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18. EDYCJA PLEBISCYTU  ORGANIZOWANEGO  PRZEZ  REDAKCJĘ  SZKOLNEGO DONOSICIELA

.Nasz plebiscyt już pełnoletni!
   
   Od 2002 r. staramy się wybrać ok. 20
najważniejszych, według nas, wydarzeń,
jakie w roku, który minął, miały miejsce w
Lotyniu i okolicach. Czasami znajdujemy
ich więcej, czasami mniej, ale jeszcze
nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy mieli
wątpliwości, czy zabawę ogłaszać.

   Tym razem zapraszamy do
jubileuszowej, bo już 18. edycji plebiscytu
na „Wydarzenie Roku”. To znaczy, że
nasza zabawa jest już „dorosła”!
Świętując, dokładnie przejrzeliśmy
wszystkie numery „Szkolnego
Donosiciela”, strony internetowe
dotyczące Lotynia oraz okolic, a także
lokalną prasę i wybraliśmy 16, godnych
uwagi, wydarzeń. Tylko jedno z nich
bezpośrednio dotyczy szkoły (kwietniowy
strajk lotyńskich nauczycieli i pracowników
szkoly), 5 – Lotynia (np. pierwszy
prawdziwie samodzielny lotyński finał
WOŚP-u), 1 - okolicznych wsi i aż 9 -
różnego rodzaju osiągnięć (np. III miejsce
„Sz.D.” w ogólnopolskim konkursie
„#juniorlab”). Warto wspomnieć, że tę
ostatnią kategorię zdominowała OSP
Lotyń, której osiągnięcia nominujemy w tej
edycji aż 4 razy.

   Każde z wybranych przez nas wydarzeń
staraliśmy się przypomnieć 1-2 zdaniami.
Zapraszamy więc do lektury i głosowania.
Jak to zrobić? - tradycyjnie, na specjalnie
przygotowanych kuponach. Należy na
nich zaznaczyć maksymalnie trzy
wydarzenia. Potem powinny one trafić do
naszej redakcji.

   Podobnie jak w
ubiegłym roku,
będzie również
możliwość
glosowania
internetowego. Na
facebookowym
fanpage’u
„Szkolnego
Donosiciela”
zostanie utworzona
ankieta, w której,
Drodzy Czytelnicy,
podobnie jak w
głosowaniu
tradycyjnym,
będziecie mogli
zaznaczyć
maksymalnie trzy
wydarzenia.
Zachęcamy więc
serdecznie do
wybrania
najważniejszego
Wydarzenia Roku
2019! Mamy
nadzieję, że dzięki
naszej -
przypomnimy raz
jeszcze -
PEŁNOLETNIEJ
zabawie utrwalimy
w pamięci to, co
dobrego wydarzyło
się w ub. roku w
Lotyniu i okolicach,
(WP)
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1. Lotyński finał 27. edycji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy (13 stycznia) 
WOŚP grała w Lotyniu i

okolicznych wsiach samodzielnie
po raz drugi. Sztabem kierowała
dyr. I. Adamczuk. Na orkiestrowe

działania złożyły się: siatkarski
turniej, gala fitness i finał, tym

razem bez światełka do nieba. W
wyniku tych wszystkich działań na
rzecz fundacji J.Owsiaka udało się

zebrać ponad 20 tys. zł.

2. Informacja o możliwych
wariantach przebiegu drogi

ekspresowej S11 na odcinku
Szczecinek-Piła (Okonek, 24

stycznia)
Mieszkańcy gminy Okonek, a więc

także Lotynia i okolicznych
sołectw, poznali dwa możliwe

warianty poprowadzenia drogi S11,
które przygotowała firma Aecom.

Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zgłaszania podczas

niego oraz w następnych
miesiącach uwag do projektów.

Wspomniany odcinek ekspresówki
powinien powstać do roku 2025. 

3. Wybór Kingi Lewandowskiej
na sołtysa Lotynia (13 lutego)

Wybory odbyły się 13 lutego. Nowa
sołtys rywalizowała z

dotychczasową sołtys, p. Krystyną
Jaskółką-Stanisz. Ostatecznie

uzyskała prawie 2,5 razy więcej
głosów i przynajmniej do kolejnych

wyborów pełnić będzie funkcję
sołtys Sołectwa Lotyń, w skład
którego wchodzą Lotyń, Babi
Dwór, Przybysław i Wojnówko

4. Strajk nauczycieli i pracowni-
ków szkoły (8-26 kwietnia)

Prawie 3 tygodnie trwała akcja
protestacyjna w naszej szkole 

w związku z ogólnopolskim
strajkiem w oświacie. Nauczyciele i

pracownicy szkoły, którzy wzięli 
w nim udział, rozpoczęli protest 
8 kwietnia, a wrócili do swoich

obowiązków 25 kwietnia. Decyzję o
zawieszeniu strajku podjął ZNP.

w kategorii Wielkopolska
Jednostka OSP roku 2018.
Rywalizacji nie wygrała, ale
znalazła się wśród 5 najlepszych
jednostek w woj. wielkopolskim.

5. Sukcesy Filipa Kopkiewicza 
w konkursach o tematyce 
pożarniczej (Tarnówka, 29
marca; Konin, 27 kwietnia)

Uczeń z kl. 5. zajął 1. miejsce 
w eliminacjach powiatowych

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W ten sposób

zakwalifikował się do
wojewódzkiego finału. Odbył się on

w Koninie, a członek MDP OSP
Lotyń zajął w nim bardzo wysokie

4. miejsce. 

6. Lotyńska OSP - Jednostką
Roku 2018 Pow. Złotowskiego,
dh. Patrycja Padło - Strażakiem
Roku 2018 Pow. Złotowskiego, 

a p. Renata Żydałowicz 
Kronikarzem Roku 2018 Pow.

Złotowskiego (Złotów, 10 maja) 
To kolejne sukcesy lotyńskich

strażaków, wskazujące na
różnorodność działań

miejscowej jednostki. Wręczenie
tytułów odbyło się 10 maja na
placu KP Państwowej Straży
Pożarnej w Złotowie podczas

powiatowych uroczystości z ok.
Dnia Strażaka. Jednostkę

nominowano też do nagrody

7. Działalność powołanego do
życia Stowarzyszenia Przyjaciół

Sołectwa Lotyń i pozyskanie
przez nie dotacji w wysokości 5
tys. zł na realizację projektu pn.
"Integracja międzypokoleniowa
w lotyńskim klimacie szansą na

rozwój" (maj-grudzień).
Całkowita wartość projektu to 8780
zł. Sołectwo wykorzystało ją m.in.

na organizację turnieju
szachowego, warsztaty

introligatorskie i decoupage,
doposażenie wiejskiej świetlicy.

8. OSP Lotyń ze strażackim
Oscarem, czyli nagrodą Floriana

(18 maja, Otrębusy)
Lotyńska jednostka otrzymała go w

Ogólnopolskim Konkursie na
Najlepsze Inicjatywy dla

Społeczności Lokalnej z udziałem
OSP i samorządów w kategorii
"współpraca zagraniczna"  za

program szkoleń i warsztatów z
udziałem strażaków z Niemiec - FF

Mori. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się w Otrębusach. 
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9. Wykład Julii Mikity (kl. III) 
o pszczołach podczas

Międzynarodowej Konferencji
Naukowej dla Dzieci (31 maja,

Gdańsk)
Wydarzenie miało miejsce na

Politechnice Gdańskiej, podczas
odbywającej się corocznie

konferencji dla dzieci z całej Polski.
Organizuje ją Polska Akademia

Dzieci.

10. Wojciech Wysocki trzeci 
w klasie D klasyfikacji ogólnej

podczas XIX
Zachodniopomorskiego

Przeglądu Sygnałów
Myśliwskich  o statuetkę

Niedźwiedzia Barwickiego 
(1 czerwca)

Uczeń klasy kl. V zdobył w swojej
kategorii 199 pkt. na 210

możliwych, a przegląd odbył się 
w Barwicach.

11. III miejsce „Szkolnego
Donosiciela” w ogólnopolskim

konkursie „#juniorlab" (czerwiec
- lipiec)

27. rok istnienia redakcji to kolejny
z sukcesem w ogólnopolskim

konkursie „#juniorlab”, na
najbardziej aktywną redakcję, który
zorganizował portal Junior Media.

Nagrodą był udział czterech
uczennic w Letniej Szkole Junior

Media. Redakcję „SzD”
reprezentowały: Jaśmina Findling,

Magdalena Kostrzak, Sandra
Kuczyńska i Natasza Morgiel-
Zarzycka. (Amerykański Park

Rozrywki w Żorach, 15 - 21 lipca).

12. Odkrycie kurhanów z I w.n.e.
w okolicach Węgorzewa

Przez kilka miesięcy na miejscu
pracowała grupa archeologów pod
kierunkiem Piotra Alagierskiego.
Odkryty kurhan (na razie badano

jeden, ale wiadomo już, że istnieją
następne) to grobowce typu
książęcego, zwane również

wielkopolską piramidą. Znaleziono
w nim m.in. gliniane naczynia.

13. Laura Budzyńska jurorką 37.
Międzynarodowego Festiwalu

Filmów Młodego Widza Ale Kino
w Poznaniu (1-8 grudnia)

Uczennica kl. VII wystartowała w
ogólnopolskim konkursie na
członkinię 5-osobowego Jury

Dziecięcego w kategorii
fabularnych filmów pełnometra-
żowych. Konkursowe zadanie
polegało na zaprezentowaniu 
w formie minutowego video,

pomysłu na film, który chciałaby
nakręcić. Laura w Poznaniu

oglądała konkursowe filmy i brała
udział w obradach jury, które

przyznawało „Marcinka”.

14. Wyróżnienia dla przychodni
„Amelia” (kwiecień-wrzesień)
W kwietniu otrzymała ona Tytuł

Mocarza Gospodarczego w
kategorii mikroprzedsiębiorca,
potem zakwalifikowała się do

udziału w konkursie o tytuł
Hipokratesa Wielkopolski,  a

następnie przyznano jej certyfikat
w konkursie „Zadowolony Pacjent”.

We wrześniu natomiast dr
P.Burgieł otrzymał tytuł Lekarza
Rodzinnego Pow. Złotowskiego.

15. Nagrody dla kroniki
strażackiej OSP Lotyń (21-22

września)
Prowadzona przez dh. Renatę

Żydalowicz kronika znalazła się 
w gronie 17 Wzorowych Kronik

XXVI Ogólnopolskiego Konkursu
Kronik Strażackich, którego finał
odbył się w Olsztynie. Wcześniej
lotyńska kronika wzięła udział 
w eliminacjach powiatowych 

i wojewódzkich.

16. Prace remontowe na odcinku
drogi z od granicy województwa
do Okonka (czerwiec-listopad)

Przetarg na remont 12-
kilometrowego odcinka DK11,

którego część przebiegała przez
sołectwo Lotyń, wygrała firma

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie
S.A. Część prac wykonała pilska

Asta-Bud. Prace obejmowały
wymianę nawierzchni, remont

skrzyżowań, wykonanie nowego
oznakowania poziomego 

i pionowego, a także poszerzenie
drogi dla zjazdów i remont

zatoczek autobusowych.Koszt to
ponad 26 mln zł.

opr. red. SzD.
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Dojazdy 2020 – bez
zmian

    
W 2020 roku dowozy uczniów na
terenie gminy Okonek organizować
będzie nadal firma Baltic Sea
Trans Piotra Tarnowskiego. W
listopadzie odbył się przetarg na tę
usługę. Godziny dojazdów
pozostają bez zmian, ale należy
pamiętać, że będą one
realizowane tylko w dni nauki
szkolnej. To oznacza, że
uczniowie, także naszej szkoły,
oraz dzieci z przedszkola w czasie
ferii, wakacji i pozostałych dni
wolnych do Lotynia autobusem
BST nie dojadą. Tak było m.in. w
czasie wolnych dni między
świętami a nowym rokiem oraz
nowym rokiem i świętem Trzech
Króli. Tak będzie również w czasie
przerwy międzysemestralnej na
przełomie stycznia i lutego.

A. Kubik, 7sp

Karnawałowo z
babcią i dziadkiem

W tym roku przedszkolaki
połączyły swoją zabawę
karnawałową z Dniem Babci 
i Dziadka. Impreza odbyła się 
22 stycznia.

   Od godziny 9.00 do 12.00
maluchy z dwóch grup
przedszkolnych popisywały się
swoimi bliskimi recytując wiersze,
śpiewając piosenki oraz tańcząc.
Po oficjalnej części przyszedł
czas na wspólną zabawę.
Poprowadziła ją p. M.Firaz, która
jest animatorem i poprowadziła 
program „Animacje –
rekreacyjne” dla dzieci i
dorosłych.

   Uczestnicy nie mili czasu na
nudę, ponieważ przygotowano
dla nich dużo różnych zabaw i
konkurencji sprawnościowych.
Były m.in. wspólne tańce, zabawy

z przeciąganiem liny, wytwórnia
baniek mydlanych i dymu oraz
wizyta pary 2 minionków.
Na koniec wszyscy odśpiewali
przybyłym gościom, tzn. babciom 
i dziadkom, „Sto lat”, a starszaki
poczęstowały ich tortem.

Z.Szynkaruk, kl. 5

19.01. – W kościele parafialnym 
w Lotyniu odbył się koncert kolęd w
wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej pod kierunkiem 
p. E.Kuchty.

20.01. – Do szkoły dotarł sprzęt
(tablety, laptop, robot Dash, Lego
Edukation WeDo 2.0, klocki do
logowania oraz podręczniki) na
potrzeby realizacji projektu "Digital
Kids - zaplanuj misję na Marsa".
* Szkolna sieć wi-fi została
rozbudowana o kolejny punkt
dostępowy w ramach projektu
Cyfrowa Szkoła Wielkopolski.

* Opiekun opublikował 15. w tym
roku szkolnym nr. „Szkolnego
Donosiciela” na platformie
www.juniormedia.pl.

opr. S.Kuczyńska, kl. 7

Szkolny Donosiciel 2019-2020 
nr 17 

Teksty napisały: A.Kubik,
S.Kuczyńska, W.Piotrowska,
M.Szynkaruk, Z.Szynkaruk,

N.Morgiel-Zarzycka. 
Nr złoż. i opublik. 8 II 2020
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NIT-y, czyli niedługie
informacje ze szkoły,
Lotynia i okolic

14.01. – Nauczyciele wystawili
przewidywane oceny na koniec 
I semestru roku szkolnego.
Uczniowie mają tydzień na ich
poprawienie, jeśli chcieli by żeby
były wyższe.
* Odbyła się kolejna część projektu
„Ćwicz z nami” z udziałem
przedszkolaków. Jego
pomysłodawczynią jest p.
A.Kwiatkowska.

17-18.01. – Przedszkolaki 
z oddziału p. A.Świercz spędziły 
w szkole noc z piątku na sobotę.
Wychowawczyni oraz niektórzy
rodzice zadbali o to ich
podopieczni się nie nudzili.
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