznik, któ-ry zajmuje się swoją miejsco-wością, choć nie tylko. Prze-de wszystkim rozmawia z lu-dźmi,służy im poradą, pomo-cą w sytuacjach, gdy na coś się zadzieje, np. nastąpi ja-kaś poważna awaria. Wtedy mieszkańcy mogą się do soł-tysa zwrócić, a ja niezwłocz-nie wykonuję jakieś telefony i pomagam rozwiązać ten pro-blem. Ponadto sołtys roznosi naka-zy podatkowe i oczywiście przyjmuje pieniądze za ten podatek. Dopilnowuje także, aby środki finansowe przy-znane z funduszu soleckiego, który ma każda miejscowość, były dobrze zagospodarowa-ne i zainwestowane. Prawda, że pomagają mieszkańcy. Jest organizowane zebranie, na którym ustalamy inwesty-
	Czy ma pani jakieś plany na przyszłość związane z nasza wioska?   Są takie, by było jeszcze piękniej. By doświetlić miej-scowość, by po prostu było bezpieczniej. Bardzo byśmy chcieli wybudować chodnik po stronie budynków,co by też nam poprawiło estetykę i bezpieczeństwo. Przydałaby się nam także rekultywacja boiska, bo jak były przepro-wadzane inwestycje,,między innymi odwadnianie, to na boisku powstały nierówności. Trzeba je zlikwidować. No i myślimy,aby po-sadzić jakieś krzewy i drzewa, uporządko-wać stawek w centrum wsi.

	Powiem tak...
	się także tą sprawą. Sporo już zostało zrobione, ale do zakończenia potrzeba wiele
	do szkoły i do pracy. Widzę to na przykładzie swojego domu. Było nas ośmioro, a zostało nas dwoje i w wielu innych rodzinach też tak jest. Szkoda, że jest nas coraz mniej, ale budują się nowe domy, więc jest nadzieja, że kiedyś będzie nas więcej.  Dziękujemy za rozmowę.
	rozmowa z panią sołtys W.Szwałek
	i pracy, i pieniędzy. A z ostat-nich sukcesów to muszę wy-mienić naprawiony mostek.  Jeszcze niedawno był nie do przejechania.
	Problem polega na tym, że nie jest on jeszcze własno-ścią gminy. Jak zostanie jej przekazany, to łatwiej będzie nam coś z nim zrobić. Wspo-mnę też o wielkim marzeniu. Jest nim dokończenie remon-tu kościoła zabytkowego w Glinkach Mokrych. Zajmuję
	A ilu mieszkańców jest w Glinkach? Mieszka tu około 50 osób, ale w tej chwili jest mniej, bo ludzie migrują, wyjeżdżają to
	WYNIKI  WYBORÓW
	NIT-y, czyli niedługie informacje ze szkoły, Lotynia i okolic
	Ryszard Przybylski oraz Wło-dzimierz Choroszewski będą reprezentowali Lotyń w nowej Radzie Miejskiej Okonka. So-łtys Kruszki otrzymał w okrę-gu nr 9 (miejscowości: Babi Dwór, Borki, Brzozówka, Drzewice, Kruszka, Lotyń uli-ce: Dworcowa, Pocztowa o-raz Polna) 153 głosy, czyli o blisko 80 więcej od Konrada Kopkiewicz. Komendant miej-scowej straży starał się o po-nowne zasiadanie we wła-dzach gminy. Natomiast ak-tualny przewodniczący rady miejskiej dostał się do niej bez głosowania, ponieważ
	28.09. – Firma „Astrus” z Ko-szalina zamontowała plac zabaw dla dzieci. ** Dyr. A. Miłoszewicz wysłał  prace uczniów, w tym człon-ków „Szkolnego Donosiciela”, na konkurs „Pocztówka z wa-kacji”. To pierwsze zadanie w ramach całorocznego ogólno-polskiego konkursu „#junior-lab”.
	1.10. – Odbyły się pierwsze w tym roku konsultacje z rodzi-cami. Odważ się one będą w pierwszy poniedziałek każ-dego miesiąca.
	4.10. – Jedna z fotograficz-nych firm zaproponował uczniom sesję zdjęciową. Można było zamówić zdjęcia klasowe, towarzyskie, por-trety, a nawet kalendarze ze swoim wizerunkiem.
	30.09. – Opiekun redakcji opublikował 1. po wakacjach nr. „Szkolnego Donosiciela” na platformie www.juniorme-dia.pl
	w okręgu nr 10. (Przybysław, Wojnówko, Lotyń ulice: Kwia-towa, Osiedle, Słoneczna, Szczecinecka, Wiśniowa) nie było innych kandydatów. Frekwencja w lokalu wybor-czym wyniosła 47%.



