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8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym dniu, już od ponad 100
lat, obchodzimy święto wszystkich Pań.

W tym
numerze:

Życzenia z
okazji Dnia
Kobiet.

Wywiad z
panem
Burmistrzem.

Ferie 2019.
Sonda
uczniowska.

Marcowe kino.
Wybierzcie
coś dla siebie.
Aplikacje,
które warto
mieć w
komórce.

Szkolne
inicjatywy.

Sporty
zimowe.
Łyżwiarstwo
szybkie.
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WYWIAD Z
PANEM
BURMISTRZEM
Redaktorki naszej
gazetki zapytały
Pana Burmistrza
o plany
zawodowe i nie
tylko.
Przeczytajcie
koniecznie
wywiad z Panem
Maciejem
Czarneckim.

Dzień Kobiet
świętowany jest w
imię uczczenia ofiar
krwawo stłumionego
strajku robotnic oraz
walki angielskich
stażystek o prawa
polityczne. Po raz
pierwszy
obchodzony był 8
marca 1909 roku. w
Stanach
Zjednoczonych. W
Polsce zauważono
go dopiero po II
Wojnie Światowej. W
zakładach pracy
kobiety z okazji tego
dnia otrzymywały
życzenia i prezenty
takie jak mydełko,
kawa, rajstopy oraz
symbolicznie tulipan.
Odbywały się
również z tej okazji
apele i akademie.
Dzisiaj obchody tego
święta wygladają
zupełnie inaczej...
Kobiety otrzymują
najczęściej bukiety

róż, czekoladki czy
biżuterię. Jednak nie
wszędzie
obchodzony jest on
tak samo jak w
Polsce. Przykładowo
we Włoszech to
święto jest
obchodzone bardzo
hucznie. Towarzyszą
temu liczne plakaty
rozwieszane w
miastach  już dużo
wcześniej.
Ciekawostką jest, że
panie otrzymują
prezenty nie tylko od
mężczyzn, ale także
obdarowują siebie na
wzajem,  dając
upominki np.
siostrom, mamom
czy koleżankom.
Okazują sobie w ten
sposób szacunek. W
Rosji, na Ukrainie i
Białorusi dzień ten
jest dniem wolnym
od pracy. Na
Białorusi święto to
ma dla pan również

materialny wymiar,
gdyż otrzymują w
pracy premię. Chinki
z okazji swojego
święta pracują  tylko
pół dnia, a w
sklepach mogą
korzystać z wielu
specjalnych zniżek.

Sandra Simon
Alicja Ziołkowska

DZIEŃ KOBIET W POLSCE 
I NA ŚWIECIE
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Co Pana skłoniło do
starania się o urząd
burmistrza?
Bardzo lubię
spotykać się z
ludźmi. Przez trzy
lata pełniłem
funkcję sołtysa wsi
Rakowiec. Często
spotykałem się z
mieszkańcami,
wyrażałem swoją
empatię do nich a
oni ją
odwzajemniali.
Bardzo im za to
dziękuję. To bardzo
miłe, kiedy pomaga
się ludziom.
Jaki był Pana
ulubiony przedmiot
szkolny?
Moim ulubionym
przedmiotem była
matematyka.
Bardzo lubiłem
wszelkiego rodzaju
łamigłówki, ułamki,
mnożenie,
dzielenie, wszystkie
funkcje. To też
przełożyło się na
zawód, który
wykonywałem .
Przez 12 lat
prowadziłem firmę
handlową, gdzie w
zasadzie bez
kalkulatora i bez
umiejętności
matematycznych by
się nie obyło.
Jak lubi Pan
spędzać wolny
czas?
Wolny czas bardzo
lubię spędzać ze
swoją rodziną. Mam
trójkę dzieci –
dwóch synów i

córeczkę, no i
oczywiście żonę.
Razem wyjeżdżamy
na wycieczki
rowerowe, za
granicę i po kraju.
Staramy się jak
najwięcej czasu
spędzać razem, ze
względu na to, że
mój tryb pracy nie
daje nam tego
wolnego czasu zbyt
wiele.
Kim chciał Pan
zostać w
dzieciństwie?
Bardzo chciałem
zostać policjantem.
Podobał mi się
mundur i ta praca.
Jednak ze względu
na wzrost, wtedy,
kiedy składałem
dokumenty, okazało
się, że zostałem
odrzucony. I
poszedłem w
troszeczkę innym
kierunku.
Jakie jest Pana
hobby?
Lubię
majsterkować.
Najbardziej jednak
lubię udzielać się
społecznie.
Przyjemnie jest
pomagać ludziom.
Jestem bardzo
wrażliwym
człowiekiem i
bardzo doceniam
sobie słowo
„dziękuję”
powiedziane z
dobrego serca.
Co chciałby Pan
zmienić w naszym
mieście?

Jest dużo wyzwań.
Chciałbym przede
wszystkim, żeby w
społeczeństwie
było więcej empatii
i zrozumienia. Żeby
działania
inwestycyjne, które
się w tej chwili
wykonuje, służyły
wszystkim
mieszkańcom. Aby
mogli oni cieszyć
się z dobra
materialnego, które
przekazuje im
gmina. Chciałbym,
aby mieszkańcy
integrowali się ze
sobą i dostrzegali,
że wspólnota to
jedność, że razem
możemy wiele,
nawet jeśli nie
mamy zbyt wiele
pieniędzy.
Czy wierzy Pan w
to, że marzenia się
spełniają?
Gdybym nie
wierzył, to by mnie
tutaj nie było. Mam
wiele marzeń.
Jednym z nich jest
to, by być
niezależnym.
Wierzę, że można
osiągnąć każdy cel,
jeżeli włoży się
dużo pracy w jego
zrealizowanie.
Jaki jest Pana
ulubiony sport i
dlaczego?
Moim ulubionym
sportem jest piłka
nożna. Trochę
zostałem na nią
skazany. W naszej
wiosce,

gdzie się
wychowywałem, to
była jedyna
dziedzina
sportowa, którą się
uprawiało. Wszyscy
chłopcy grali w
piłkę. Jeździliśmy
na zawody,
mieliśmy swoją
drużynę, która
nazywała się „Start
Kulice”.
Osiągaliśmy
sukcesy i bardzo mi
się to podobało.
Podziwiałem
piłkarzy z
zachodnich klubów.
Jakie jest Pana
wyobrażenie miasta
za 10, 20 lat?
Gmina za 10, 20 lat
powinna
współpracować ze
sobą w różnych
sferach: kulturalnej
i gospodarczej. Jest
to cel do
osiągnięcia, jeśli
Urząd Miasta i
Gminy będzie
wskazywał kierunki,
które są słuszne z
ideologią
mieszkańców.
Chciałbym, aby ta
współpraca się
zacieśniała. Jeżeli
ludzie będą ze sobą
współpracować,
możemy razem
osiągnąć wiele.
Wystarczy spojrzeć
chociażby na
współpracę ludzi na
Kaszubach. Tam
ludzie tworzą
bardzo mocne
więzi.

Pomagają sobie,
współpracują, dbają
o swój lokalny
rynek. Chciałbym,
aby u nas tez tak
było.
Czy zamierza Pan
kandydować w
następnych
wyborach?
Podjąłem decyzję,
aby coś zmienić w
naszej gminie, więc
myślę, że tak.
Kto jest Pana
idolem i dlaczego?
Moim idolem jest
dla mnie żona. Jest
to osoba, która ma
wiele empatii.
Wspiera mnie w
trudnych chwilach,
pomaga. Nie
zostawia drugiego
człowieka w
momentach
słabości. 
Czy praca
burmistrza jest
trudna?
To bardzo trudna
praca i duża
odpowiedzialność.
Jestem bardzo
odpowiedzialnym
człowiekiem, więc
staram się sprostać
wszystkim
powierzonym
zadaniom.
Czy nasze miasto
zostanie
rozbudowane?
Tak, w tej chwili
planujemy sprzedaż
nieruchomości pod
inwestycje
mieszkaniowe, ale
nie tylko. Są firmy
zainteresowane

współpracą, które
chcą otworzyć tutaj
swoje siedziby i
oddziały. Myślę, że
w tym roku uda się
zrealizować część
planów, ale plan
jest długofalowy.
Chcemy
rozbudować nie
tylko miasto, ale
także wsie tworząc
plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
poszczególnych
terenów naszej
gminy.

Paulina Kruczyńska
Amelia Ostrowska
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M A R C O W E    K I N O

Zobaczcie na jakie filmy warto wybrać się w marcu.
Kacper Narloch

"Kapitan Marwel"
Czas trwania: 124 min
Od lat: 13
Produkcja: USA
Premiera: 8 marca
Akcja filmu rozgrywa
się w latach 90-tych
XX wieku. Ziemia
dostaje się w sam
środek galaktycznej

wojny. Gdy tytułowa
bohaterka - Carol
Danvers będzie miała
się zmierzyć z
własnym
przeznaczeniem, 
zostanie jedną z
najpotęzniejszych
postaci
Wszechświata.

"Całe szczęście"
Czas trwania: 109 min
Od lat: 13
Produkcja: Polska
Premiera: 8 marca
To pełna uroku i
wakacyjnej energii
historia o miłości, która
rodzi się w
nieprzewidzianych
okolicznościach. W
spokojne i
uporządkowane życie
Roberta, muzyka z
orkiestry symfonicznej
(Piotr Adamczyk),
który samotnie

wychowuje
dziesięcioletniego
synka Filipa (Maks
Balcerowski),
niespodziewanie
wbiega pełna energii i
uroku popularna
gwiazda fitness Marta
(Roma Gąsiorowska).
Dwa różne charaktery,
spojrzenia na miłość i
życie. Czy będzie
szczęśliwe
zakończenie?...

"Kurier"
Czas trwania: 114 min
Od lat: 13
Produkcja: Polska
Premiera: 15 marca
Nowy film Władysława
Pasikowskiego,
reżysera hitów „Jack
Strong” i „Pitbull.
Ostatni pies” to
sensacyjna historia

szpiegowska,
inspirowana sekretną
misją słynnego
„Kuriera z
Warszawy”. 
Jego samotna misja
miała zdecydować o
losach Polski i II wojny
światowej. 

"Władcy przygód.
Stąd do Oblivio"
Czas trwania: 101 min
Od lat: 7
Produkcja: Polska
Premiera: 21 marca
Franek i Izka – główni
bohaterowie filmu –
odkryją, że nie trzeba
być superbohaterem,
aby przeżyć
superprzygodę.

Uruchamiając
tajemniczy gramofon,
przypadkiem
sprowadzą do
ziemskiego wymiaru
Eddiego – uciekiniera
z krainy Oblivio. 

"Dumbo"
Od lat: 7
Produkcja: USA
Premiera: 29 marca
Max Medici (Danny
DeVito) powierza
Holtowi Farrierowi
(Colin Firth) oraz jego
dzieciom opiekę nad
młodym słoniem, który
przez swoje za duże
uszy stał się
pośmiewiskiem
upadającego cyrku.
Kiedy jednak okazuje
się, że Dumbo potrafi
latać, cyrk odzyskuje
dawną świetność, a
pewien przedsiębiorca,
V.A. Vandevere

(Michael Keaton),
proponuje właścicielowi
udział w nowym,
gigantycznym
przedsięwzięciu
rozrywkowym. Wydaje
się, że nadeszły lepsze
czasy dla Dumbo i
całego zespołu Maxa
Mediciego. Wtedy Holt
odkrywa, że to
pozornie idealne nowe
miejsce skrywa
mroczne tajemnice.
Tim Burton
przedstawia zupełnie
nową historię, która jest
rozwinięciem i
kontynuacją klasycznej
opowieści o Dumbo.

"Miłość i miłosierdzie"
Czas trwania: 90 min
Od lat: 13
Produkcja: Polska
Premiera: 29 marca
Nieujawnione dotąd fakty i odkrycia grupy
ekspertów pozwolą nam poznać prawdę o
wpływie Bożego Miłosierdzia na losy świata oraz
potęgę przesłania, które Jezus przekazał
ludzkości za pośrednictwem prostej polskiej
zakonnicy, a dziś świętej, siostry Faustyny
Kowalskiej. 
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FERIE 2019 - SONDA UCZNIOWSKA

Zobaczcie jak i gdzie uczniowie naszej szkoły i nauczyciele
spędzili ferie w tym roku.

Julian Dłużewski -
klasa Ia: "Byłem na
łyżwach, na basenie i
w kinie. Odwiedziłem
także Fun Day w
Tczewie."
Lena Laśkiewicz -
klasa IVb: "Część ferii
spędziłam u cioci.
Potem przyjechała do
mnie kuzynka i razem
świetnie się bawiłyśmy.
Byłam także w kinie na
filmie "Mia i biały lew".
Film był świetny!
Potem bawiłam się na
urodzinach mojej
przyjaciółki Agatki.
Często odwiedzałam
także swoją babcię.
Ferie były super!"
Szymon Nowaczewski
- klasa Ia: "Byłem w
aqua parku i
papugarni."
Ola Ruda - klasa Ia:
"Byłam w aqua parku i
w kinie."
Wiktor Rosak - klasa
IVb: "Spędziłem ferie
na gospodarstwie,
pomagałem w sianiu
nawozów. Pewnego
dnia zauważyłem na
polu 12 sarenek i 8
jeleni."
Pani Hanna
Pietrusińska -
nauczyciel:"W ferie
odpoczywałam i
nauczyłam się
gotować."
Kacper Majewski -
klasa Ib: "Pojechałem
do Zakopanego na
narty, a potem na
Mazury."
Pani Katarzyna
Hejnowska -
nauczyciel: "Czytałam
książki. Spałam do
późna. Grałam z
dzieciakami w
Chińczyka. Obraziłam
się na wszystkie
obowiązki domowe...
Odpoczywałam!!!"
Jan Żabiński - klasa II
a: "Byłem w Jeleniej
Górze, w Szklarskiej
Porębie i w Karpaczu
na nartach."

Jakub Kowalewski -
klasa Ib: "Byłem na
zamku, w górach i na
basenie."
Patrycja Murawska -
klasa Vd: "Budowałam
igloo, pojechałam na
łyżwy i na narty."
Julia Janicka - klasa
Vd: "Byłam w Koziej
Górze, w Szczecinie,
na łyżwach i na
basenie."
Mikołaj Wołoszyk -
klasa II a: "Byłem w
Karpaczu na nartach."
Pani Honorata
Lewicka: "Byłam w
Zakopanym z rodziną.
Najmilej wspominam
wjazd na Kasprowy
Wierch. W tym roku po
raz pierwszy jeździłam
na nartach."
Filip Kaffka - klasa Ve:
"Podczas ferii byłem
chory, ale później udało
mi się pojechać do
kina. Poza tym
oglądałem skoki
narciarskie i trzymałem
kciuki za naszych!
Byłem także na zamku
w Malborku a w
wolnym czasie grałem
w komputer."
Paulina Kruczyńska -
klasa Ve: "Ferie
spędziłam bardzo
fajnie. Miałam
niesamowite piżama
party z moją najlepszą
przyjaciółką.
Odwiedziłam babcię i
dziadka. Bawiłam się w
jump city, na lodowisku
i w Fun Day w
Tczewie." 
Pani Anna Dłużewska -
nauczyciel: "Czytałam
książki i pływałam w
basenie i chodziłam na
bieżnię. Odwiedziłam
także swoją rodzinę w
Radomiu." 

Pani Mariola Górska -
nauczyciel: "Spałam
do późna.
Rozwiązywałam
krzyżówki. Całe ferie
odpoczywałam!"
Marceli Ostrowski -
klasa Ve: "Większość
ferii spędziłem w
domu. Byłem na
basenie i w kinie na
filmie "O psie, który
wrócił do domu." W
czasie ferii
przeczytałem ponad
100 stron książki pt.
"Tomek w krainie
kangurów".
Maciej Wentowski -
klasa Ve: "Całe ferie
spędziłem u mojego
kuzyna na wsi. Dużo
spacerowaliśmy po
polach i lasach. Kuzyn
i jego rodzice zaprosili
mnie do kina i do KFC.
To były świetne ferie!
Bardzo miło je
wspominam."
Zuzanna
Romanowska - klasa

IVd: "Ferie spędziłam
w domu z rodziną.
Bawiłam się ze
swoimi zwierzakami.
Byłam w kinie na "Jak
wytresować smoka
3". Lepiłam z rodziną
bałwana i rzucałam
się śnieżkami."
Fabian Mazur - klasa
IVd: "W ferie zimowe
grałem w piłkę nożną i
w gry komputerowe.
Odwiedziłem kolegę i
jeździliśmy na
elektrycznej
hulajnodze."
Tymoteusz
Kirchenstein - klasa
Ve: "Byłem na dwóch
filmach w kinie:
"Planeta Singli 3" oraz
"O psie, który wrócił
do domu". Cały drugi
tydzień spędziłem w
domu grając w gry lub
czytając książkę
"Dynastia Miziołków".
Filip Spiegel - klasa
IVb: "Ferie spędziłem
w domu. Jeździłem

na rowerze, bawiłem
się z kolegami i
grałem w piłkę. Byłem
także w Gdańsku."
Adam Zarzeczny -
klasa IVb" "W
pierwszym tygodniu
ferii byłem z
harcerzami w górach
w miejscowości
Sokolec.
Mieszkaliśmy w
schronisku,
chodziliśmy po
górach, byliśmy nawet
w niemieckich
podziemiach.
Odwiedziliśmy także
Wrocław. Drugi
tydzień spędziłem w
domu."
Roksana Frost - klasa
IVd: "Chodziłam na
kółko taneczne.
Byłam w kinie i na
basenie. Było super!"
Antonina Brzezińska -
klasa IVd: "Brałam
udział w zajęciach w
bibliotece miejskiej.
Robiliśmy tam wiele

ciekawych rzeczy.
Byliśmy na przykład w
firmie Mikrostyk i
drukowaliśmy
wizytówki.
Pojechaliśmy także do
kina na film "Mała
stopa". Na zajęciach
dużo tańczyliśmy i
wymyślaliśmy własne
choreografie
taneczne.
Wymyśliłam własny
układ taneczny do
piosenki Rihanny "We
Found Love".
Julia Kocknecht -
klasa IVd: "Pięć dni
ferii spędziłam u cioci,
która sprezentowała
mi 1 kg slime. Byłam
na dwóch bardzo
ładnych filmach: "Mia i
biały lew" oraz "Jak
wytresować smoka
3". Po powrocie
kupiłam dla mojego
psa Fafika zabawkę
na walentynki.
Napisałam także moją
nową książkę."
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Dzień
Kobiet

Serdeczne życzenia składamy także wszystkim
Paniom pracującym w naszej szkole. 

Z okazji Dnia Kobiet życzymy
Wam

gorącej filiżanki kawy, 
którą ktoś dla Was zrobi,

nieoczekiwanego telefonu 
od starego przyjaciela, 

zielonych świateł na Waszej
drodze, 

radości z małych spraw, 
które Was ucieszą na co

dzień.

Wszystkim Dziewczynom składamy serdeczne życzenia  w Dniu Kobiet.
Naszą sympatię wyrażamy oryginalnym wierszem 
z przesłaniem dla każdej z Was.
                                                                                                                                                                            Redakcja



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 2 03/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Głos Sobieskiego"

Zima
to czas, który
kojarzy się nam z
feriami i ze
sportami
zimowymi. Gdy za
oknem prószy
śnieg a mróz
szczypie w uszy,
mamy okazję do
pojeżdżenia na
nartach, sankach
lub snowboardzie.
Sport zimowy,
który jest 
najbardziej
popularny w
naszym kraju to
skoki narciarskie.
Znamy
zawodników,
kibicujemy,
oglądamy ich
występy w
telewizji. Ale to
tylko jeden ze
sportów zimowych
czynnie
uprawianych w
Polsce. Mamy wiele

innych dziedzin, w
których nasi
sportowcy
odnoszą sukcesy.
Jedną z nich jest
łyżwiarstwo
szybkie.
To dyscyplina
zimowa, w której
celem zawodnika
jest jak najszybsze
przejechanie na
łyżwach
określonego
dystansu po
lodowym torze.
Sportowca 
uprawiającego
łyżwiarstwo
szybkie nazywamy
panczenistą .
 Łyżwiarze szybcy
jeżdżą po owalnym
torze o długości
400metrów , na
którym są dwa tory
jazdy: zewnętrzny
(zawodnik, który
rozpoczyna wyścig
na torze

zewnętrznym
oznaczany jest
czerwoną
opaską na
ramieniu) i
wewnętrzny (biała
opaska). Długość
toru mierzona jest
w ten sposób, że
400 m pokonuje
zawodnik, który
połowę toru (jeden
wiraż) przejedzie
po zewnętrznym, a
połowę po
wewnętrznym
torze. Przekroczenie
wewnętrznej
krawędzi własnego
toru oznacza
dyskwalifikację .
Łyżwiarze startują
w parach i każdy z
nich jedzie na
zmianę po torze
wewnętrznym i
zewnętrznym.
Zawodnicy jadący
w danej parze nie
eliminują

się wzajemnie,
ważny jest jedynie
czas, jaki osiągnął
każdy z nich (przy
ustalaniu
klasyfikacji bierze
się pod uwagę
czasy wszystkich
zawodników).
Światową
czołówkę w
łyżwiarstwie
szybkim stanowią
obecnie zawodnicy
pochodzący z
Holandii, gdzie
dyscyplina ta
cieszy się dużą
popularnością.
Coraz większą rolę
odgrywa
nowoczesny
sprzęt, przede
wszystkim
kostiumy
zawodników, które
muszą cechować
się dobrą
aerodynamiką.
Również w Polsce

znajdują  się hale
do łyżwiarstwa
szybkiego (np. w
Tomaszowie
Mazowieckim ).
Najlepsi polscy
zawodnicy to:
Zbigniew Bródka,
Artur Waś, Konrad
Niedźwiedzki,
Sebastian
Druszkiewicz, Piotr
Michalski, Jan
Szymański i Paweł
Zygmunt, ale też
kobiety takie jak : 
Natalia Czerwonka,
Katarzyna
Bachleda - Curuś,
Luiza Złotkowska i
Karolina Gąsecka.

Hubert Dorotin

SPORTY ZIMOWE

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
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Uratuj psisko.
Wspomóż schronisko.

Akcja ''Podaj Łapę'' ma
na celu zebranie
potrzebnych rzeczy
(nowych lub
używanych) dla
psiaków i kotów ze
Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt
w Starogardzie
Gdańskim. Zbieramy:
kołdry, poduszki,
koce,  legowiska,
kuwety, zabawki,
smakołyki, karmę, ryż,
kaszę, makaron,

drapaki, miski,
ubranka, podkłady dla
szczeniaczków, żwirek
dla kotów, pieniądze na
leki i inne potrzeby. 
Przynieś rzeczy do sali
nr 17. Uczniowie ze
Szkolnego Klubu
Wolontariatu będą
zbierać pieniądze do
puszek. Akcja trwa do
18 marca. Nie czekaj!!!
Klaudia Cieślewicz

Uwaga!
Ogłaszamy konkurs!

          Niedawno w naszej szkole, pod przewodnictwem pani Katarzyny
Hejnowskiej, swoją działalność rozpoczął zespół muzyczny. Uczniowie
naszej szkoły mają teraz wspaniałą okazję do rozwijania swoich talentów
wokalnych. Grupa już przygotowuje pierwsze występy z okazji Dnia Matki.

             Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla zespołu
szkolnego. Propozycje należy zapisywać na kartkach podając: swoje imię 
i nazwisko,  klasę oraz proponowaną nazwę. Tak wypełnione karteczki
należy dostarczyć do świetlicy i przekazać dyżurującym tam nauczycielom.
Propozycje można składać do końca marca. 

Dla autora najciekawszej nazwy przewidziana nagroda!

                                            
                                   S Z K O L N E     I N I C J A T Y W Y
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APLIKACJE, KTÓRE WARTO MIEĆ W KOMÓRCE!

Genius
Jest to aplikacja, na której można sprawdzić tekst piosenki. Sprawdzone
źródło. Często możemy znaleźć dopiski autorów, którzy wyjaśniają
znaczenie podanych wersów. Aplikacja jest naprawdę pomocna, kiedy
musimy nauczyć się tekstu lub po prostu on nas ciekawi.

Photomath

Jeśli myślicie, że to zwykły kalkulator to się mylicie.
Aplikacja oblicza wynik, przy okazji pokazując wszystkie
obliczenia jakie wykonała. Jest równiez
opcja zeskanowania przykładu aparatem, co daje większą
wygodę.

Wattpad
Jeśli potrzebujecie odskoczni od szkolnych lektur, to mamy coś dla was.
Wattpad to aplikacja, na której użytkownicy mogą swobodnie pisać swoje
własne książki czy opowiadania. Jeśli jednak wolicie czytać, to na pewno
znajdziecie tam coś da siebie. Jest wiele kategorii, dzięki którym możecie
znaleźć dokładnie to co was interesuje, od komedii po horrory.

Wszystkie aplikacje są dostępnę zarówno na  Androida jak i IOS.

Monika Grzenda
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	8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym dniu, już od ponad 100 lat, obchodzimy święto wszystkich Pań.
	W tym numerze:  Życzenia z okazji Dnia Kobiet.  Wywiad z panem Burmistrzem.  Ferie 2019. Sonda uczniowska.  Marcowe kino. Wybierzcie coś dla siebie.  Aplikacje, które warto mieć w komórce.  Szkolne inicjatywy.  Sporty zimowe. Łyżwiarstwo szybkie.

	WYWIAD Z PANEM BURMISTRZEM
	Redaktorki naszej gazetki zapytały Pana Burmistrza o plany zawodowe i nie tylko. Przeczytajcie koniecznie wywiad z Panem Maciejem Czarneckim.
	Dzień Kobiet świętowany jest w imię uczczenia ofiar krwawo stłumionego strajku robotnic oraz walki angielskich stażystek o prawa polityczne. Po raz pierwszy obchodzony był 8 marca 1909 roku. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zauważono go dopiero po II Wojnie Światowej. W zakładach pracy kobiety z okazji tego dnia otrzymywały życzenia i prezenty takie jak mydełko, kawa, rajstopy oraz symbolicznie tulipan. Odbywały się również z tej okazji apele i akademie. Dzisiaj obchody tego święta wygladają zupełnie inaczej... Kobiety otrzymują najczęściej bukiety
	róż, czekoladki czy biżuterię. Jednak nie wszędzie obchodzony jest on tak samo jak w Polsce. Przykładowo we Włoszech to święto jest obchodzone bardzo hucznie. Towarzyszą temu liczne plakaty rozwieszane w miastach  już dużo wcześniej. Ciekawostką jest, że panie otrzymują prezenty nie tylko od mężczyzn, ale także obdarowują siebie na wzajem,  dając upominki np. siostrom, mamom czy koleżankom. Okazują sobie w ten sposób szacunek. W Rosji, na Ukrainie i Białorusi dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Na Białorusi święto to ma dla pan również
	materialny wymiar, gdyż otrzymują w pracy premię. Chinki z okazji swojego święta pracują  tylko pół dnia, a w sklepach mogą korzystać z wielu specjalnych zniżek.


	DZIEŃ KOBIET W POLSCE
	I NA ŚWIECIE
	Co Pana skłoniło do starania się o urząd burmistrza? Bardzo lubię spotykać się z ludźmi. Przez trzy lata pełniłem funkcję sołtysa wsi Rakowiec. Często spotykałem się z mieszkańcami, wyrażałem swoją empatię do nich a oni ją odwzajemniali. Bardzo im za to dziękuję. To bardzo miłe, kiedy pomaga się ludziom. Jaki był Pana ulubiony przedmiot szkolny? Moim ulubionym przedmiotem była matematyka. Bardzo lubiłem wszelkiego rodzaju łamigłówki, ułamki, mnożenie, dzielenie, wszystkie funkcje. To też przełożyło się na zawód, który wykonywałem . Przez 12 lat prowadziłem firmę handlową, gdzie w zasadzie bez kalkulatora i bez umiejętności matematycznych by się nie obyło. Jak lubi Pan spędzać wolny czas? Wolny czas bardzo lubię spędzać ze swoją rodziną. Mam trójkę dzieci – dwóch synów i
	córeczkę, no i oczywiście żonę. Razem wyjeżdżamy na wycieczki rowerowe, za granicę i po kraju. Staramy się jak najwięcej czasu spędzać razem, ze względu na to, że mój tryb pracy nie daje nam tego wolnego czasu zbyt wiele. Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie? Bardzo chciałem zostać policjantem. Podobał mi się mundur i ta praca. Jednak ze względu na wzrost, wtedy, kiedy składałem dokumenty, okazało się, że zostałem odrzucony. I poszedłem w troszeczkę innym kierunku. Jakie jest Pana hobby? Lubię majsterkować. Najbardziej jednak lubię udzielać się społecznie. Przyjemnie jest pomagać ludziom. Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i bardzo doceniam sobie słowo „dziękuję” powiedziane z dobrego serca. Co chciałby Pan zmienić w naszym mieście?
	Jest dużo wyzwań. Chciałbym przede wszystkim, żeby w społeczeństwie było więcej empatii i zrozumienia. Żeby działania inwestycyjne, które się w tej chwili wykonuje, służyły wszystkim mieszkańcom. Aby mogli oni cieszyć się z dobra materialnego, które przekazuje im gmina. Chciałbym, aby mieszkańcy integrowali się ze sobą i dostrzegali, że wspólnota to jedność, że razem możemy wiele, nawet jeśli nie mamy zbyt wiele pieniędzy. Czy wierzy Pan w to, że marzenia się spełniają? Gdybym nie wierzył, to by mnie tutaj nie było. Mam wiele marzeń. Jednym z nich jest to, by być niezależnym. Wierzę, że można osiągnąć każdy cel, jeżeli włoży się dużo pracy w jego zrealizowanie. Jaki jest Pana ulubiony sport i dlaczego? Moim ulubionym sportem jest piłka nożna. Trochę zostałem na nią skazany. W naszej wiosce,
	gdzie się wychowywałem, to była jedyna dziedzina sportowa, którą się uprawiało. Wszyscy chłopcy grali w piłkę. Jeździliśmy na zawody, mieliśmy swoją drużynę, która nazywała się „Start Kulice”. Osiągaliśmy sukcesy i bardzo mi się to podobało. Podziwiałem piłkarzy z zachodnich klubów. Jakie jest Pana wyobrażenie miasta za 10, 20 lat?
	Pomagają sobie, współpracują, dbają o swój lokalny rynek. Chciałbym, aby u nas tez tak było. Czy zamierza Pan kandydować w następnych wyborach? Podjąłem decyzję, aby coś zmienić w naszej gminie, więc myślę, że tak. Kto jest Pana idolem i dlaczego? Moim idolem jest dla mnie żona. Jest to osoba, która ma wiele empatii. Wspiera mnie w trudnych chwilach, pomaga. Nie zostawia drugiego człowieka w momentach słabości.  Czy praca burmistrza jest trudna? To bardzo trudna praca i duża odpowiedzialność. Jestem bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, więc staram się sprostać wszystkim powierzonym zadaniom. Czy nasze miasto zostanie rozbudowane? Tak, w tej chwili planujemy sprzedaż nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe, ale nie tylko. Są firmy zainteresowane
	współpracą, które chcą otworzyć tutaj swoje siedziby i oddziały. Myślę, że w tym roku uda się zrealizować część planów, ale plan jest długofalowy. Chcemy rozbudować nie tylko miasto, ale także wsie tworząc plan zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych terenów naszej gminy.
	Gmina za 10, 20 lat powinna współpracować ze sobą w różnych sferach: kulturalnej i gospodarczej. Jest to cel do osiągnięcia, jeśli Urząd Miasta i Gminy będzie wskazywał kierunki, które są słuszne z ideologią mieszkańców. Chciałbym, aby ta współpraca się zacieśniała. Jeżeli ludzie będą ze sobą współpracować, możemy razem osiągnąć wiele. Wystarczy spojrzeć chociażby na współpracę ludzi na Kaszubach. Tam ludzie tworzą bardzo mocne więzi.

	M A R C O W E    K I N O
	Zobaczcie na jakie filmy warto wybrać się w marcu.
	Kacper Narloch


	FERIE 2019 - SONDA UCZNIOWSKA
	Zobaczcie jak i gdzie uczniowie naszej szkoły i nauczyciele spędzili ferie w tym roku.

	Dzień Kobiet
	Wszystkim Dziewczynom składamy serdeczne życzenia  w Dniu Kobiet. Naszą sympatię wyrażamy oryginalnym wierszem  z przesłaniem dla każdej z Was.
	Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam gorącej filiżanki kawy,  którą ktoś dla Was zrobi, nieoczekiwanego telefonu  od starego przyjaciela,  zielonych świateł na Waszej drodze,  radości z małych spraw,  które Was ucieszą na co dzień.
	Zima
	innych dziedzin, w których nasi sportowcy odnoszą sukcesy. Jedną z nich jest łyżwiarstwo szybkie. To dyscyplina zimowa, w której celem zawodnika jest jak najszybsze przejechanie na łyżwach określonego dystansu po lodowym torze. Sportowca
	zewnętrznym oznaczany jest czerwoną opaską na ramieniu) i wewnętrzny (biała opaska). Długość toru mierzona jest w ten sposób, że 400 m pokonuje zawodnik, który połowę toru (jeden wiraż) przejedzie po zewnętrznym, a połowę po wewnętrznym torze. Przekroczenie wewnętrznej krawędzi własnego toru oznacza dyskwalifikację . Łyżwiarze startują w parach i każdy z nich jedzie na zmianę po torze wewnętrznym i zewnętrznym. Zawodnicy jadący w danej parze nie eliminują
	się wzajemnie, ważny jest jedynie czas, jaki osiągnął każdy z nich (przy ustalaniu klasyfikacji bierze się pod uwagę czasy wszystkich zawodników). Światową czołówkę w łyżwiarstwie szybkim stanowią obecnie zawodnicy pochodzący z Holandii, gdzie dyscyplina ta cieszy się dużą popularnością. Coraz większą rolę odgrywa nowoczesny sprzęt, przede wszystkim kostiumy zawodników, które muszą cechować się dobrą aerodynamiką. Również w Polsce
	znajdują  się hale do łyżwiarstwa szybkiego (np. w Tomaszowie Mazowieckim ). Najlepsi polscy zawodnicy to: Zbigniew Bródka, Artur Waś, Konrad Niedźwiedzki, Sebastian Druszkiewicz, Piotr Michalski, Jan Szymański i Paweł Zygmunt, ale też kobiety takie jak :  Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda - Curuś, Luiza Złotkowska i Karolina Gąsecka.
	to czas, który kojarzy się nam z feriami i ze sportami zimowymi. Gdy za oknem prószy śnieg a mróz szczypie w uszy, mamy okazję do pojeżdżenia na nartach, sankach lub snowboardzie. Sport zimowy, który jest  najbardziej popularny w naszym kraju to skoki narciarskie. Znamy zawodników, kibicujemy, oglądamy ich występy w telewizji. Ale to tylko jeden ze sportów zimowych czynnie uprawianych w Polsce. Mamy wiele
	uprawiającego łyżwiarstwo szybkie nazywamy panczenistą .  Łyżwiarze szybcy jeżdżą po owalnym torze o długości 400metrów , na którym są dwa tory jazdy: zewnętrzny (zawodnik, który rozpoczyna wyścig na torze
	Hubert Dorotin
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	Uwaga!
	Ogłaszamy konkurs!
	Niedawno w naszej szkole, pod przewodnictwem pani Katarzyny Hejnowskiej, swoją działalność rozpoczął zespół muzyczny. Uczniowie naszej szkoły mają teraz wspaniałą okazję do rozwijania swoich talentów wokalnych. Grupa już przygotowuje pierwsze występy z okazji Dnia Matki.
	Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla zespołu szkolnego. Propozycje należy zapisywać na kartkach podając: swoje imię  i nazwisko,  klasę oraz proponowaną nazwę. Tak wypełnione karteczki należy dostarczyć do świetlicy i przekazać dyżurującym tam nauczycielom. Propozycje można składać do końca marca.
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	Wspomóż schronisko.
	APLIKACJE, KTÓRE WARTO MIEĆ W KOMÓRCE!
	Photomath
	Jeśli myślicie, że to zwykły kalkulator to się mylicie. Aplikacja oblicza wynik, przy okazji pokazując wszystkie obliczenia jakie wykonała. Jest równiez opcja zeskanowania przykładu aparatem, co daje większą wygodę.

	Genius
	Jest to aplikacja, na której można sprawdzić tekst piosenki. Sprawdzone źródło. Często możemy znaleźć dopiski autorów, którzy wyjaśniają znaczenie podanych wersów. Aplikacja jest naprawdę pomocna, kiedy musimy nauczyć się tekstu lub po prostu on nas ciekawi.

	Wattpad
	Jeśli potrzebujecie odskoczni od szkolnych lektur, to mamy coś dla was. Wattpad to aplikacja, na której użytkownicy mogą swobodnie pisać swoje własne książki czy opowiadania. Jeśli jednak wolicie czytać, to na pewno znajdziecie tam coś da siebie. Jest wiele kategorii, dzięki którym możecie znaleźć dokładnie to co was interesuje, od komedii po horrory.
	Wszystkie aplikacje są dostępnę zarówno na  Androida jak i IOS.
	Monika Grzenda
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