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Wielkie wybieranie
WyobraŸmy sobie pierw-

sze w nowej kadencji po-
siedzenie Parlamentu 
Europejskiego. Nasi wy-
brañcy w wielkiej okr¹g³ej 
sali posiedzeñ plenarnych 
w ogromnym szklanym bu-
dynku im. Paula Henriego 
Spaaka na rue Wiertz 43 
w Brukseli (pierwsze po-
siedzenie pewnie bêdzie 

w Brukseli, inne tak¿e 
w Strasburgu). Ró¿nojê-
zyczny gwar kilkuset eu-
ropos³ów, dziennikarze i 
goœcie na galerii, kame-
ry telewizyjne. Gdzie jest 
polska grupa?

Nie ma polskiej grupy, bo 
na sesji zajmuje siê miej-
sca wed³ug przynale¿noœci 
do grup politycznych. S¹ 

tylko europos³owie, a dla 
wielu z nich towarzystwo 
rodaka tu¿ obok nigdy siê 
nie zdarzy. To zmusza do 
samodzielnoœci, to bardzo 
utrudnia „polskie g³osowa-
nia”.

Trzeba szukaæ sojuszni-
ków poœród 27 narodów, 
trzeba myœleæ w ten dzi-
waczny unijny sposób, któ-
ry narzuca koniecznoœæ 
u¿ywania pojêæ ju¿ wcze-
œniej w UE wypracowanych, 
jakby nazbyt ogólnikowych, 
sztucznych, ale œwietnie 
rozumianych przez „sta-
r¹ Uniê”. Oni przy pomocy 
tych pojêæ buduj¹ najwa¿-
niejsze dokumenty, któ-
re reguluj¹ funkcjonowanie 
wielu dziedzin ¿ycia w pañ-
stwie Unii. Trzeba siê tego 
nauczyæ. „Oni”? Nie. Tak¿e 
nasi wybrañcy musza po-
si¹œæ tê umiejêtnoœæ. Nie 
wystarcz¹ swojskie pogl¹dy, 

narodowa duma, dba³oœæ o 
polskie interesy. Tam wszy-
scy dbaj¹ o interesy swo-
ich krajów. Wiêc zdolnoœæ 
zawierania m¹drych kom-
promisów?  Na pewno tak.  
Odrobina dyplomacji w do-
brym gatunku? Na pewno 
tak.Ci, którzy trafi¹ tam po 
raz drugi, pewnie sobie po-
radz¹. Nowych trzeba wy-
braæ starannie.

My wszyscy mamy ich wy-
braæ. S¹ na ró¿nych listach 
wyborczych, nale¿¹ do ró¿-
nych politycznych ugrupo-
wañ. Czasem trzeba ich na 
listach do g³osowania po-
szukaæ. Warto poszukaæ, bo 
warto wybraæ dobrych Pola-
ków, którzy wiedz¹, ¿e s¹ 
europejczykami i potrafi¹ 
nimi byæ w naszym imieniu 
tam, w wielkim szklanym 
budynku w Brukseli czy 
Strasburgu. 

M.O.
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Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

W dniu 7 czerwca 2009r odbêd¹ siê wybory do Parlamentu Europejskiego. G³osowanie w sta³ych obwodach g³osowania  od-
bywaæ siê bêdzie w godzinach od 8,00 do 22,00.Z uwagi na systematycznie zwiêkszaj¹c¹ siê iloœæ mieszkañców na terenie gmi-
ny utworzono 2 nowe obwody g³osowania:

- Nr 10 w Lubiczu Dolnym z siedzib¹ w sali gimnastycznej przy ul. Toruñskiej 36 a dla mieszkañców ulic:  Antoniewo, Cera-
miczna, Cicha, Dworcowa, Kortowa, Lampusz, Ma³gorzatowo, Miodowa, M³yñska, Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Przemy-
s³owa, Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa, Têczowa, Wilczy M³yn, Zbo¿owa, Źródlana
miczna, Cicha, Dworcowa, Kortowa, Lampusz, Ma³gorzatowo, Miodowa, M³yñska, Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Przemy-
s³owa, Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa, Têczowa, Wilczy M³yn, Zbo¿owa, Źródlana
miczna, Cicha, Dworcowa, Kortowa, Lampusz, Ma³gorzatowo, Miodowa, M³yñska, Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Przemy-

- Nr 11 w Z³otorii z siedzib¹ w Szkole Podstawowej w Z³otorii dla mieszkañców so³ectwa Z³otoria
Mieszkañcy gminy proszeni s¹ o zapoznanie siê z obwieszczeniem Wójta Gminy z dnia 23 kwietnia 2009r dot. numerów, gra-

nic obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych aby w dniu wyborów udali siê do w³aœciwych lokali wyborczych.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy  L u b i c z

z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, 

poz. 219 z póŸn. zm. ), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Lubicz Nr XXV/249/ 08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie zmian w 
podziale na sta³e obwody g³osowania na terenie gminy Lubicz, podajê do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i grani-
cach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone g³osowanie w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Numer
obwodu

g³osowania

Granice obwodu Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

1 So³ectwo:  Grêbocin Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Grêbocinie
ul. Szkolna 4 
tel. nr 056-645-90-13

2 So³ectwo:   Gronowo Szko³a Podstawowa w Gronowie 
tel. nr 056 – 678-41-60

3 So³ectwo Lubicz Górny ulice:
Bankowa, Boczna, Kamienna, Ko³³¹taja, Lipnowska, Nad Drwêc¹, 
Paderewskiego, Parkowa, Polna, Przy Skarpie, Rataja, S³oneczna, 
Sportowa, Widokowa, Zdrojowa

Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Lubiczu Górnym 
ul. Piaskowa 23 
tel. nr  056 – 678-52-00 
Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepe³nosprawnych

4 So³ectwo Lubicz Dolny ulice: 
Akacjowa, Brzozowa, Ciemna, Grêbocka, Jesionowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Leœna, Liliowa, Lipowa, Magnolio-
wa, Narcyzowa, Niezapominajki, Ró¿ana, Sosnowa, Szkolna, Topolo-
wa, Toruñska, Tulipanowa

Szko³a Podstawowa w Lubiczu Dolnym 
ul. Szkolna 7 
tel. nr 056-678-21-15

5 So³ectwo: Jedwabno. Rogówko Œwietlica wiejska w Jedwabnie 
tel. kom. 0609707166

6 So³ectwo: Brzezinko, BrzeŸno, Rogowo Œwietlica wiejska w BrzeŸnie 
tel. kom. 0660480370

7 So³ectwo:  M³yniec Drugi, M³yniec Pierwszy Szko³a Podstawowa w M³yñcu Pierwszym 
ul. Toruñska 10
tel. nr 056- 678-28-69

8 So³ectwo: Krobia, Mierzynek, 
Lubicz Górny ulice: Ba¿antowa, Gajowa, Komunalna, Nad Strug¹, 
Stefana Niteckiego, Nowa, Nowowiejska, Piaskowa, Spó³dzielcza, 
Por. K. Trzaskalskiego, Przy Lesie, Rzemieœlnicza, Warszawska 

Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Lubiczu Górnym 
ul. Piaskowa 23 
tel. nr 056-674-24-41

9 So³ectwo: Grabowiec,  Kopanino, Nowa Wieœ Szko³a Podstawowa w Z³otoryi ul. Po-
morska 9/11 tel. nr 056-674-51-70

10 So³ectwo : Lubicz Dolny ulice:
Antoniewo, Ceramiczna, Cicha, Dworcowa, Kortowa, Lampusz, Ma³-
gorzatowo, Miodowa, M³yñska, Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, 
Przemys³owa, Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa, Tê-
czowa, Wilczy M³yn, Zbo¿owa, Źródlana
Przemys³owa, Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa, Tê-
czowa, Wilczy M³yn, Zbo¿owa, Źródlana
Przemys³owa, Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa, Tê-

Sala Gimnastyczna Szko³y Podstawowej 
w Lubiczu Dolnym ul. Toruñskia 36 a 
tel. nr 056- 678-27-09

11  So³ectwo : Z³otoria Szko³a Podstawowa w Z³otoryi 
ul. Pomorska 9/11 
056- 648-98-23

Głosowanie odbędzie się w dniu 7  czerwca 2009 r. w godz. 8.00 – 22.00.
Wójt Gminy 

Marek Olszewski
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Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie 
z udziałem lokalnej społeczności

Głęboka refleksja
W Wielk¹ Œrodê – 8 kwietnia 

2009 r., o godz. 19.00 na pla-
cu przy Muzeum Piœmiennic-
twa i Drukarstwa w Grêbocinie 
rozpoczê³o siê Misterium Mêki 
Pañskiej. Spektakl zosta³ opar-
ty na tekstach Ewangelii, k³a-
d¹c nacisk na wybrane treœci i 
zdarzenia, poczynaj¹c od mo-
mentu wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy, koñcz¹c na zdjêciu 
Jezusa z krzy¿a. 

Aktorami by³a licznie zaan-
ga¿owana spo³ecznoœæ lokal-
na – mieszkañcy Grêbocina 
– doroœli, m³odzie¿  i dzieci. 
Wszystkie role zosta³y rozpi-
sane w sposób bardzo przemy-
œlany. Starannie przygotowana 

scenografia, stroje, rekwizyty, 
oddaj¹ce klimat epoki i opar-
te na historycznych wzorcach, 
mia³y wa¿ny udzia³ w odbio-
rze spektaklu. Gra œwiate³ oraz 
muzyka w sposób szczególny 
podkreœla³y treœci prezentowa-
ne w czasie Misterium, wzmac-
niaj¹c si³ê przekazu i prze¿yæ. 
Wielkie uznanie nale¿y siê ak-
torom, którzy w sposób bardzo 
profesjonalny i sugestywny 
grali swoje role. Licznie przy-
byli mieszkañcy gminy Lubicz, 
Torunia i okolic, odebrali Mi-
sterium z niezwyk³¹ wra¿liwo-
œci¹, g³êbok¹ refleksj¹, staj¹c 
siê po czêœci jakby jego uczest-
nikami.

Fot. Lech Kamiñski

Remont świetlicy wiejskiej przy ul. Bocznej 4 
w Lubiczu Górnym

Wspólnymi siłami

W dniach od 25 marca do 
4 kwietnia 2009 r z inicja-
tywy cz³onków Klubu Se-
niora „Dolina Drwêcy” wraz 
z So³tysem, Rad¹ So³ec-
k¹, przedstawicielami TPD, 
mieszkañcami Lubicza oraz 
Zarz¹dem Dróg Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunal-
nej w Lubiczu zosta³ przepro-
wadzony wspólnymi si³ami 
i zaanga¿owaniem remont 
œwietlicy wiejskiej. 

Wyburzono œcianki dzia³o-
we ma³ych pomieszczeñ, przez 
co zosta³ znacznie poszerzony 
hol g³ówny. Odmalowano sufi-
ty i œciany o ³¹cznej powierzch-
ni oko³o 400 m2, u³o¿ono 146 
m2 wyk³adziny pod³ogowej, 
wymieniono drzwi wejœciowe, 
odnowiono wyposa¿enie ku-
chenne. Uprz¹tniêto równie¿ 
teren przed œwietlic¹. Szcze-
gólne podziêkowanie nale-
¿y siê tym wszystkim osobom, 

które ³¹cznie przepracowa³y 
850 godzin przy modernizacji 
œwietlicy, bezinteresownie po-
œwiêcaj¹c swój wolny czas i za-
anga¿owanie.  W dniu 30 
kwietnia 2009 r. w Lubiczu 
Górnym odby³o siê uroczy-
ste otwarcie nowo wyremonto-
wanej œwietlicy wiejskiej. Nie 
zabrak³o tradycyjnego prze-
cinania wstêgi oraz wyrazów 
uznania dla wspania³ych efek-
tów wspólnej inicjatywy i pracy 
cz³onków Klubu Seniora „Doli-
na Drwêcy” oraz innych osób 
zaanga¿owanych w to spo³ecz-
ne przedsiêwziêcie. By³ czas 
na œpiew i okazja do integra-
cji oraz do zacieœnienia relacji 
wœród lokalnej spo³ecznoœci. 
Cieszy fakt, ¿e spo³eczna ini-
cjatywa, zapa³ i zaanga¿owa-
nie przynosi wymierne efekty, 
z których mog¹ korzystaæ za-
równo mieszkañcy Lubicza jak 
i mieszkañcy ca³ej Gminy.

Konkurs na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy 
Lubicz - rozstrzygnięty

Rehabilitacja 
dla każdego

Wójt Gminy Lubicz informuje, ¿e rozstrzygniêto 
konkurs na œwiadczenia zdrowotne dla mieszkañców 
gminy Lubicz z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji 
leczniczej. 

Œwiadczenia zdrowotne prowadzone bêd¹ w Porad-
ni Rehabilitacyjnej „ReVITA” w Lubiczu Górnym przy ul. 
Widokowej 2 (rejestracja telefoniczna pod nr tel. 056 678-
-26-14) oraz w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdro-
wotnej Remedis w Toruniu przy ul. Plac 18 Stycznia 4 
(rejestracja telefoniczna pod nr tel. 056 654-93-70 lub e-
-mail: kontakt@remedis.pl)

W ramach podpisanych umów mieszkañcy gminy Lu-
bicz mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ z zakresu fizykoterapii 
i rehabilitacji leczniczej, w tym:

- masa¿u leczniczego
- zabiegów fizykalnych (laser, sollux, elektroterapia) 
- æwiczeñ leczniczych indywidualnych
- badañ wad postawy u dzieci i m³odzie¿y

Zachêcamy mieszkañców gminy do skorzystania ze 
œwiadczeñ zdrowotnych. Bêd¹ one udzielane do wyczer-
pania œrodków finansowych, przeznaczonych na ten cel, 
tj. do kwoty 20 tys. z³. do dnia 30 listopada 2009r.

Złote Gody 

Dnia 21 marca 2009 r. Wójt Gminy Lubicz  wrêczy³ w imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne odznaczenie  
dla Marianny i Jana Kiliñskich z M³yñca Pierwszego „za  d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Ta szczególna okazja (Z³ote Gody) 
sprawia, ¿e jest to powód do œwiêtowania nie tylko w rodzinnym 
gronie, ale ma te¿ szerszy, spo³eczny wymiar. Jubilatom ¿yczy-
my wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i dalszych, prze¿ywanych w 
harmonii i mi³oœci wspólnych lat.
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Obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie, 
Szkole Podstawowej w Gronowie oraz Szkole Podstawowej w Złotorii

Wiwat, wiwat 3 Maj…
W placówkach oœwiatowych 

w gminie Lubicz z okazji na-
rodowego œwiêta uczniowie 
i nauczyciele przygotowali 
szereg imprez. Nie zabrak³o 
patriotycznych pieœni, od-
œwiêtnych akademii i przy-
pomnienia nazwisk wielkich 
Polaków z przesz³oœci.

30 kwietnia 2009 r. w Zespo-
le Szkó³ nr 2 im. Jana Paw³a 
II w Grêbocinie odby³y siê uro-
czystoœci kolejno dla klas I-III, 
IV – VI i gimnazjum z okazji 
218 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Uroczystoœci 
zainaugurowa³o wprowadze-
nie pocztu sztandarowego oraz 
odœpiewanie hymnu Polski. 
Uczniowie, nawi¹zuj¹c do wy-
darzeñ sprzed 218 lat, przybli-
¿yli t³o historyczne uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz reak-
cje spo³eczeñstwa polskiego na 
wieœæ o wa¿nym postanowieniu 
sejmowym. Mówili równie¿, ja-
kie by³y tego konsekwencje w 
przysz³oœci. Na program uro-
czystoœci z³o¿y³y siê recyta-
cje utworów poetyckich, które 
ukazywa³y pragnienia naszych 
przodków niepodleg³ego pañ-
stwa oraz œpiewanie pieœni o te-
matyce patriotycznej. W klimat 
lat schy³ku dominacji szlachty 
w pañstwie wprowadzi³y sce-
ny historyczne w wykonaniu 
uczniów klas starszych. Na 
zakoñczenie g³os zabra³a dy-
rektor Brygida Bogdanowicz 
–Kopeæ, wyg³aszaj¹c okolicz-
noœciowe przemówienie. 

Z kolei w Szkole Podstawo-
wej w Gronowie inscenizacjê 
„W dworku polskiego patrioty” 
- upamiêtniaj¹c¹ uchwalenie 
pierwszej polskiej Konstytucji, 
przygotowali uczniowie klas 
IV – VI. Wystêpuj¹cy nawi¹-
zali do okolicznoœci uchwale-
nia Konstytucji 3 maja w 1791 

roku: obrad Sejmu Wielkie-
go, podzia³u szlachty polskiej 
na obozy patriotów i zdraj-
ców oraz optymistycznej wizji 
Rzeczpospolitej po wprowadze-
niu Ustawy Rz¹dowej w ¿ycie. 
Chocia¿ za³o¿enia Konstytucji 
nigdy nie zosta³y zrealizowane, 
to nale¿y pamiêtaæ, ¿e byli tacy 
ludzie jak Hugo Ko³³¹taj, Sta-
nis³aw Ma³achowski, którzy  
„[...] dla dobra powszechnego, 
dla ugruntowania wolnoœci, 
dla ocalenia Ojczyzny naszej 
i jej granic [...] konstytucjê 
uchwalili”. Dziêki uroczystoœci 
uczniowie mogli przypomnieæ 
dzieje naszego kraju, pog³êbiæ 
znajomoœæ historii w³asnego 
narodu, przypomnieæ znacze-
nie symboli narodowych. Apele 
by³y interesuj¹c¹ lekcj¹ histo-
rii.

 Daleko poza mury Szko³y 
Podstawowej w Z³otorii rozcho-
dzi³y siê S³owa pieœni „Wiwat 
Maj, 3 Maj...“  . W przeded-
niu narodowego œwiêta, w 
patriotycznej akademii z oka-
zji 218 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja udzia³ 
wziêli przedstawiciele ducho-
wieñstwa,  rady powiatu, ra-
dy gminy, pracownicy urzêdu 
gminy, przedstawiciele Rady 
Rodziców, Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej, nauczyciele oraz 
uczniowie w strojach histo-
rycznych, galowych i w mun-
durach harcerskich. Mali 
wykonawcy przedstawili nie-
zwykle pouczaj¹c¹ lekcjê hi-
storii. Wydarzenia z 1791 roku 
pokazane zosta³y z punktu wi-
dzenia wspó³czesnego m³odego 
Polaka, który swojego patrio-
tyzmu nie chce ograniczaæ do 
wywieszania flagi polskiej, ale 
pragnie wiedzieæ wiêcej na te-
mat przesz³oœci swojego na-
rodu. Dzieciêca publicznoœæ, 

która jest szczególnie wymaga-
j¹ca i wra¿liwa, ¿ywo reagowa-
³a na dŸwiêki patriotycznych 
pieœni, spontanicznie w³¹czy-
³a siê w œpiew chóru. Ucznio-
wie z du¿ym zainteresowaniem 
œledzili inscenizacjê ukazu-
j¹c¹  okolicznoœci powstawa-
nia tekstu Konstytucji, nad 
którym pracowali w tajemni-
cy przed wiêkszoœci¹ sejmow¹ 
najwybitniejsi patrioci: Stani-
s³aw Ma³achowski, Ignacy Po-
tocki, Hugo Ko³³¹taj oraz król 
Stanis³aw August Poniatowski. 
Konstytucja by³a wyrazem d¹-
¿eñ do uratowania niepodleg³o-
œci Rzeczypospolitej. Chocia¿ 
nie wesz³a w ¿ycie, to œwiado-
moœæ, ¿e by³a pierwsza w Euro-
pie i druga na œwiecie dawa³a 
nadziejê Polakom przez lata za-
borów i wojen na odbudowanie 
wolnej i demokratycznej oj-
czyzny. Ca³oœci tej niezwyk³ej 
lekcji historii dope³ni³ pokaz 
multimedialny prezentuj¹cy 
najwa¿niejsze postaci i doku-
menty tego okresu. Akademiê 
zakoñczy³ wystêp czworga 
laureatów konkursu recyta-
torskiego. Przedstawili oni wy-

j¹tkowo dojrza³e interpretacje 
utworów patriotycztnych, za co 
otrzymali dyplomy i nagrody z 
r¹k Przewodnicz¹cego Rady 
Gminy Kazimierza Rybackie-
go. Na koniec uroczystoœci g³os 
zabra³a dyrektor Wies³awa Ge-
ras, która wspomina³a czasy, 
kiedy œwiêtowanie 3 Maja, za-
bronione przez w³adze komuni-
styczne, integrowa³o Polaków. 
Ksi¹dz Krzysztof Stanowicz do-
da³, ¿e patriotyzm zawsze ³¹-
czy³ siê nierozerwalnie z wiar¹ 
i pobo¿noœci¹ Polaków, dlatego 
mo¿emy dzisiaj cieszyæ siê wol-
n¹ ojczyzn¹. 

Radna Barbara Kisielewska 
odnios³a siê do s³ów Jana Paw-
³a II mówi¹cych o tym, ¿e na-
rody, które trac¹ pamiêæ, trac¹ 
swoj¹ to¿samoœæ. Wzruszona 
podziêkowa³a, w imieniu go-
œci, za zaproszenie na uroczy-
stoœæ. Ca³a spo³ecznoœæ Szko³y 
Podstawowej w Z³otorii zda-
³a egzamin z patriotyzmu. By-
waj¹ takie dni, ¿e szczególnie 
dumni jesteœmy z naszej prze-
sz³oœci. Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja niew¹tpli-
wie do takich nale¿y. 

Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Złotorii odwiedzili Interaktywny Plac Zabaw

Animacje dotykiem
Dzieci klas „0” czêsto bio-

r¹ udzia³ w dodatkowych za-
jêciach organizowanych 
specjalnie dla nich. Celem 
kolejnej wyprawy maluchów 
z SP w Z³otorii by³ Interak-
tywny Plac Zabaw. To szcze-
gólne miejsce zorganizowano 
w Centrum Sztuki Wspó³cze-
snej Znaki Czasu w Toruniu 
w ramach akcji „Przedszkole 
Mediów”. 

Zabawê ze sztuk¹ wspó³-
czesn¹, dzieci zaczê³y od Sali 
Mieszania Kolorów RGB (Red-

Ostatni¹ zabaw¹ na Interak-
tywnym Placu by³o Malowa-
nie Œwiat³em. Dzieci bawi³y siê 
œwiec¹cymi przedmiotami (la-
tarkami, mieczami œwietlnymi). 
Dziêki zamontowanym w œcia-
nach czujnikom ruchu mog³y 
tworzyæ w³asne dowolne kom-
pozycje. Autorzy przy tworzeniu 
wystawy wykorzystali nowator-
skie technologie informatyczne, 
dzieci nie by³y tylko biernymi 
odbiorcami sztuki, ale j¹ rów-
nie¿ wspó³tworzy³y. Udzia³ w 
tej wystawie bardzo siê im po-
doba³, tym bardziej, ¿e twórcy 
Interaktywnego Placu Zabaw 
potraktowali dzieci, jako rów-
norzêdnych odbiorców sztuki 
wspó³czesnej.

-Green-Blue), gdzie ustawiono 
dziewiêæ szeœcianów wykona-
nych z przezroczystego tworzy-
wa w podstawowych kolorach 
- czerwonym, zielonym, nie-
bieskim. Dzieci przechodzi³y 
pomiêdzy ró¿nokolorowymi ele-
mentami jak w labiryncie, ob-
serwuj¹c mieszanie i zmianê 
kolorów. Nastêpnym etapem 
wystawy by³ udzia³ w projekcji 
starych filmów dla dzieci, wy-
konanych ró¿nymi technikami 
animacji. Kolejny punkt wy-
prawy to „Instalacja faktury”. 

Na wielkim ekranie dzieci two-
rzy³y wizualno-dŸwiêkowe ani-
macje. Najbardziej interesuj¹cy 
by³ fakt, ¿e robi³y to poprzez do-
tykanie rêkoma kamieni, kory, 
wody, pary, trawy - ustawio-
nych przed œcian¹ w kuwetach. 
Nastêpnie przy pomocy anima-
cji kolorowych plansz uczy³y siê 
zasad perspektywy. Dzieci prze-
suwa³y ruchome elementy na 
planszach oceniaj¹c wielkoœæ 
przedmiotów w zale¿noœci czy 
znajdowa³y siê na pierwszym, 
czy dalszym planie ilustracji.  
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie podczas uroczystości szkolnej zaprezentowali 
utwory Ojca Świętego

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie podczas uroczystości szkolnej zaprezentowali 
utwory Ojca Świętego

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie podczas uroczystości szkolnej zaprezentowali 

Hołd Wielkiemu Polakowi
„Mi³oœæ mi wszystko wy-

jaœni³a”, s³owa z tomiku po-
ezji Karola Wojty³y stanowi³y 
motto szkolnej uroczystoœci 
poœwiêconej pamiêci Patrona 
Szko³y - Jana Paw³a II w Ze-
spole Szkó³ nr 2 w Grêbocinie. 
Goœæmi spektaklu byli przed-
stawiciele Rady Gminy, Urzê-
du Gminy Lubicz, proboszcz 
parafii, dyrektorzy szkó³ gmi-
ny. Zaproszeni goœcie wspól-
nie ze spo³ecznoœci¹ szko³y 
oddali ho³d Patronowi Szko³y, 
sk³adaj¹c kwiaty pod tablic¹ 
pami¹tkow¹, uczestnicz¹c w 
przygotowanej uroczystoœci 
oraz modlitwie o beatyfikacjê 
Jana Paw³a II.

Uczniowie przypomnieli w 
swoim programie nauki Wielkie-
go Polaka o prawach cz³owieka, 
godnoœci jednostki, cywiliza-
cji mi³oœci. Recytowali najpiêk-
niejsze wiersze Karola Wojty³y. 
Zaprezentowali „Hymn o mi³o-
œci” œw. Paw³a. Deklamacjom 
uczniów towarzyszy³y pieœni 
œpiewane przez chór szkolny. 
£zy wzruszenia wywo³a³o wspa-
nia³e wykonanie utworu „Kiedy 
odchodzi Ojciec”. 

M³odzi aktorzy odgrywali 
scenki, nawi¹zuj¹ce do codzien-
nych sytuacji dotycz¹cych ka¿-
dego cz³owieka. Zwieñczeniem 
wystêpów by³o przypomnienie 
wypowiedzi Ojca Œwiêtego, któ-

Gminny ko kurs plastyczny „Barwy Lubicza i okolic”

Pejzaż rodzinnych stron
3 kwietnia 2009 roku odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Lubiczu Dolnym Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Barwy Lu-
bicza i okolic”. Celem konkursu by³o zachowanie i pomna¿anie 
dziedzictwa kulturowego miejscowoœci, regionu, prezentacja 
swojej miejscowoœci oraz œwiadome i aktywne uczestnictwo w 
¿yciu wspólnoty lokalnej. Konkurs adresowany by³ do uczniów 
klas IV – VI szkó³ podstawowych gminy Lubicz i sk³ada³ siê z 
dwóch etapów. I etap polega³ na wykonaniu pracy plastycznej 
w dowolnej technice, w dowolnym formacie i za³¹czeniu do niej 
krótkiego opisu tego, co przedstawia. W osobnej kategorii oce-
niana by³a fotografia na w/w temat.  II etap polega³ na wykona-
niu pracy plastycznej (grupowej) - pejza¿u zwi¹zanego z w³asn¹ 
miejscowoœci¹. 

Komisja oceniaj¹ce prace postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce 
lokaty:
 I miejsce Szko³a Podstawowa Z³otorii
 II miejsce Szko³a Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym
 III miejsce Szko³a Podstawowa w M³yñcu
  Szko³a Podstawowa w Gronowie
 IV miejsce Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym

W kategorii - Fotografia:
 I miejsce Weronika Rozwadowska 
  Szko³a Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym
 II miejsce Anna Rakowiecka
  Szko³a Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym
 III miejsce Dagmara Miazgowska
  Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym 

Nauczyciele, uczniowie oraz przybyli goœcie podkreœlali mi³¹ 
atmosferê konkursu, sprzyjaj¹c¹ twórczej aktywnoœci ma³ych 
artystów, czego odzwierciedleniem by³y zaprezentowane prace 
plastyczne. Cieszy fakt , ¿e wspomniany wy¿ej konkurs z ro-
ku na rok zyskuje coraz bardziej liczny udzia³ dzieci ze szkó³ 
gminnych.

re sk³ania³y do refleksji, pozwa-
la³y odnaleŸæ w³aœciw¹ drogê w 
¿yciu.

Tradycj¹ w szkole sta³o siê 
organizowanie konkursów po-
œwiêconych Patronowi. Na 
poziomie klas 0-III, IV-VI i gim-
nazjum przeprowadzono kon-
kurs plastyczny. Wystawê prac 
mo¿na by³o obejrzeæ w holu 
szko³y. Dla klas pi¹tych oraz 
uczniów gimnazjum zorganizo-
wano konkurs literacki.  M³o-
dzie¿ szkolna mog³a wzi¹æ 
równie¿ udzia³ w konkursie re-
cytatorskim poezji Karola Woj-
ty³y oraz konkursie wiedzy o 
Janie Pawle II. Motywem prze-

wodnim wszystkich konkursów 
by³y s³owa z tomiku poezji Oj-
ca Œwiêtego „Mi³oœæ mi wszyst-
ko wyjaœni³a”. 

Podczas uroczystoœci lau-
reatom konkursów wrêczono 
nagrody i wyró¿nienia ufundo-
wane przez Radê Rodziców. Na-
grody wrêczali Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu, Andrzej Siemia-
nowski, dyrektor szko³y Bry-
gida Bogdanowicz-Kopeæ oraz 
przewodnicz¹cy Rady Rodziców 
Zdzis³aw Nowak.

Przygotowane przez szko³ê ob-
chody czwartej rocznicy œmierci 
Patrona by³y ho³dem z³o¿onym 
Wielkiemu Polakowi.

Spotkanie pokoleń z okazji 
urodzin Jana Pawła II

„Barka” brzmiała w 
Grębocinie

18 maja 2009 r. w Zespo-
le Szkó³ nr 2 w Grêbocinie od-
by³a siê impreza œrodowiskowa 
pn. „Spotkanie Pokoleñ z oka-
zji urodzin Jana Paw³a II”. Or-
ganizatorami spotkania by³a 
dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 2 
oraz radni z Grêbocina. Mot-
tem spotkania by³y s³owa Ja-
na Paw³a II – patrona szko³y: 
„Œwiadomoœæ w³asnej prze-
sz³oœci pomaga nam w³¹czyæ 
siê w d³ugi szereg pokoleñ…” 
Obchody rocznicy urodzin pa-
pie¿a sta³y siê okazj¹ do wspól-
nego spotkania kilku pokoleñ. 
Nie zabrak³o w³adz gminy, du-
chownych, radnych gminnych 
i powiatowych, przedstawicie-
li miejscowych stowarzyszeñ, 
dyrektorów szkó³, spo³eczno-
œci lokalnej. Na pocz¹tku uro-
czystoœci wójt gminy oraz radni 
z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ pa-
pie¿a. Program artystyczny za-
prezentowany przez dzieci i 
m³odzie¿ szkoln¹ poruszy³ do 
g³êbi, wyciskaj¹c niejedn¹ ³zê 
wzruszenia. Zachwyci³ rów-
nie¿ wystêp dzieci z przedszko-
la „S³oneczko”. Klub Seniora 
„Z³ota jesieñ” równie¿ uœwietni³ 
swym wystêpem uroczystoœci. 
Wspólnie zaœpiewana „Bar-
ka” po³¹czy³a serca wszystkich 
zgromadzonych. Zakoñczeniem 
uroczystoœci by³a Msza œw. od-
prawiona w koœciele pw. Œwiê-
tej Teresy.
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Edukacja i zabawa – wyjątkowo atrakcyjna oferta świetlicy dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubiczu

Pożyteczny wolny czas
Œwietlica szkolna Zespo³u 

Szkó³ nr 1 w Lubiczu pracuje 
od poniedzia³ku do pi¹tku w 
godzinach od 7.00 do 16.00. 
Codziennie przebywa tu oko-
³o 100 uczniów. 215 uczniów 
doje¿d¿a autobusem szkol-
nym, którzy równie¿ korzy-
staj¹ z zajêæ œwietlicowych. 
W szkole funkcjonuje sto³ów-
ka szkolna, która dziennie 
wydaje oko³o 400 obiadów 
dwudaniowych. 

Œwietlica prowadzi zajêcia 
o charakterze edukacyjnym, 
opiekuñczo-wychowawczym, 
prozdrowotnym i sportowym. 
Uczniowie pozostaj¹cy pod 
piecz¹ opiekunów ze œwietli-
cy maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania 
karty rowerowej i motorowero-
wej. Zajêcia te prowadzone s¹ z 
wykorzystaniem sprzêtu multi-
medialnego. Dla uczniów szko-
³y podstawowej i gimnazjum 
prowadzone s¹ zajêcia przygo-
towuj¹ce do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñ-
stwie Ruchu Drogowego. Po-
za tym od kilku lat uczniowie 
Zespo³u Szkó³ nr 2 aktywnie 
uczestnicz¹ w festynie Wo-
jewódzkiego Oœrodka Ruchu 
Drogowego, zdobywaj¹c liczne 
nagrody.

Szczególnym zainteresowa-
niem ciesz¹ siê œwietlicowe 
spotkania w Szkolnym Ko-
le Wolontariatu. Dzia³a ono 
od grudnia 2005 r. Zrzesza 50 

osób, które prê¿nie dzia³aj¹ w 
licznych akcjach charytatyw-
nych. 

Œwietlica szkolna od kil-
ku lat organizuje akcje i kon-
kursy o bezpieczeñstwie np., 
„Co wiedz¹ najm³odsi o bez-
pieczeñstwie na drodze?”, 
„B¹dŸ bezpieczny na drodze”, 
„Bezpieczne wakacje to two-
je wakacje”, „Bezpieczne ferie”, 
„Tydzieñ bezpieczeñstwa”.

Od pocz¹tku dzia³alnoœci 
œwietlicy organizowane s¹ spo-
tkania edukacyjne z przed-
stawicielem policji, fundacji 
„Zielony Liœæ”, Studium Me-
dycznego., które maj¹ na celu 
zwiêkszenie wiedzy i œwiado-
moœci dzieci z zakresu bezpie-
czeñstwa. Prowadzone s¹ te¿ 
szkolenia uczniów w zakresie 
udzielania pomocy przedme-
dycznej, pogadanki o zdrowym 
stylu ¿ycia oraz aktywnym 
sposobie spêdzania czasu wol-
nego. 

Jednak œwietlica to nie tylko 
zajêcia dydaktyczno-edukacyj-
ne. Uczniowie znajduj¹ tu te¿ 
czas i miejsce na zabawê oraz 
rozrywkê. Organizowane s¹ tu 
imprezy, zabawy na terenie 
œwietlicy – np. dzieñ Hallowe-
en, Andrzejki itp.

Nauczycielki œwietlicy pro-
wadz¹ tak¿e kó³ko teatral-
ne, przygotowuj¹ inscenizacje 
- g³ównie o tematyce prozdro-
wotnej, proekologicznej i sze-

roko pojêtego bezpieczeñstwa. 
Organizuj¹ te¿ zajêcia dydak-
tyczne (np. z cyklu „Witamy 
w Bajkolandii”, „Z legend¹ za 
pan brat”) z wykorzystaniem 
sprzêtu multimedialnego w ce-
lu uatrakcyjnienia zajêæ. 

Œwietlica przygotowuje rów-
lu uatrakcyjnienia zajêæ. 

Œwietlica przygotowuje rów-
lu uatrakcyjnienia zajêæ. 

nie¿ konkursy i wystawy, ja-
ko efekty prowadzonych zajêæ 
plastyczno-technicznych oraz 
edukacyjnych (m.in. konkursy 
plastyczne, „Szkolny Turniej 
Gry w Warcaby”, konkurs re-
cytatorski „Wierszyki ³ami¹ce 
jêzyki”, konkursy o tematyce 
BRD itp.), uczestniczy w ¿y-
ciu szko³y i œrodowiska. Bierze 
równie¿ udzia³ w konkursach 

plastycznych - regionalnych 
oraz ogólnopolskich. 

Zajêcia w œwietlicy nie ogra-
niczaj¹ siê tylko do nauki i 
zabaw w budynku szko³y. Pro-
wadzone s¹ równie¿ zajêcia 
sportowe i rekreacyjne, które 
odbywaj¹ siê z wykorzystaniem 
sprzêtu sportowego w œwietlicy 
oraz na œwie¿ym powietrzu.

Wa¿nym elementem dzia-
³alnoœci œwietlicy jest orga-
nizowanie pomocy uczniom 
maj¹cym problemy z opano-
waniem bie¿¹cego materia³u z 
przedmiotów oraz pomoc pod-
czas odrabiania zadañ domo-
wych.

K. N.

Międzyklasowy konkurs czytelniczy ze znajomości baśni Janiny Porazińskiej w SP Gronowo

Snują się baśnie, 
bajeczki …

Baœnie to taki gatunek lite-
racki, który jest chêtnie czy-
tany zarówno przez dzieci, jak 
i doros³ych. Przyjemnie jest 
znaleŸæ siê w œwiecie, w któ-
rym zawsze zwyciê¿a dobro, a 
z³o zostaje ukarane. W œwiecie 

tym obowi¹zuj¹ jasne zasady 
moralne, panuje spokój i har-
monia, a przyroda przejawia 
ludzkie cechy. Nauki p³yn¹ce 
z bajek s¹ ponadczasowe. Ka¿-
dy cz³owiek mo¿e czerpaæ z ich 
m¹droœci.

Aby zachêciæ uczniów do 
czytania takiej literatury, przy 
wspó³udziale m³odzie¿y z ko-
³a bibliotecznego zosta³ opra-
cowany konkurs sprawdzaj¹cy 
znajomoœæ baœni Janiny Pora-
ziñskiej w zwi¹zku z minion¹ - 
120 rocznic¹ jej urodzin.

Konkurs fina³owy poprzedzi-
³y eliminacje, w których ucznio-
wie pisali test, szczegó³owo 
sprawdzaj¹cy znajomoœæ wy-
branych baœni. Do rozgrywek 
fina³owych zakwalifikowa³y siê 
3-osobowe zespo³y z klasy II i 

III. W koñcowym etapie kon-
kursu zawodnicy popisywa-
li siê ju¿ nie tylko znajomoœci¹ 
treœci utworów, ale równie¿ 
rozwi¹zywali zagadki, uk³adali 
puzzle, wybierali groch, zbiera-
li piórka, tak jak bohaterowie 
baœni.

Uczniowie klas 0 –III, ak-
tywnie kibicowali zawodnikom 
oraz œpiewali „Bajkê Iskierki” 
równie¿ autorstwa Janiny Po-
raziñskiej.W tym spotkaniu 
konkursowym nie by³o prze-
granych. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali dyplomy i ksi¹¿eczki 
do czytania.

Dzieci mog¹ polubiæ czyta-
nie, jeœli damy im mo¿liwoœæ 
wykazania siê zdobyt¹ wiedz¹ i 
jednoczeœnie wska¿emy intere-
suj¹c¹ literaturê. 

Uczennica Szkoły 
Podstawowej w Młyńcu 

laureatką konkursu

Niezwykłe 
oko Wiktorii

Wiktoria Czenkusz, uczen-
nica klasy II zosta³a laureat-
k¹ wojewódzkiego konkursu 
fotograficznego pt. „Jesieñ w 
Kujawsko-Pomorskiem” w ka-
tegorii wiekowej 7-12 lat.

Dnia 3 kwietnia 2009 ro-
ku dziewczynka wziê³a udzia³, 
wraz z opiekunem – wycho-
wawc¹ El¿biet¹ Gontarsk¹, w 
uroczystoœci wrêczenia nagród 
w Urzêdzie Marsza³kowskim w 
Toruniu.

By³o to ogromne wyró¿nienie, 
poniewa¿ do konkursu zg³o-
szono ponad 800 prac! Gratu-
lujemy!
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gronowie odnoszą sukcesy

Nauka nie idzie w las
28 marca 2009 r. we W³oc³aw-

ku odby³ siê VIII Wojewódzki 
Konkurs Poezji i Prozy „B¹dŸ 
pozdrowiona, ziemio rodzin-
na”. Wziêli w nim udzia³ dwaj 
uczniowie Szko³y Podstawowej 
w Gronowie: Patryk Laskow-
ski z klasy IV oraz Krzysztof 
Lewicki z klasy VI. Ch³opcy za-
prezentowali utwory poetyc-
kie i prozatorskie, promuj¹ce 
ziemiê toruñsk¹. Za recytacjê 
wiersza o Miko³aju Koperniku i 
fragmentu ksi¹¿ki „Piernikowy 
rycerz” Patryk otrzyma³ wyró¿-
nienie. Do konkursu uczniów 
przygotowa³a p. Dorota Reiwer 
– £u¿ny.

3 kwietnia w Przysieku zo-
sta³ rozstrzygniêty Wojewódz-
ki Konkurs na Najpiêkniejsz¹ 
Pisankê. W konkursie wziê-
³o udzia³ oko³o 500 prac wyko-
nanymi ró¿nymi technikami. 
Tym bardziej cieszy nas fakt, ¿e 
uczennica klasy V SP w Grono-
wie, Martyna Gumowska, zajê-
³a III miejsce. Rozdanie nagród 
odby³o siê w sobotê 4 kwietnia. 
Poza wojewódzkimi, uczniowie 
ze szko³y podstawowej w Gro-
nowie odnieœli równie¿ sukcesy 
i w gminnych konkursach, któ-
re odbywa³y siê 3.04. i 04.04. 
2009 r. W konkursach: „Bar-
wy Lubicza i okolic” – konkur-
sie plastyczno – literackim oraz 
Konkursie o Ruchu Drogowym 
nasi uczniowie zajêli III miej-
sca. Na pierwszy prace przygo-
towali g³ównie uczniowie klasy 
V: M. Gumowska, N. Michalak, 
J. Depczyñski, K. Poskart , A. 
Dzie³ak, N. Lewandowska oraz 
N. Wieczorek (kl.IV), A. S³aw-
kowska (kl.VI). W czêœci lite-
rackiej szko³ê reprezentowa³y 
K. Poskart, A. Dzie³ak, (kl.V), 
E. Klugowska, P. Goj (kl.IV). 
Uczennice musia³y w literac-
ki sposób zaprezentowaæ prace 
kole¿anek i kolegów oraz wyko-
naæ podczas trwania konkur-
su prace plastyczne – pisanki. 
Uczestniczki zosta³y przygo-
towane przez p.p. D. Reiwer 
– £u¿ny oraz  A. Chmielewicz 
– Krzy¿anowsk¹. W drugim z 
przeprowadzonych konkur-
sów szko³ê reprezentowali: M. 
Brzustowicz, B. Górski, K. Le-
wicki – uczniowie kl.VI, a do 
konkursu teoretyczno – prak-
tycznego, który polega³ na roz-
wi¹zaniu testu oraz pokonaniu 
toru przeszkód przygotowywali 
ch³opców p.p. R. Fordoñski i M. 
Karczewski.

W marcu uczniowie klas II – 
VI brali udzia³ w Matematycz-
nych Mistrzostwach Polski 
Dzieci i M³odzie¿y „KWADRA-
TURA KO£A”. Konkurs zosta³ 

rozstrzygniêty w ró¿nych ka-
tegoriach wiekowych, a nasi 
uczniowie w powiecie uzyskali 
bardzo wysokie miejsca:

Z klas II
Sandra Gajewska – miejsce I
Inga Rylska – miejsce II
Julia Laskowska – miejsce III

Z klas III
Maciej Kwiatkowski – miejsce I

Z klas IV 
Emilia Klugowska –– miejsce I
Przemys³aw Dzie³ak – m-ce IV
Patryk Laskowski – m-ce VI
Natalia Wieczorek – m-ce VI
Sylwester Laskowski – m-ce XI

Z klas V:
Aleksandra Dzie³ak - m-ce II
Marcin Wilczyñski – m-ce III
Martyna Gumowska – m-ce IV 
Jakub Depczyñski – m-ce VI
Kamila Poskart – m-ce VII

Z klas VI
Micha³ Brzustowicz – m-ce III

Uczennice szko³y podstawo-
wej w Gronowie bra³y udzia³ w 
Konkursie o Bezpieczeñstwie 
w Ruchu Drogowym organizo-
wanym przez WORD w Toruniu. 
Dziewczêta musia³y wyko-
naæ prace plastyczne w formie 
plansz nawi¹zuj¹ce do tema-
tyki bezpieczeñstwa. Natalia 
Wieczorek, Kamila Mielczarek ( 
uczennice klasy IV) oraz Kami-
la Poskart ( uczennica klasy V) 
zosta³y wyró¿nione za udzia³ w 
tym konkursie i otrzyma³y na-
grody rzeczowe, które rozdano 
w kwietniu.

30 kwietnia 2009 r. w SP w 
Gronowie odby³ siê Gminny 
Konkurs „Gmina Lubicz – Mo-
ja Ma³a Ojczyzna”. Brali w nim 
udzia³ reprezentanci wszyst-
kich szkó³ podstawowych i gim-
nazjów w Lubiczu Górnym i 
Grêbocinie. Goœæmi specjalny-
mi byli: P.P. Marek Olszewski – 
Wójt Gminy Lubicz, Kazimierz 
Rybacki – Przewodnicz¹cy Ra-
dy Gminy, Dariusz Zagórski 
– Inspektor Oœwiaty, Karina 
Wroniecka – Przewodnicz¹ca 
Komisji Oœwiaty. 

Konkurs zosta³ rozstrzygniêty 
w czterech kategoriach:

 I KATEGORIA – PRACA LI-
TERACKO – PLASTYCZNA – 
„HISTORIA MOJEJ SZKO£Y 
– OD POWSTANIA PO CZASY 
WSPÓ£CZESNE” (kategoria dla 
uczniów gimnazjów)

II KATEGORIA – PRACA PLA-
STYCZNA – „MOJA SZKO£A 
JEST NAJPIÊKNIEJSZA” (kate-
goria dla uczniów szkó³ podsta-
wowych)

III KATEGORIA – QUIZ WIE-
DZY O GMINIE LUBICZ - kon-
kurs zespo³owy dla uczniów 
szkó³ podstawowych

IV KATEGORIA – QUIZ WIE-

DZY O GMINIE LUBICZ – kon-
kurs indywidualny dla uczniów 
gimnazjum

LAUREACI KONKURSU:
I KATEGORIA:

I miejsce - Ilona Miksa – Gim-
nazjum w Lubiczu Górnym
II miejsce - Julia Cackowska – 
Gimnazjum w Grêbocinie
III miejsce - Hanna Laskowska 
- Gimnazjum w Grêbocinie

II KATEGORIA:
I miejsce - Franciszek Sioma – 
SP Grêbocin
II miejsce - Ada Nadolska – SP 
Grêbocin
III miejsce - Aleksandra Jan-
kowska – SP Lubicz Górny

Wyró¿nienia:
Kamila Poskart - SP Gronowo
Aleksandra Grefkiewicz – SP 
M³yniec

III KATEGORIA:
I miejsce SP M³yniec
II miejsce SP Lubicz Górny
III miejsce SP Gronowo

IV KATEGORIA

I miejsce - Szymon Jaszczuk – 
Gimnazjum w Lubiczu Górnym
II miejsce - Dominika Sêkow-
ska – Gimnazjum w Lubiczu 
Górnym
III miejsce - Jacek Hopke - Gim-
nazjum w Lubiczu Górnym 

„M³odzi Europejczycy”
Po raz drugi uczniowie klas 

V – VI wziêli udzia³ w ogólno-
polskim konkursie o Unii Eu-
ropejskiej „M³ody Europejczyk” 
zorganizowanym przez Cen-
trum Edukacji Szkolnej. Na 
3327 uczestników uczniowie 
SP w Gronowie zajêli od 20 do 
34 miejsca. Najwy¿sz¹ loka-
tê zajê³a Agnieszka S³awkow-
ska (kl. VI.). Kolejne miejsca 
zajêli: Kamila Poskart , Marty-
na Gumowska, (kl. V.), Micha³ 
Brzustowicz, (kl.VI. ),  Marcin 
Wilczyñski, Jakub Depczyñski, 
Igor Maras, Aleksandra Dzie³ak 
(kl. V.), Monika Brzustowicz (kl.
VI.), Marcin Miko³ajczyk (kl.V.), 
Krzysztof Lewicki (kl.VI.).

W konkursie „Gmina Lubicz – moja Ma³a Ojczyzna” wziêli 
udzia³ uczniowie ze wszystkich gminnych szkó³

Spotkanie z literaturą
W dniach 5 i 6 maja goœciem Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Lubiczu Dolnym oraz  Filii GBP w Grêbocinie by³a Natalia Usen-
ko, znana poetka, pisarka i t³umaczka, autorka ksi¹¿ek dla dzieci. 
Spotka³a siê z dzieæmi klas pierwszych i drugich wraz z nauczyciel-
kami. Spotkania z pisark¹ przebiega³y w bardzo mi³ej i bajecznej 
atmosferze. Pani Natalia przeobrazi³a siê w „ciociê pisarkê”, która 
spe³nia ró¿ne ¿yczenia.

Za pan brat z poezją
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu wraz z filiami wziê³a 

udzia³ w powiatowym konkursie na interpretacjê wiersza pt. „Jêzy-
kowe po³amañce”. W eliminacjach gminnych, które odby³y siê 15 
maja wziê³o udzia³ 27 dzieci z klas I - II ze szkó³ podstawowych w 
Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, Grêbocinie, Gronowie i Z³oto-
rii. 

W finale konkursu nasz¹ gmin¹ reprezentowaæ bêd¹:
• Oliwia Lewandowska z Lubicza GórnegoOliwia Lewandowska z Lubicza GórnegoOliwia Lewandowska
• Julia Trybel ze Z³otorii
• Bartosz Kalczyñski z Grêbocina
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w nastêpnym eta-

pie konkursu.
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Wielki sukces uzdolnionych piłkarek ręcznych z KS Drwęca-Novar”

Mistrzynie w Lubiczu
Pi³karki rêczne Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drwê-

ca-Novar”, dzia³aj¹cego  w Zespole Szkó³ nr 1 im. Tadeusza 
Koœciuszki w Lubiczu Górnym, zosta³y mistrzyniami woje-
wództwa. Osi¹gnê³y najwy¿sz¹ lokatê w grach zespo³owych w  
historii szko³y.

Trzy lata ciê¿kiej pracy uczennic klasy szóstej szko³y podstawo-
wej w Lubiczu Górnym pod okiem nauczyciela i zarazem trenera 
- Pani Patrycji Majchrzak (by³ej zawodniczki Victorii Toruñ) zaowo-
cowa³y wielkim sukcesem - zdobyciem Mistrzostwa Województwa w 
Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t, m³odziczek m³odszych.

Fina³ wojewódzki  rozgrywano w Lubiczu Górnym. Uczennice Lu-
bickiej szko³y przyst¹pi³y do niego jako faworyt, zespó³ z jedn¹ tyl-
ko pora¿k¹ we wczeœniejszych turniejach.

W meczach fina³owych dziewczêta z UKS Drwêca-Novar” z Lubi-
cza Górnego pokona³y kolejno rówieœnice LUK Millenium Œwieka-
towo  19 : 8, prowadz¹c do przerwy 13:4,  MKS Victoriê Toruñ 15 : 
5 (9:3), oraz MKS Brodnicê 31 : 12 (18:10).

Wyniki pozosta³ych spotkañ:
MKS  Victoria Toruñ – MKS Brodnica  -11: 9 (7:6)
LUK Millenium Œwiekatowo – MKS Brodnica – 15 : 10 (9:6)
LUK Millenium Œwiekatowo – MKS Victoria Toruñ -  6 : 14 (4:5)
Wyniki koñcowe fina³u wojewódzkiego:
Wyniki ostateczne :(z uwzglêdnieniem turniejów eliminacyj-

nych).
I m. UKS Drwêca – Novar - Lubicz Górny         21 pkt.   225:165
II m. MKS Victoria – Toruñ           17 pkt.   162:129
III m. LUKS Millenium - Œwiekatowo            6 pkt.   160:215
IV m. MKS -  Brodnica                                       4 pkt.   193:231
Dziewczêta z UKS „Drwêca – Novar”  dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³  

nr 1 im. T. Koœciuszki w  Lubiczu Górnym wyst¹pi³y w nastêpu-
j¹cym sk³adzie: Cybulska Patrycja –bramkarka, Witkowska Ma³-
gorzata –bramkarka, Jaranowska Sylwia -21 bramek, Jêdrasik 
Sylwia – 14 , Kowalska Anita-11, Sulecka Weronika-4, Falkiewicz 
Kinga-4, Górecka Klaudia -3, Sucha Martyna- 3, Khadkhuu Patry-
cja-2, Kowalska Natalia-2, Seku³a Paulina-1, Pi¹tkowska Aleksan-

dra. ( iloœci zdobytych bramek )
Turniejowi fina³owemu przygl¹da³ siê Prezes Okrêgowego Zwi¹z-

ku Pi³ki Rêcznej Tadeusz Dynaburski, który wrêczy³ 6 zawodnicz-
kom  UKS  „Drwêca-Novar” w Lubiczu Górnym powo³ania do kadry 
wojewódzkiej m³odziczek m³odszych. 

Szkolny klub z Lubicza zosta³ wyró¿niony przez Zwi¹zek Pi³ki 
Rêcznej w Polsce organizacj¹ æwieræfina³ów Mistrzostw Polski w 
w/w kategorii wiekowej w dniach 15-16 maja 2009 roku z udzia-
³em nastêpuj¹cych klubów: Sparta Oborniki, Kusy Szczecin, UKS 
„Drwêca –Novar” Lubicz oraz klubu z województwa lubuskiego.

Podkreœliæ nale¿y równie¿ fakt, ¿e  w ww. æwieræfinale o Puchar 
ZTRP Dzieci – kategoria  - dziewczêta rocznik 1996 dziewczêta z 
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu zajê³y II miejsce i tym samym wy-
walczy³y udzia³ w pó³finale Mistrzostw Polski, który odbêdzie siê w 
dniach 29 – 31 maja 2009 r. w miejscowoœci Buk.

A. S.

Mieszkaniec gminy Eryk Korzeniowski zdobył srebrny medal 
na międzynarodowym turnieju ju-jitsu w Słowenii

Judoka i miłośnik muzyki
Dnia 18 kwietnia 2009 r. na 

Miêdzynarodowym Turnieju 
JU - JITSU, odbywaj¹cym siê 
w S³owenii,  Eryk Korzeniewski 
wywalczy³ srebrny medal. Jego 
wielkim sukcesem jest równie¿ 
pierwsze miejsce na Mistrzo-
stwach Polski M³odzie¿owców 
w JU-JITSU w Gorzowie Wiel-
kopolskim, w marcu bie¿¹ce-
go roku. 

Medalista jest mieszkañcem 
Lubicza Górnego, ma 17 lat, 
jest uczniem II klasy Techni-
kum Zespo³u Szkó³ Centrum 
Kszta³cenia Ustawicznego w 
Gronowie - w zawodzie ku-
charz. Edukacjê rozpocz¹³ w 
Szkole Podstawowej Lubiczu 
Górnym. Od IV do VI klasy 
uczy³ siê w klasie sportowej o 
profilu p³ywackim Szko³y Pod-
stawowej Nr 18 w Toruniu. Zda³ 
egzamin na kartê p³ywack¹, 
nastêpnie zdoby³ uprawnienia 
i zosta³ m³odszym ratownikiem 
Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Eryk osi¹-
ga³ te¿ sukcesy w turniejach 
szachowych w Toruniu. Od 
2005 r., ju¿ jako gimnazjalista, 
rozpocz¹³ naukê JU-JITSU pod 

fachowym okiem trenera Da-
riusza Huczuka- w Stowarzy-
szeniu Sportów Walki „Bushi”.  
Ma równie¿ w swoim dorobku 
sukcesy w JUDO:

2008r 
-I miejsce w Otwartych Mi-

strzostwach Województwa   Ku-
jawsko –Pomorskiego Juniorek 
i Juniorów w Toruniu

- I miejsce w Akademickim 
Turnieju Judo XII Dni Kultury 
Japoñskiej w Toruniu

2009 r.
- III miejsce w Eliminacjach 

do Fina³ów Pucharu Polski Ju-
niorek i Juniorów

- II miejsce w Mistrzostwach 
Pomorza i Kujaw Juniorek i 
Juniorów.

 Celem na dalsze lata jest wy-
jazd z kadr¹ narodow¹ na mi-
strzostwa œwiata w Ju-Jitsu.

Sportowe hobby to nie jedy-
na pasja Eryka. Ukoñczy³ on 
tak¿e Spo³eczne Ognisko Ar-
tystyczne „OSIEMNASTKA” w 
Toruniu, gdzie uczy³ siê gry 
na elektronicznych instru-
mentach klawiszowych i forte-
pianie, a tak¿e nale¿a³ te¿ do 
zespo³u „Szkolna Symfonia”.


