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Nagrod¹ Wójta Gmi-
ny Lubicz uhonorowano 
nastêpuj¹ce osoby:
- Brygida Bogdanowicz – 
  - Kopeæ 
- Iwona Bartczak
- Danuta Ferens
- Ewa Fija³kowska
- Jan K³odawski
- Aleksandra Lisiecka
- Maria Olszewska
- Katarzyna Oœmia³owska
- Beata Pastwa
- Ma³gorzata Rozes³aniec
- Andrzej Siemianowski
- El¿bieta Œwiatowska
- Urszula Witkowska
- Ks. Zbigniew ¯ynda

W imieniu Komisji Eduka-
cji Narodowej wójt Marek 
Olszewski wrêczy³ nagrody 
Andrzejowi Siemianowskie-
mu i Jerzemu Wróblewskie-
mu. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi 
przyznano Annie Kêpara. 
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi 
odznaczono:
- Iwonê Bartczak
- Ma³gorzatê Bogukalec
- Ma³gorzatê Rozes³aniec
- Hankê Stachowsk¹
- Jaros³awa Sienkiewicza
- Halinê Tempiñsk¹.

Gospodarstwo Pomocnicze 
przy Urzêdzie Gminy w Lubi-
czu wykona³o remont odcin-
ków nawierzchni dróg gmin-
nych w m. Z³otoria na drodze 
gminnej nr 100843C ul. Kon-
waliowa, nr 100844C ul. Stor-
czykowa, nr 100842C ul. Li-
liowa o ³¹cznej d³ugoœci 604 
mb (0,604 km) i powierzchni 
3020 m2.

Wykonano remonty prze-
pustów drogowych:

- w miejscowoœci Grêbocin 
ul. Nad Strug¹ wraz z balu-
stradami ochronnymi,

- w miejscowoœci Grêbocin 
ul. Rogowska wraz z balu-
stradami ochronnymi.

Zakupiono i zamontowano 
trzy wiaty przystankowe na 
terenie gminy Lubicz wraz z 
wykonaniem peronów przez 

pracowników Gospodarstwa 
Pomocniczego:

- Lubicz Dolny ul. 
Toruñska,

- Z³otoria ul. Toruñska,
- M³yniec Pierwszy (za 

szko³¹ podstawow¹ w kie-
runku Brzezinka).

Gospodarstwo Pomocni-
cze poczyni³o przygotowa-
nia do zimowego utrzyma-
nia dróg gminnych na terenie 
gminy Lubicz. Przeprowa-
dzono i rozstrzygniêto pro-
cedury zwi¹zane z zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych 
w poszczególnych rejonach 
gminy. Na terenie Lubicza 
Górnego, Lubicza Dolnego, 
Krobi i Nowej Wsi drogi gmin-
ne bêd¹ zabezpieczane przez 
sprzêt i pracowników Gospo-
darstwa Pomocniczego. W 

celu zwalczania œliskoœci zi-
mowej zakupiono sól i piasek 
w iloœci 100 t.

Ponadto przypomina siê 
mieszkañcom, ¿e zgod-
nie z art. 5 pkt 4 ustawy z 
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. 
o wstrzymaniu czystoœci i 
porz¹dku w gminach (Dz. 
U. Nr 132, poz. 622, ze 
zmianami) „uprz¹tniêcie 
b³ota, œniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z 
chodników po³o¿onych 
wzd³u¿ nieruchomoœci, 
nale¿y do w³aœcicieli tych 
nieruchomoœci, przy czym 
za taki chodnik uznaje 
siê wydzielon¹ czêœæ dro-
gi publicznej s³u¿¹c¹ dla 
ruchu pieszego, po³o¿on¹ 
bezpoœrednio przy granicy 
nieruchomoœci”.

Informacja o dzia³alnoœci Gospodarstwa Pomocniczego

Tu¿ przed zim¹

14 paŸdziernika wrêczono nagrody dla nauczycieli 

Za dobr¹ pracê

œrodowiska nagrodê Ministra Edukacji Naro-
dowej otrzyma³a Barbara Kisielewska, dyrek-
tor Szko³y Podstawowej w Z³otorii. 

Dzieñ 14 paŸdziernika to uroczyœcie ob-
chodzony Dzieñ Edukacji Narodowej. To 
tak¿e czas na podsumowanie pracy i ocenê 
osi¹gniêæ szkó³. Tego dnia odby³o siê uro-
czyste spotkanie nagrodzonych nauczycieli z 
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy oraz z Wójtem 
Gminy Lubicz.

Uzyskiwane przez uczniów wyniki w 
sprawdzianach i egzaminach zewnêtrznych 
wskazuj¹ na ogromne zaanga¿owanie kadry 
pedagogicznej. £ad i porz¹dek w budynkach 
szkolnych i ich otoczeniu to zas³uga wszyst-
kich pracowników szkó³.

Za ca³oroczn¹ owocn¹ pracê Wójt Gmi-
ny i Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lubicz 
sk³adaj¹ kadrze pedagogicznej i wszystkim 
pracownikom serdeczne podziêkowania 
za dotychczasow¹ pracê, ¿ycz¹c dalszych 
sukcesów zawodowych oraz pomyœlnoœci 
w ¿yciu osobistym.

Za szczególne osi¹gniêcia dydaktycz-
no – wychowawcze i pracê na rzecz 

Na zdjêciu: Pani Bygida Bogdanowicz-Kopeæ Dy-
rektor ZS w Grêbocinie
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Rozstrzygnięcie konkursu “Piękna zagroda”

Czysto i porządnie
Na terenie gminy Lubicz odby³a siê III edycja konkursu 

„Piêkna zagroda”. Celem konkursu jest uczynienie polskiej 
wsi – wsi¹ piêkn¹ zadban¹ i uporz¹dkowan¹, w której praca 
staje siê ³atwiejsza, a ¿ycie i odpoczynek przyjemne i zdro-
we. Zadbana wieœ, estetycznie zagospodarowana, czyste i 
atrakcyjne œrodowisko jest zachêt¹ do podniesienia estety-
ki polskiej wsi, co sprawia, ¿e du¿o chêtniej pracuje siê tu 
i wypoczywa.

Uroczyste podsumowanie konkursu odby³o siê w dniu 8 
listopada 2004 r. w Urzêdzie Gminy w Lubiczu.

LAUREACI KONKURSU:
- W KATEGORII ZAGRODA:
 I miejsce Krystyna i Ryszard Finc zamieszkali w Rogówku,
 II miejsce Alicja i Sylwester Fik zamieszkali w Jedwabnie,
 III miejsce Grażyna i Mieczysław Marciniak zamieszkali w   
    Grębocinie (zdj. nr 1),

Wyróżnienia:
 Wioleta i Andrzej Czech zamieszkali w Nowej Wsi,
 Elżbieta i Marian Nowakowscy zamieszkali w Brzezinku   
    (zdj. nr 2),

- W KATEGORII DZIAŁKA SIEDLISKOWA:
 I miejsce Bożena i Zbigniew Sitniak zamieszkali w Młyńcu 
    Pierwszym,
 II miejsce Ewa i Edward Zientarscy zamieszkali w 
    Lubiczu Dolnym (zdj. nr 4),
 III miejsce Henryka i Jerzy Jędrzejewscy zamieszkali 
    w Rogowie (zdj. nr 5),

Wyróżnienia:
 Ewa i Zdzisław Gumowscy zamieszkali w Gronowie, 
    (zdj. nr 3)
 Róża i Andrzej Depczyńscy zamieszkali Gronowie. 

zdj. nr 2

zdj. nr 1

zdj. nr 3

zdj. nr 4

zdj. nr 5
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KOMUNIKAT

Wnioski na zebraniu
15 paŸdziernika br. odby³o siê ogólne zebranie mieszkañców Lu-

bicza Dolnego zwo³ane przez so³tysa. W zebraniu uczestniczyli: 
przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel, wójt gminy Lubicz Ma-
rek Olszewski, radny powiatu toruñskiego Leszek Syroka, Radni 
gminy Lubicz – Ryszard Korpalski i Marian Kêpczyñski, dzielnico-
wy posterunku policji w Lubiczu oraz kierownik Gospodarstwa Po-
mocniczego, Andrzej Krzy¿anowski.

W krótkim wyst¹pieniu So³tys Jan Klawiñski podziêkowa³ za dobr¹ 
wspó³pracê Radzie So³eckiej a w szczególnoœci Pañstwu Korpalskim, bez 
których realizacja ró¿nych poczynañ na rzecz Lubicza Dolnego by³aby 
niezadowalaj¹ca. Nastêpnie krótk¹ informacjê o swojej dzia³alnoœci 
z³o¿yli radni z Lubicza. Po ich wyst¹pieniu g³os zabra³ wójt, który 
przedstawi³ ogóln¹ sytuacjê Gminy, w tym Lubicza Dolnego. 

W imieniu mieszkañców Lubicza Dolnego So³tys zg³osi³ wnioski ze-
brane od mieszkañców z proœb¹ o rozpatrzenie ich w bud¿ecie Gminy 
na 2005 r., tzn.:

1. budowa boiska szkolnego z mo¿liwoœci¹ korzystania m³odzie¿y po-
zaszkolnej,

2. œwiat³a – przejœcie dla pieszych na cmentarz lubicki oraz budowa 
nowego cmentarza,

3. budowa chodnika, bezpieczne przejœcie dla dzieci od ul. Leœnej do 
ul. Kolejowej,

4. budowa oœwietlenia ul. Wilczy M³yn, Magnoliowa, Cicha, Cera-
miczna i ul. Lampusz,

5. zakoñczyæ sprawê Duktu Leœnego,
6. kanalizacja i gazyfikacja Lubicza Dolnego.
Realizacja tych wniosków przyczyni siê do wyrównania poziomu in-

frastruktury Lubicza Dolnego do innych du¿ych miejscowoœci gminy 
Lubicz.

Na koniec zebrania g³os zabra³a przewodnicz¹ca Hanna Anzel 
informuj¹c ogólnie o sprawach gminy. Poinformowa³a równie¿, ¿e 
z absencj¹ radnych to ró¿nie bywa, a wspó³praca pomiêdzy radny-
mi nie uk³ada siê tak wzorowo, jak to przedstawia³ jeden z radnych. 
Podziêkowa³a so³tysowi za zrozumienie i bardzo dobr¹ wspó³pracê na 
rzecz Lubicza Dolnego, wrêczaj¹c wi¹zankê kwiatów.

Na zakoñczenie so³tys podziêkowa³ wójtowi i przewodnicz¹cej za udzia³ 
w zebraniu i s³owa podziêkowania skierowa³ do Rady So³eckiej oraz do 
Pana Wójta. Podziêkowa³ równie¿ wszystkim obecnym mieszkañcom 
Lubicza Dolnego za liczny i kulturalny udzia³ w zebraniu, zapraszaj¹c 
jednoczeœnie do dalszej wspó³pracy. Wyrazi³ równie¿ niezadowolenie w 
stosunku do mieszkañców, którzy s¹ obojêtni i nie bior¹ udzia³u w 
¿yciu Lubicza. Na zakoñczenie przedstawi³ krótki program dzia³alnoœci 
Rady So³eckiej na 2005 r.

So³tys Lubicza Dolnego, Jan Klawiñski

Informujemy o zmianach w znowelizowanej ustawie o działalności 
gospodarczej

Zmiany dla przedsiębiorców
W dzisiejszym numerze „Goñca Gminnego” publikuje-

my informacje, które mog¹ zainteresowaæ przedsiêbior-
ców dzia³aj¹cych w naszej gminie. Chodzi o najistotniejsze 
zmiany w ustawie, które dotycz¹ osób rozpoczynaj¹cych 
dzia³alnoœæ.

1. dzia³alnoœæ rejestruje siê w mieœcie / gminie, w której zamieszkuje 
przedsiêbiorca. Miejscem zamieszkania jest miejscowoœæ, w której prze-
bywa osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ z zamiarem sta³ego pobytu,

2. zg³oszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoœæ gospodar-
czej powinno zawieraæ:
 oznaczenie przedsiêbiorcy (imiê i nazwisko, nazwê firmy) i numer 

ewidencyjny PESEL;
 oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiêbiorcy, zak³adu 

g³ównego oraz oddzia³y i inne miejsca prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej;
 okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej 

zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci¹ (PKD);
 wskazanie daty rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej.

3. Przedsiêbiorca mo¿e z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy w Lubiczu wniosek 
o wpis do krajowego rejestru urzêdowego podmiotów gospodarki naro-
dowej REGON oraz zg³oszenie identyfikuj¹ce lub aktualizuj¹ce NIP-1, 
które po dokonaniu wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej wraz 
z zaœwiadczeniem w ci¹gu 3 dni zostan¹ przes³ane do w³aœciwych in-
stytucji (Urzêdu Statystycznego i Urzêdu Skarbowego). Przedsiêbiorcy, 
którzy zostali wpisani do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej prowa-
dzonej przez dany urz¹d do dnia 31 grudnia 2003 r. powinni do koñca 
br. uzupe³niæ wpisy w czêœci dotycz¹cej przedmiotu dzia³alnoœci gospo-
darczej zgodnie z PKD. Polsk¹ Klasyfikacjê Dzia³alnoœci, druki NIP-1, 
RG-1 i RG-2 oraz wnioski o rejestracjê, aktualizacjê, zmiany we wpi-
sie do ewidencji oraz wnioski o wykreœlenie z ewidencji znajduj¹ siê w 
Urzêdzie Gminy w Lubiczu, pok. Nr 22 i tam te¿ mo¿na uzyskaæ bli¿-
szych informacji na interesuj¹ce Pañstwa pytania.Polska Klasyfikacja 
Dzia³alnoœci do pobrania na stronie: http://www.stat.gov.pl

Zmiany te ukaza³y siê w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

„Goniec gminny” o funduszach europejskich
i warunkach otrzymania pomocy

- utrzymanie niskoprodukto-
wych ³¹k i pastwisk o wysokich 
walorach przyrodniczych oraz 
siedlisk stanowi¹cych ostojê 
dzikiej przyrody,

- ochronê gleb i wód,
- tworzenie stref buforo-

wych,
- zachowanie rodzimych ras 

zwierz¹t.
Je¿eli rolnik zdecyduje siê 

skorzystaæ z programu rolno-
œrodowiskowego, bêdzie mu-
sia³ opracowaæ 5-letni plan 
dzia³alnoœci rolnoœrodowisko-
wej, który obejmie ca³e gospo-
darstwo.

Pomoc bêdzie finansowa, 
wyp³acana w zamian za utra-
cony dochód w wyniku zanie-
chania intensywnych upraw 
na danym terenie, a tak¿e re-
funduj¹ca koszty poniesione w 
czasie realizacji pakietu rolno-

W dzisiejszym numerze „Goñca gminnego” publiku-
jemy kolejne informacje dotycz¹ce pomocy dla rolni-
ków z Unii Europejskiej. Prezentujemy najwa¿niejsze 
i najpotrzebniejsze dane niezbêdne do uzyskania do-
tacji z bud¿etu UE.

Pomoc dla 
gospodarstw 

niskotowarowych.
Wsparcie dla niewielkich go-

spodarstw (o wielkoœci ekono-
micznej 2400 - 4800 euro), pro-
dukuj¹cych g³ównie na w³asne 
potrzeby, które chc¹ zwiêkszyæ 
i ukierunkowaæ produkcjê na 
rynek, bêdzie wyp³acane w for-
mie premii, w wysokoœci 1250 
euro (5878 z³) rocznie na go-
spodarstwo przez maksymal-
nie 5 lat, jeœli rolnik bêdzie re-
alizowa³ cele wyznaczone w 
planie restrukturyzacji gospo-
darstwa.

Program 
rolnośrodowiskowy.
W trosce o œrodowisko natu-

ralne rolnik bêdzie móg³ podj¹æ 
dzia³ania przyjazne dla œrodo-
wiska lub zastosowaæ metody 
ekologiczne w produkcji rol-
niczej. G³ówne wsparcie prze-
znaczone bêdzie na tworzenie 
gospodarstw ekologicznych.

Przedsiêwziêcia rolnoœrodo-
wiskowe obejmuj¹ m.in.:

- stosowanie metod ekolo-
gicznych,

- stosowanie metod rolnic-
twa zrównowa¿onego,

œrodowiskowego.

Zalesienia
W celu zwiêkszenia lesisto-

œci kraju rolnikom zaproponu-
je siê zalesienie czêœci grun-
tów ornych, trwa³ych u¿ytków 
zielonych, sadów lub plantacji 
owocowych.

 Dotacja na zalesienie pole-
gaæ bêdzie na dofinansowaniu 
80% kosztów za³o¿enia uprawy 
i zabezpieczenia przed zwierzy-
n¹ (20% - wk³ad pracy w³asnej 
rolnika).

 Minimalna wielkoœæ dzia³-
ki pod zalesienie wynosi 0,3 
ha, szerokoœæ 20 m. Grunt po-
winien byæ przewidziany do za-
lesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego.
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NOMINACJA
PO LATACH

8 listopada 2004 r. odby³a siê 
w Urzêdzie Gminy Lubicz uro-
czystoœæ mianowania siedmiu 
kombatantów, uczestnicz¹cych 
w walkach o wolnoœæ i niepod-
leg³oœæ Polski podczas II wojny 
œwiatowej, na stopieñ podporucz-
nika.

Prezydent RP Aleksander Kwa-
œniewski postanowieniem z dnia 
30 kwietnia 2004 r. Nr W.111-
-14/04 nada³ pierwszy stopieñ 
oficerski nastêpuj¹cym zas³u¿o-
nym:

1. Stefan B³aszczykowski
2. Jan Górecki
3. Marcin P³atun
4. Wac³aw Pop³awski
5. Jan Puszakowski
6. Feliks Strzelecki
7. Kazimierz Tomczak
Akty nominowania wrêcza-

li Wojskowy Komendant Uzupe³-
nieñ w Toruniu pp³k. dypl. Jan 
Rynkiewicz, Wójt Gminy Marek 
Olszewski i p.o. Prezesa GK ZBO-
WiD Henryk Lipiñski. Spotkanie 
odby³o siê w bardzo mi³ej atmos-
ferze, by³o okazj¹ do wspomnieñ 
z okresu okupacji i wojny. Szko-
da tylko, ¿e nie wszyscy zas³u¿e-
ni zostali uhonorowani, wielu z 
nich odesz³o. Aktu mianowania 
nie doczekali:

1. Jan Chrz¹szczewski
2. Marian Guzowski
3. Józef Jankowski
4. Zenon Urbaniak

Czeœæ ich pamiêci!

Od trzech lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu 
piêtnastu nauczycieli wraz ze swoimi podopieczny-
mi realizuje europejski program Sokrates Comenius. 
Wspó³pracuj¹ oni ze szko³ami partnerskimi z szeœciu 
krajów: Anglia, W³ochy, Rumunia, Niemcy, Finlandia 
i Polska.

W paŸdzierniku 2004 roku 
w ramach tego programu 
odby³a siê wizyta robocza w 
szkole partnerskiej Laajasko-
lan ala-aste w Helsinkach. W 
wyjeŸdzie uczestniczy³o trzech 
nauczycieli - dyrektor Zespo³u 
Szkó³ nr 1 w Lubiczu – mgr 
Andrzej Siemianowski, mgr 
Ma³gorzata Bogukalec, mgr 
Marlena Kuczwalska oraz naj-
lepsi uczniowie szko³y podsta-
wowej – Jacek Hopke i Rafa³ 
Wróblewski. 

Nauczyciele i uczniowie mie-
li mo¿liwoœæ uczestniczyæ w 
ró¿norodnych zajêciach przed-
miotowych, poznaæ meto-
dy prowadzenia lekcji na kil-
ku poziomach, wyposa¿enie 

szko³y i mentalnoœæ tamtej-
szych nauczycieli i uczniów. 
Szko³a podstawowa, któr¹ od-
wiedzili, liczy ok. 600 uczniów. 
Po³o¿ona jest na niewielkim 
wzgórzu, otoczonym lasami. 
Dysponuje hal¹ sportow¹, sal¹ 
gimnastyczn¹, du¿¹ liczb¹ bo-
isk do gry, bie¿ni¹, a zim¹ 
-  torem narciarskim i lodo-
wiskiem. Tamtejsi ucznio-
wie maj¹ zapewnion¹ opiekê 
pedagogiczn¹, terapeutyczn¹ i 
logopedyczn¹. W szkole ka¿dy 
uczeñ korzysta z bezp³atnych 
posi³ków. Zaplecze do wyko-
nywania prac technicznych 
jest wyposa¿one we wszystkie 
niezbêdne do prowadzenia lek-
cji przyrz¹dy i przybory (we³na, 

brystol, kredki, farby, nici, 
no¿yczki, sprzêt gospodarstwa 
domowego itp.).

Mocn¹ stron¹ tej placówki 
jest tak¿e przyjazna i ¿yczliwa 
atmosfera. Goœcie z Polski zo-
stali bardzo mi³o przyjêci, wró-
cili pe³ni wra¿eñ i doœwiadczeñ, 
którymi podzielili siê z nauczy-
cielami i uczniami ze szkó³ w 
Lubiczu.

Obecnie nauczyciele 
opracowuj¹ projekty zwi¹zane 
z nauczaniem wychowa-
nia fizycznego, muzyki, sztu-
ki i techniki, które wymieni¹ 
miedzy krajami, a nastêpnie 
przedyskutuj¹ ich zawartoœæ.

Violetta Chmurzyñska

W ramach programu Sokrates Comenius odby³ siê szkolny wyjazd do Helsinek

Nauka po fiñsku

Rada Europy og³osi³a dzieñ 26 wrzeœnia corocznym 
Europejskim Dniem Jêzyków. Dlatego tak¿e w SP 
nr 2 w Lubiczu w dniach 27-30 wrzeœnia 2004 roku 
obchodziliœmy Europejski Dzieñ Jêzyków. Organiza-
torkami imprezy by³y nauczycielki jêzyka niemiec-
kiego –  mgr Ma³gorzata Gonkowska i mgr Anna Ga-
warkiewicz. Zgodnie z przekonaniem organizatorek, 
¿e dzia³aj¹c wspólnie mo¿na ³atwiej osi¹gn¹æ suk-
ces, zaplanowano szereg dzia³añ do wykonania na po-
szczególnych lekcjach. 

I tak uczniowie poznali 
ró¿norodnoœæ jêzyków, którymi 
mówi Europa, a jeden z nich, 
jêzyk rosyjski, mogli poznaæ 
troszeczkê bli¿ej na „lekcji 
jêzyka zupe³nie obcego”. Nie-
którzy poczynili od razu œmia³e 
próby napisania swojego imie-
nia w tym jêzyku. Uczniowie 
przygotowali plakaty, na któ-
rych wypisano wszystkie jêzyki 
naszego kontynentu. Na lek-
cjach jêzyka polskiego zapo-
znano siê z ró¿norodnymi sen-
tencjami w jêzyku ³aciñskim 
oraz znaczeniem tego jêzyka 

w dzisiejszym ¿yciu. Cieka-
we zadanie do wykonania 
otrzyma³y uczennice klasy szó-
stej – przeprowadzi³y wywiad 
na temat ró¿nych sposobów 
na szybk¹, ³atw¹ i skuteczn¹ 
naukê jêzyków oraz zbiera³y 
doœwiadczenia ró¿nych osób 
zwi¹zane ze znajomoœci¹ (lub 
nie) jêzyka obcego. Ich wypo-
wiedzi zosta³y nastêpnie zapre-
zentowane na apelu.

W te dni mo¿na by³o 
„po³amaæ” sobie jêzyk na lek-
cjach jêzyka niemieckie-
go. Uczniowie mieli okazjê 

sprawdziæ swoje zdolnoœci 
jêzykowe, ale zadanie nie dla 
wszystkich okaza³o siê proste. 
Polega³o ono na zapamiêtaniu 
i poprawnym powiedze-
niu tak zwanych ³amañców 
jêzykowych. Na lekcjach sztuki 
wspólnie wykonano prace pla-
styczne, które przedstawia³y 
charakterystyczne elementy 
pañstw europejskich. Na ape-
lu podsumowuj¹cym wszyst-
kie dzia³ania w ci¹gu tygo-
dnia bez problemu skojarzono 
piêknie wyklejonego œlimaka z 
Francj¹, pizzê z W³ochami, a 
wiatraki z Holandi¹. 

W naszej szkole jêzyków ob-
cych ucz¹ siê ju¿ najm³odsi. W 
ramach Europejskiego Dnia 
Jêzyków dzieci z klas drugich 
i trzecich pozna³y baœnie braci 
Grimm, do których nastêpnie 
wykona³y niezwykle piêkne ry-
sunki. Wystawê ich prac za-
planowano na póŸniej. Na wy-
chowaniu fizycznym uczniowie 

rozgrywali turniej, podczas 
którego zawodnicy przebra-
ni za dru¿yny Anglii, Niemiec i 
innych krajów, przestrzegaj¹c 
zasad fair play, zdobywa³y 
punkty.

Tak¿e biblioteka w³¹czy³a 
siê do naszych obchodów. Pa-
nie bibliotekarki przygotowa³y 
dla wszystkich wystawê czaso-
pism, literatury obcojêzycznej 
i podrêczników do nauki 
jêzyków obcych. A na dni 
wspólnej zabawy jêzykami 
wiêkszoœæ pomieszczeñ w 
szkole otrzyma³a swoj¹ nazwê 
w jêzyku niemieckim.

Promocja i nauka jêzyków 
to jedno z g³ównych zadañ 
naszej szko³y i dlatego chce-
my podzieliæ siê z innymi tak 
ciekaw¹ imprez¹. Na stro-
nie internetowej naszej szko³y 
opublikujemy szczegó³ow¹ 
relacjê oraz list do uczniów z 
innych krajów, zapraszaj¹cy 
do wspó³pracy.

Obchody Europejskiego Dnia Jêzyków w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu

Wszystkimi jêzykami 
Europy
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W Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu trwaj¹ przygotowania do III Forum Edukacji Integracyjnej

Wspólna szko³a
W Zespole Szkó³ nr 1 w Lubi-

czu od roku 2001ucz¹ siê dzie-
ci niepe³nosprawne. To z myœl¹ o 
nich powsta³y klasy integracyjne, 
w których uczniowie ze specjalny-
mi potrzebami realizuj¹ program 
szko³y masowej z uwzglêdnieniem 
minimum programowego z po-
szczególnych przedmiotów. Dziêki 
nauczycielowi wspomagaj¹cemu, 
który uczestniczy w zajêciach, 
dzieci te czuj¹ siê bezpiecznie i 
uzyskuj¹ pomoc przy wykony-
waniu zadañ, sprawiaj¹cych im 
trudnoœci. Obecnoœæ uczniów 
zdrowych w tej samej klasie stano-
wi dla nich motywacjê do wiêkszej 
aktywnoœci, z kolei dzieci zdrowe 
ucz¹ siê tolerancji i wspó³pracy z 
niepe³nosprawnymi.

20 listopada 2004 roku w Zespo-
le Szkó³ nr 1 w Lubiczu odbêdzie 
siê III Forum Integracji Edukacyj-
nej. Patronat honorowy nad tym 
przedsiêwziêciem obj¹³ Kujawsko 
– Pomorski Kurator Oœwiaty – mgr 
Wies³awa Tomasiak – Wyszyñska 
oraz Wójt Gminy Lubicz – mgr Ma-
rek Olszewski. Patronat medialny 

objê³y: Telewizja Bydgoszcz, Gaze-
ta Pomorza i Kujaw NOWOŒCI, Ra-
dio GRA, Radio TORUÑ.

Realizacja III Forum Edukacji In-
tegracyjnej promuje du¿e dzia³anie 
gminy w zakresie integracji edu-
kacyjnej. Zainteresowanie jest 
ogromne, szczególnie wœród placó-
wek z pó³nocnej Polski. Ju¿ teraz 
mamy potwierdzenie 250 uczest-
ników. Niestety, iloœæ miejsc jest 
ograniczona, o przyjêciu decydu-
je kolejnoœæ zg³oszeñ, wymaga tego 
wysoki poziom przedsiêwziêcia.

Program III Forum Integracji 
Europejskiej realizowany bêdzie 
w trzech formach: wyk³ad, zajêcia 
pokazowe, warsztaty.

Æwiczenia i zabawy
Uczestnicy dowiedz¹ siê, w jaki 

sposób tworzy siê szkolne progra-
my nauczania dla uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Ponadto bêd¹ mieli okazjê 
uczestniczyæ w zajêciach zintegro-
wanych, obserwowaæ lekcje przy-
rody w szkole podstawowej oraz 

matematyki i chemii w gimna-
zjum. Tego dnia odbêd¹ siê rów-
nie¿ zajêcia z zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 
terapii pedagogicznej i terapii lo-
gopedycznej. Tematyka warszta-
tów przewidzianych w programie 
III Forum Edukacji Integracyjnej 
jest bardzo ró¿norodna i niezwy-
kle interesuj¹ca. Udzia³ w warsz-
tatach gwarantuje miedzy innymi 
poznanie metod Denissona, metod 
pracy z uczniami niedos³ysz¹cymi i 
niedowidz¹cymi, poznanie æwiczeñ 
podnosz¹cych kondycjê twórcze-
go myœlenia w pracy z dzieæmi 
niepe³nosprawnymi oraz æwiczeñ 
terapeutyczno – ruchowych. Za-
prezentowane zostan¹ gry i zaba-
wy rozwijaj¹ce umiejêtnoœci ma-
tematyczne. Uczestnicy dowiedz¹ 
siê, jak tworzyæ program wycho-
wawczy klasy integracyjnej, jak 
motywowaæ ucznia do nauki, w 
jaki sposób wykorzystywaæ pro-
gramy multimedialne w edukacji i 
przygotowaniu siê nauczyciela do 
zajêæ, jak wykorzystywaæ progra-
my komputerowe do pracy z dziec-

kiem w pierwszym etapie eduka-
cyjnym z uwzglêdnieniem ró¿nych 
niepe³nosprawnoœci.

Zajêcia prowadziæ bêd¹ nie tyl-
ko nauczyciele z naszej placówki, 
ale tak¿e nauczyciele z Che³m¿y, 
Grudzi¹dza, Malborka i Gdañska.

Przedstawienie uczniów
Ponadto podczas III Forum In-

tegracji Edukacyjnej odbêdzie siê 
debata na temat oceniania i wy-
boru programów nauczania w kla-
sach integracyjnych oraz tworzenia 
szkolnych programów. Jej uczest-
nicy zobowi¹zani s¹ do podziele-
nia siê swoimi doœwiadczeniami 
na temat wyboru i tworzenia pro-
gramów dla uczniów z ró¿nymi 
niepe³nosprawnoœciami w ich pla-
cówce.

Program uœwietni wystêp wo-
kalny uczniów Zespo³u Szkó³ nr 
1 w Lubiczu – „Œpiewajmy razem” 
pod kierunkiem mgr A. Kwiat-
kowskiej i mgr A. Radomiñskiego. 
Zaprezentuj¹ siê tak¿e nasi 
uczniowie z klas integracyjnych w 
przedstawieniu „Wspomnieñ czar” 
wed³ug scenariusza mgr M. Ol-
szewskiej i mgr H. Regent.

Podczas III Forum Integracji 
Edukacyjnej bêdzie mo¿liwoœæ za-
kupienia ksi¹¿ek.

Violetta Chmurzyñska

Jubileusz parafii Œw. Wojciecha w Z³otorii

Srebrna rocznica
18 wrzeœnia br. minê³o 25 lat od za³o¿enia parafii Œw. Wojciecha w Z³otorii. Z okazji jubi-

leuszu do Z³otorii przyjecha³ ksi¹dz biskup Andrzej Suski, ksiê¿a z dekanatu toruñskiego, 
przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel, wójt gminy Lubicz Marek Olszewski, Woje-
wódzki Konserwator Zabytków Marek Rubnikowicz, dyrektor Szko³y Podstawowej w 
Z³otorii Barbara Kisielewska, so³tys wsi Marian Rzeszotek, obchodz¹cy 25-lecie  œlubu 
ma³¿onkowie, m³odzie¿ urodzona 25 lat temu oraz licznie zgromadzona spo³ecznoœæ pa-
rafialna.

Uroczystoœæ rozpoczêto 
ods³oniêciem i poœwiêceniem  
g³ównego, XVII-wiecznego 
o³tarza, który zosta³ odrestau-
rowany przez pani¹ Annê Hor-

wat-Baniewicz.  
- Dziedzictwo  koœcio³a  

w po³¹czeniu z m¹droœci¹  
spo³ecznoœci gwarantuj¹ trwa³e 
podstawy dla tradycji miejsca 

rialnego z³o¿y³ Parafii  równie¿ 
Wójt Gminy Lubicz Marek Ol-
szewski. Wyrazy podziêkowania 
za pracê duszpastersk¹ ksiêdzu 
proboszczowi z³o¿y³a dyrek-

tor Barbara Kisielewska, któ-
ra podkreœli³a szczególne wiêzi 
³¹cz¹ce spo³ecznoœæ szkoln¹ 
z Koœcio³em Œw. Wojciecha i 
osob¹ Ks. Krzysztofa Stanowi-
cza. Zapewni³a, ¿e parafianie 
„jako ¿ywe kamienie œwi¹tyni 
zawsze bêd¹ otwieraæ swe ser-
ca dla Boga i ludzi”. Jubile-
usz Parafii niezwykle mocno 
prze¿y³y dzieci, które œpiewem 
i wierszami w³asnego autor-
stwa uœwietni³y uroczystoœæ 
koœcieln¹.

W obchody 25-lecia w³¹czyli 
siê te¿ nauczyciele, uczniowie 
i rodzice Szko³y Podstawowej, 
którzy zorganizowali festyn 
rodzinny z licznymi atrak-
cjami. Ko³o Dziennikarskie 
przygotowa³o okolicznoœciowy 
numer gazetki „Z³otoryjki”. 
Do dyspozycji œwiêtuj¹cych 
mieszkañców by³y: przeja¿d¿ki 
konne, konkursy malarskie 
i sportowe, dmuchany za-
mek, ogromna kula tocz¹ca 
siê po trawie. Uczestników fe-
stynu czêstowano grochówk¹ 
i ciastami upieczonymi przez 
mamy uczniów. Uroczystoœci 
zakoñczy³ pokaz akrobatyczny 
i efektowne l¹dowanie motolot-
ni na boisku szkolnym.

- powiedzia³ Marek Rub-
nikowicz, Wojewódzki Ku-
jawsko-Pomorski Konser-
wator Zabytków.

Na tak¹ ocenê zapra-
cowali wszyscy parafia-
nie, którzy przez lata nie 
szczêdzili wysi³ku dla do-
bra wspólnoty. Ksi¹dz 
proboszcz Krzysztof Sta-
nowicz szczególnie gor¹co 
podziêkowa³ Radzie Pa-
rafialnej: Edmundo-
wi Murawskiemu, Kon-
radowi Torkowskiemu, 
Zdzis³awowi Laskowskie-
mu, Janowi Widliñskiemu 
oraz zwi¹zanemu z  
parafi¹ od pocz¹tku jej 
powo³ania organiœcie Je-
rzemu Kamiñskiemu.

¯yczenia dalszego roz-
woju duchowego i mate-
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Nasza gmina w “Dyktandzie o pióro starosty toruñskiego”

Wiedz¹ jak siê pisze
Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Górnym i 

Grêbocinie bior¹ udzia³ w dyktandzie „O pióro starosty 
toruñskiego” organizowanym przez Powiatow¹ i Miejsk¹ 
Bibliotekê Publiczn¹ im. J. Prejsa w Che³m¿y. Dyktando ma 
na celu wykazanie siê umiejêtnoœci¹ poprawnego stosowania 
w pisowni zasad ortografii polskiej, pielêgnowanie popraw-
nej polszczyzny pisanej oraz zapewnienie m³odzie¿y kontak-
tu z bibliotek¹. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów III 
klas gimnazjów z terenu powiatu toruñskiego. Gminê Lubicz 
reprezentowaæ bêd¹:

- Filia GBP w Lubiczu Górnym: Izabela Szymañska, £ukasz 
Miler,

- Filia GBP w Grêbocinie: Lidia Lewicka, Paulina Gabry-
szak,

Dyktando odbêdzie siê dnia 3 listopada 2004 roku o godzi-
nie 11.00.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
zaprasza do

CZYTELNI  INTERNETOWEJ
w godzinach otwarcia biblioteki

Czytelnia internetowa w ramach programu Ikonka 
udostêpnia spo³ecznoœci lokalnej trzy stanowiska kompute-
rowe z dostêpem do Internetu w celach edukacyjnych. Ko-
rzystanie z czytelni internetowej jest bezp³atne.

Nowe na pó³ce
Z literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Intym-

ne sekrety dziewcz¹t” – K.Lette, „Matka” – P.Hammesfahr, 
„Pan Ibrahim i kwiaty Koranu” – E.Schmitt, „Krawiec z Pa-
namy” – J.Carre, „W jaskini lwa” – M.Canham, „Wokini” – 
B.Mills, „Najczarniejszy strach” – H.Coben, „Krytyczny mo-
ment”, „Studnia ¿yczeñ” – D.Baldacci.

Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki polskich autorów: „Gnój” – 
W.Kuczok, „Europejska” – M.Gretkowska, „Letnia akademia 
uczuæ” – H.Kowalewska, „Iwona czy Agnieszka?” – G.Kat-
ner, „Los powtórzony” – J.L.Wiœniewski, „Ostatnie historie” 
– O.Tokarczuk, „Macocha” – N.Socha, „Podró¿e z Herodo-
tem” – R.Kapuœciñski, „Zielone jab³uszko” – J.Sowa, „Nie 
tylko fakty” – T.Lis.

Wypo¿yczalnia kaset wideo zakupi³a filmy: „Pojutrze”, „Kill 

Wydawca:
Urz¹d Gminy Lubicz

87-162 Lubicz,
ul. Toruñska 21

tel. (056) 678-21-28,
fax (056) 678-21-22

e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl

Redaktor naczelny:
Barbara Wiertel

Nak³ad: 1500 egzemplarzy
Druk:

tel. 501-75-39-67

KOMUNIKATY:
- Biblioteki publicz-

ne prosz¹ czytelników o 
zwrot przetrzymanych 

ksi¹¿ek.
- Nowy numer telefonu 

Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej – 678-51-35

Bill Vol 2”, „Gothika”, „Lepiej 

póŸno ni¿ póŸniej” oraz dla 

najm³odszych „Scooby-Doo 

2: Potwory na Gigancie”.

Œwiatowy Dzieñ Zwierz¹t w Szkole Podstawowej w Z³otorii

Ciep³a buda na 
zimê

W dniach 4 – 10 paŸdziernika uczniowie Szko³y Podstawo-
wej w Z³otorii uczestniczyli w wielu atrakcyjnych formach 
zajêæ zorganizowanych w zwi¹zku z obchodami Œwiatowego 
Tygodnia Zwierz¹t.

Inauguracj¹ by³o spotkanie m³odzie¿y z pracownikiem Izby Celnej, 
który przybli¿y³ problem handlu egzotycznymi i chronionymi gatunkami  zwierz¹t. Odby³y siê te¿ ró¿norodne konkursy klasowe i 
indywidualne,  plastyczne i wiedzy m.in. „Pieski ma³e, pieski du¿e chc¹ mieæ zim¹ ciep³¹ budê”, „Ochrona  zwierz¹t w Polsce”. 

Szczególn¹ oprawê mia³a œroda, 6 paŸdziernika. Szko³ê nasz¹ 
odwiedzili goœcie z Miejskiego Schroniska Zwierz¹t w Toruniu, 
Ogrodu Zoobotanicznego, Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Ekolo-
gicznej, Ko³a £owieckiego „M³odnik”  i Fundacji ABC XXI, którzy 
w ramach akcji „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, czytali utwory pol-
skich poetów o zwierzêtach i odpowiadali na pytania uczniów. 

Atrakcj¹  obchodów tych dni by³a zorganizowana ju¿ po raz szó-
sty przez Ko³o Przyrodnicze „SCIENCE IS FUN”, „Wystawa ma³ych 
zwierz¹t hodowlanych”. Dzieci zaprezentowa³y ponad 40 swoich 
ukochanych zwierz¹tek. Najwiêcej by³o ró¿nych ras króliczków, 
œwinek morskich, ptaków oraz rybek i ¿ó³wi. 

Dochód z wystawy przeznaczono na wspomo¿enie Miejskie-
go Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w Toruniu i hodowlê 
zwierz¹t w pracowni przyrodniczej.

Obchody Œwiatowego Tygodnia Zwierz¹t zakoñczymy uroczy-
stym apelem, nagrodzimy i wyró¿nimy finalistów konkursów i wy-
stawców.


