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Jest szansa na zdrowe zęby Amelia

Rodzice uczniów naszej szkoły otrzymają wkrótce prośbę o
zgodę na przegląd stomatologiczny swoich pociech. Wiąże
się to z uruchomieniem w Okonku gabinetu stomatolo-
gicznego. Będą się mogli w nim leczyć bezpłatnie dzieci i
młodzież uczęszczający do Zespołu Szkół w Lotyniu oraz
młodzież do lat 18 ze szkół średnich z Lotynia i okolic.

   Gabinet znajduje się w budynku byłego gimnazjalnym przy ul.
Niepodległości. Lekarz stomatolog Janusz Joczyn już przyjmuje
pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Jest to realizacja wcześniejszej zapowiedzi burmistrza O-
konka A.Jasiłek i dra P.Burgieła. To właśnie właściciel Przychod-
ni Lekarskiej „Amelia”  wnioskował do NFZ-u o podpisanie kon-
traktu.  Umowa z przychodnią obowiązywać będzie od 1 kwietnia
2019 r. do 30 czerwca 2022r. Bezpłatne usługi będą dostępne
tylko dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

   Nowy stomatolog pracuje na razie  na sprzęcie o wartości ok.
25 tys. zł, który zakupiła gmina w ramach tzw. unitu dentystycz-
nego, ale burmistrz A.Jasiłek złożył wcześniej obietnicę, że ten

sprzęt zostanie uzupełniony innym o war-
tości ok. 20 tys. zł.

   Otwarcie gabinetu dla uczniów sprawiło,
że gmina Okonek jest jedną z 53 gmin w
całej Wielkopolsce, w których leczyć się
mogą nieletni. Kontrakt daje wielu ucz-
niom szansę na zdrowsze zęby.

  Dr J.Jonczyn odwiedził w połowie kwiet-
nia naszą szkołę i zaproponował zorgani-
zowanie w niej konsultacji stomatologicz-
nych dla wszystkich uczniów. Jeśli rodzice
wyrażą na nią zgodę, a będzie potrzebne
leczenie, będą mogli, po umówieniu się,
odwiedzić ze swoim dzieckiem gabinet w
Okonku.  

Laura Budzyńska, 6sp 

Filip 4. w województwie!
Filip Kopkiewicz z kl.5. wygrał elimina-
cje powiatowe Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej i zakwalifi-
kował się do wojewódzkiego finału.
Odbył się on 27 kwietnia w Koninie.
Nasz szkolny kolega zajął w nim bardzo
wysokie 4. miejsce.

  Filipowi, który reprezentował powiat zło-
towski w najmłodszej grupie wiekowej,
niewiele zabrakło do finału krajowego. E-
liminacje w Koninie składały się z 2 części
– pisemnej i ustnej. W tej pierwszej zdobył
on 23 punkty, co pozwoliło mu dostać się
do finału ustnego. W nim do zwycięstwa

zabrakło odpowiedzi na jedno pytanie. Ale
i tak 4. miejsce to duże osiągnięcie.

  Jak już informowaliśmy, miesiąc
wcześ-niej F.Kopkiewicz wygrał eliminacje
po-wiatowe. Jednostkę OSP w Lotyniu
repre-zentowało w nich 5 uczniów, którzy
star-towali w 3 kategoriach. Filip wygrał  w
gru-pie uczniów szkół podstawowych. 

N.Morgiel, 4sp
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Blog jak...

16.04.2019 r. – wtorek
Godz.12.22
   Nigdy się nie spodziewałam, że
w jednym dniu tyle może się dziać!
Najpierw porządki wielkanocne, te-
raz redakcja, a za chwilę goście!
Wiele osób by temu nie podołało,
jednak kto jak kto, ale ja od robie-
nia kilku rzeczy na raz jestem spe-
cjalistką! Obecnie piszę bloga, ale
właśnie dzwoni do mnie mama. Na
szczęście opiekun gdzieś poszedł,
a mama musiała skończyć ze mną
rozmawiać, bo ktoś ją woła. W
końcu mogę się całkowicie oddać
pisaniu. W sumie nie mam wielu
rzeczy do roboty, bo jestem z re-
dakcyjnymi obowiązkami na bie-
żąco (!!!), chociaż zawsze się coś
(nawet małego) znajdzie.

godz. 12.37
   Minęły dopiero  15 min. odkąd u-
siadłam do komputera, a już pan
zlecił mi robotę. Polega na zajęciu
się najnowszym konkursem Junior
Media. Chodzi w nim o to, aby na-
pisać wiersz, którego tematem
przewodnim będzie matematyka. Z
tego przedmiotu jestem dobra, ale
jeśli chodzi o pisanie jakichkol-

wiek rymowanek, to już niekonie-
cznie. 

26.04.2019 r. – piątek
   Co jakiś czas sprawdzam, czy na
Junior Media się coś nie zmie-niło.
Tak! W końcu! Dziś dodano
informację na temat Letniej Szkoły
Junior Media. Okazuje się, że od-
będzie się ona od 15 do 21 lipca w
tym samym miejscu co w ubiegł-
ym roku, czyli w Amerykańskim
Parku Rozrywki TWINPIGS w Żo-
rach. Nie wiemy jednak, czy, żeby
wziąć w niej udział, obowiązują ta-
kie same kryteria, jak w ubiegłym
roku. Jeśli tak, to na redakcyjną
kolonię ma szanse czworo z nas,
bo trzecie miejsce gwarantowano
tylu właśnie przedstawicieli. Na po-
czątku czerwca wszystko powinno
być jasne. 

29.04.2019 r. – poniedziałek

  Odwołano mi ostatnią lekcję -
przyrodę. Jak zawsze (no, prawie
zawsze…) wykorzystuję to na pra-
cę w redakcji. Jak tylko weszłam

do "trójki", prawie utonęłam w in-
formacjach, jakie przekazał mi pan
Andrzej. Co prawda o większości z
nich wiedziałam, jednak nie zna-
łam szczegółów. Najpierw dosta-
łam kopię zaproszenia, które o-
trzymała nasza redakcja od Nadl-
eśnictwo Okonek i Oddziału IPN w
Poznaniu. Dotyczy ono uroczysto-
ści upamiętnienia jeńców uwięzio-
nych i zamęczonych w niemieckim
obozie jenieckim Barkenbrügge,
który znajdował się niedaleko nas,
w pobliżu nieistniejącej już miej-
scowości Barkniewko. Odbędzie
się ona 17 maja. To miło, że o nas
pamiętano, ale mamy kłopot, bo
tego dnia większość członków re-

redakcji będzie na wycieczce w
Bydgoszczy. Zaproszenie skiero-
wano też do pani dyrektor, więc
może zabierze ona ze sobą kogoś
ze „Szkolnego Donosiciela”, kto nie
wybiera się z nami do miasta nad
Brdą. Będziemy się o to sta-rać, bo
szkoda, żeby taką uro-czystość
opuścić. 

J.Findling, 6sp
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Wiosenne porządki
13 maja br. kilkudziesięciu uczniów z naszej szkoły  brało udział w
sprzątaniu parku.  Z inicjatywą oczyszczenia tego miejsca wyszła
redakcja Szkolnego Donosiciela, która chciała w ten sposób
przyłączyć się do wydarzenia „książka za worek śmieci”. Promował
je festiwal „Podróżnicy 2019”. Gdy dowiedziała się o tym sołtys
Kinga Lewandowska, poprosiła, aby wszystkie starsze klasy (VI –
VIII i 3gim.)  udały się do parku.

  Prace zakończyły się ok. godziny
14. Ich efekt to kilkanaście wypeł-
nionych po brzegi worków. Zostały
one jeszcze tego samego dnia u-
sunięte z parku. W kolejnych
dniach przekazano je firmie od-
bierającej śmieci.

  Sprzątanie parku sprowokowała
akcja „książka za worek śmieci”,
która, jak się później okazało,
przez organizatorów festiwalu w
Bydgoszczy została odwołana.
Książek za śmieci więc nie będzie,
ale park jest zdecydowanie bar-
dziej czysty niż przed kilkoma
dniami. Teraz można w nim także
usiąść i poczytać.

Laura Budzyńska 6 (sp)
zdj. am, S.Kuczyńska 

13 dni bez lekcji

   Prawie 3 tygodnie trwała akcja
protestacyjna w naszej szkole w
związku z ogólnopolskim strajkiem
w oświacie. Nauczyciele wrócili do
pracy 25 kwietnia, choć 26 kwie-
tnia protestowało jeszcze 3 z nich.
W poniedziałek, 29 kwietnia wszy-
stko wróciło do normy. Decyzje o
zawieszeniu strajku podjął ZNP
zapowiadając, że powróci do nie-
go we wrześniu br.
   Dyrekcja Zespołu Szkół w Loty-
niu 29 marca przekazała rodzicom
informacje dotyczące zbliżającego
się ogólnopollskiego strajku nau-   

czycieli. Jeśli do niego dojdzie, w
naszej szkole 8 i 9 kwietnia nie
będzie zajęć dydaktycznych. Ko-
lejne dni to egzaminy klas VII (15-
17) i gimnazjalnych (10-12). Dyr.
Adamczuk, korzystając ze swych
uprawnień, odwołała również le-
kcje w tych dniach, ale egzaminy
powinny się odbyć. Jednocześnie
rodzice dostali informację o możli-
wości skorzystania z prawa do u-
sprawiedliwionej nieobecności w
pracy „z powodu nieprzewidywal-
nego zamknięcia zamknięcia żłob-
ka, klubu dziecięcego, przedszko-
la lub szkoły", do którego uczęsz-
cza dziecko w wieku do 8 lat.

  Trzeba tu zaznaczyć, że dniach
18-20 marca 32 z 34 pracowni-
ków z naszej szkoły wzięło udział
w referendum w sprawie przystą-
pienia do protestu. Ponad 90 %
wyraziło chęć uczestnictwa w ta-
kiej formie protestu. 

M.Kostrzak, 6sp

Po strajku

Efekty

Porządki

Sporo tego

  Porządki trwały ok. 2 godzin. U-
czniowie przed głównym wejściem
do niego otrzymali worki i ręka-
wiczki przygotowane przez radę
sołecką. Tak wyposażeni ruszyli w
głąb bardzo zabrudzonego miej-
sca spacerów mieszkańców Loty-
nia. Najwięcej śmieci znajdowało
się przy głównej alejce i w miejscu,
gdzie stoi kilka mocno już znisz-
czonych ławek. Uczniowie sprzą-
tali także inne części parku. Prze-
dzierając się często przez krzaki,
pokrzywy i samosieje napełniali
kolejne worki przeróżnymi odpada-
mi: papierem, butelkami, puszkami
i przede wszystkim plastikiem. Przy
okazji starali się te śmieci se-
gregować.  

ZS

SK

am

am



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 05/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Donosiciel 28 2018-
2019
Odpoczynek i nauka,
czyli wyprawa do
Bydgoszczy

 My, członkowie redakcji "Szko-
lnego Donosiciela", już 16 maja
wyruszamy na 3-dniową wyciecz-
kę do Bydgoszczy. Dojedziemy na
miejsce  pociągiem PKP, a podróż 
będzie trwać ok. 2 i pół godziny. 
  W czasie jej trwania na pewno
wybierzemy się do Leśnego Parku
Kultury i Wypoczynku w Myślę-
cinku, gdzie zwiedzimy ogród bo-

oraz, jeśli wystarczy czasu, zajrzy-
my do Parku Rozrywki pełnego di-
nozaurów oraz owadów nienatu-
ralnej wielkości. Będziemy też w
Muzeum Mydła i Historii Brudu,
pójdziemy na multimedialny pokaz
fontann oraz popłyniemy tramwa-
jem wodnym po Brdzie. No i naj-
ważniejsze - czeka nas jeszcze fe-
stiwal „Podróżnicy 2019”. Spędzi-
my na nim półtora dnia, słuchając
podróżników o ich wyprawach w
różne części świata.
   Na wycieczkę pojedzie 7 osób, a
w piątek pojawi się w Bydgoszczy

jeszcze była naczelna redakcji Wi-
ktoria. Opiekować się nami będą p.
A.Miłoszewicz i p. Z.Sienkie-wicz.
Powrót zaplanowany jest na późny
sobotni wieczór. Rodzice odbiorą
nas z Piły ok. 22. 

N.Morgiel-Zarzycka, 4sp 

Dużo się dzieje
Choć do końca roku szkolnego zostało bardzo mało
czasu, to w szkole, oprócz lekcji, bardzo dużo się
dzieje i będzie się działo. 10 maja chętni uczniowie
uczestniczyli w pokazie historycznym pt. „Ku
Niepodległej”. Zaprezentowała go Grupa Artystyczna
„Rekonstrukto”. W kolejnych dniach:
13 maja – kl. VI-VIII i III gimnazjum oraz redakcja
wezmą udział w porządkowaniu parku,
15 maja – uczniom zaprezentuje się cyrk Szok,
16 -18 maja - redakcja pojedzie na wycieczkę do
Bydgoszczy,
22 maja – kl. I-III i przedszkole wyruszą na wycieczkę

do Poznania, a kl. VI i VII do Szczecinka,
27 maja – planowany jest finał szkolnego turnieju
tanecznego (finaliści zaprezentują się podczas dnia
dziecka)
28 maja – odbędzie się szkolny turniej szachowy,
31 maja – odbędzie się dzień dziecka połączony z
dniem sportu; tego samego dnia 15 uczniów pojedzie
do Gdańska na zajęcia w ramach Uniwersytetu dla
Dzieci.
Poza tym 16 maja odbędzie się w szkole gminny
konkurs recytatorski dla przedszkolaków, który
organizuje p. A.Świercz.

Z.Szynkaruk, 4sp

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

5.04. – Odbyła się III Gminna
Spartakiada Przedszkolaka. Wzię-
ły w niej udział reprezentacje
wszystkich przedszkoli z terenu
miasta i gminy Okonek. 
* Reprezentacja szkoły uczestni-
czyła w turnieju piłkarskim uczniów
szkół podstawowych w Okonku.
Nasza drużyna rozegrała dwa
mecze - wygrała jeden. 
** Wymieniono rynny na budynku
byłego gimnazjum.
* Do dyrekcji szkoły przyszedł list 

elektroniczny  informujący o nomi-
nacji Przedszkola w Lotyniu w ple-
biscycie „Głosu Wielkopolskiego”
pt. „Przedszkole na medal” .

5.04. – Opiekun redakcji opubliko-
wał na platformie www.juniorme-
dia.pl 25. w tym roku szkolnym nr.
„Szkolnego Donosiciela”.

8.04. - Rozpoczął się strajk nau-
czycieli i obsługi szkoły w związku
z wejściem Związku
Nauczyciel-stwa Polskiego w spór
zbiorowy z rządem. Zajęcia
lekcyjne zostały zawieszone do
odwołania. W na-szej szkole
protest rozpoczęło blisko 30
nauczycieli i pracowni-ków
obsługi. 

opr. S.Kuczyńska, 6sp
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