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Gmina Lubicz w Europie
Po roku cz³onkowstwa Polski w Unii Europejskiej powie-

dzieæ mo¿na, ¿e nic z³ego siê nie sta³o. Jest normalniej.

Z ca³¹ pewnoœci¹ ³atwiej 
mieszkañcom gminy wyjechaæ 
do dowolnego kraju Unii. Ta 
³atwoœæ przysparza nam tak¿e 
pewnoœci siebie i poprawia sa-
mopoczucie. Zw³aszcza ludzie 
m³odzi podró¿uj¹ chêtnie, po-
dejmuj¹ za granic¹ pracê lep-
sz¹ lub gorsz¹, zdobywaj¹ du¿o 
doœwiadczenia i trochê pieniê-
dzy. To dobrze. Chêtniej uczy-
my siê jêzyków obcych. Jest po 
co siê uczyæ.

Rolnicy, bardzo sceptycyni 
jeszcze przed rokiem wobec 
unijnych zasad, nabrali prze-
konania, ¿e nic z³ego siê nie 
zdarzy. Wprawdzie dop³aty 
mog³yby byæ wiêksze, ale prze-
cie¿ bardzo wspieraj¹ gospo-
darstwa rolne. Otwarty rynek 
europejski, mimo istniej¹cych 
formalnych ograniczeñ, tak¿e 
daje perspektywê rozwoju.

Samorz¹d gminy stara siê 
korzystaæ z dostêpnych pie-
niêdzy europejskich. Okaza³o 
siê, ¿e jest ich za ma³o wobec 
ogromnych potrzeb polskiej 
wsi. Gmina Lubicz skorzysta³a 
ju¿ z SAPARDU i ZPOR. Zbu-
dowana zosta³a droga w Brze-
zinku, obecnie modernizowana 
jest ul. Tulipanowa w Lubiczu 
Dolnym. Gmina przygotowa-
³a projekty na zespo³y boisk 
w Lubiczu Dolnym, a tak¿e, 
wspólnie z Toruniem i gmin¹ 
Obrowo, podejmuje przygoto-
wania do du¿ego projektu roz-
budowy kanalizacji sanitarnej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spójnoœci.

Stowarzyszenia z terenu 
gminy Lubicz korzystaj¹ tak¿e 
z dofinansowania ma³ych pro-
jektów. Szczególny charakter 
ma wspó³praca Zespo³u Szkó³ 
nr 1 w Lubiczu, który wspó³pra-

cuje w ramach europejskiego 
programu Sokrates Comenius 
ze szko³ami z Anglii, W³och, 
Niemiec i Finlandii.

Zupe³nie dobrze rozwija siê 
gospodarka. Pojawiaj¹ siê nowi 
inwestorzy. Ogromnym proble-
mem nadal pozostaje kilku-
nastoprocentowe bezrobocie, 
które jednak w gminie Lubicz 
nie wzrasta. 

Unia Europejska nie za³atwi za 
nas wszystkich problemów. Mu-
simy radziæ sobie sami i uczyæ 
siê korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie 
daje nam cz³onkostwo w Unii. 
Zwiêkszenie konkurencyjnoœci 
regionów to jedna z podstawo-
wych zasad unijnych polityki.

Powszechny dostêp do in-
formacji, do internetu, rozwój 
kszta³cenia ustawicznego, miê- 
dzynarodowa wymiana m³odzie-
¿y, œrodki finansowego wspar- 
cia inwestycji oraz programów 
spo³ecznych zwi¹zanych z roz-
wojem obszarów wiejskich to 
dziedziny, w których mo¿emy 
uczestniczyæ ju¿ dziœ. Z wielu 
tych mo¿liwoœci korzystamy.

Uwa¿am, ¿e uczymy siê szyb-
ko. Ju¿ teraz, po roku cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej 
efekty s¹ widoczne. Lecz korzy-
stanie z nowych szans wyma-
ga osobistej aktywnoœci. Tego 
tak¿e musimy siê uczyæ.

Marek Olszewski
Wójt Gminy Lubicz

Szkoła Podstawowa w Złotorii realizuje międzynarodowy 
projekt „Europejski Dzień Wiosny”

Ekspresem po 
Europie

Przedsiêwziêciu nadaliœmy 
nazwê „Ekspresem po Euro-
pie”. Samorz¹d pragnie zachê-
ciæ uczniów do intensywnej 
nauki jêzyków obcych, pozna-
wania kultur europejskich po-
przez nawi¹zanie kontaktów 
z rówieœnikami ze szkó³ kra-
jów UE. Dzia³alnoœæ samorz¹-

du  ma uczyniæ nasz¹ szko³ê 
„okienkiem otwartym na Eu-
ropê”.

W ramach strategii „Eks-
presem po Europie” przyst¹-
piliœmy do miêdzynarodowego 
projektu pod nazw¹ „Europej-
ski Dzieñ Wiosny”.

Samorz¹d Uczniowski Szko³y Podstawowej w Z³otorii po-
stawi³ sobie za cel tegorocznej dzia³alnoœci miêdzy innymi 
stworzenie wzoru obywatela – Europejczyka. 

(Dokoñczenie na str. 2)
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Ekspresem po Europie
Ju¿ 15 marca wziêliœmy udzia³ 

w wideokonferencji z eurode-
putowanym prof. Bronis³awem 
Geremkiem. Nawi¹zaliœmy te¿ 
kontakty z naszymi rówieœni-
kami ze szkó³ na Wêgrzech i w 
Hiszpanii. 17 marca rozma-
wialiœmy z nimi przez Internet. 
M³odzi Hiszpanie entuzjastycz-
nie wypowiadali siê na temat 
polskich obyczajów witania 
wiosny. W ich kraju ze wzglê-
du na klimat, nie ma ostrej zi-
my, a wiêc nadejœcie wiosny 
nie jest tak radoœnie witane jak 
w Polsce. Zarówno wideokon-
ferencja jak i rozmowy z Hisz-
panami i Wêgrami dostarczy³y 
naszym uczniom wielu wra-
¿eñ.

W tym roku powitaliœmy wio-
snê po europejsku. Dlatego te¿ 
dzieñ 21 marca mia³ szczegól-
n¹ oprawê.

Mimo ch³odu na dworze w  
naszej szkole pojawi³y siê bo-
ciany, zielona soczysta trawa 
i b³êkitne niebo. Wiosna zakwi-
t³a na szkolnych korytarzach 
dziêki pracom plastycznym 
uczniów klasy II b. I tak wyru-
szaliœmy w dalek¹ podró¿ po 
Europie.

Odwiedziliœmy Niemcy, Fran-

cjê, Angliê, Hiszpaniê, Daniê 
i W³ochy. Marta Wiêciorkow-
ska – nasz szkolny konduktor 
europejskiego ekspresu, za-
trzymywa³a pêdz¹cy poci¹g w 
poszczególnych krajach, a ucz- 
niowie przedstawiali prezen-
tacje multimedialne danego 
pañstwa. Na du¿ym ekranie 
ogl¹daliœmy piêkne zabytkowe 
budowle, atrakcje turystyczne, 
krajobrazy. Poznaliœmy kuchniê 
danego kraju, ciekawe tradycje 
i obrzêdy. W weso³y nastrój 
wprowadza³a nas skoczna pio-
senka „Europo, witaj nam!’ 
œpiewana zawsze na powitanie 
nowego kraju.

Europejski ekspres zatrzy-
ma³ siê na d³u¿ej w Brukseli. 
Z poci¹gu wysiad³ goœæ spe-
cjalny – pan Marek Olszewski 
wójt gminy Lubicz. Nasz goœæ 
wielokrotnie odwiedza³ stolicê 
Unii Europejskiej, dlatego te¿ 
niezwykle ciekawie opowiedzia³ 
nam o atrakcjach architek-
tonicznych tego miasta i jego 
mieszkañcach.  Kolejna pre-
zentacja multimedialna przed-
stawi³a zasady funkcjonowania 
poszczególnych struktur UE. 

Nasz¹ podró¿ zakoñczy³a wi-
zyta w Holandii, a ostatnim 
goœciem by³a rodowita Holen-
derka pani Esther Nybroek .

Najpierw ogl¹daliœmy piêk-
ne ilustracje pokazuj¹ce istny 
cud natury – depresjê . Zoba-
czyliœmy strom¹ œcie¿kê, która 
wiod³a  nad .... morze! Œcie¿-
ka usypana by³a z ma³ych mu-
szelek. Zobaczyliœmy te¿ na 
w³asne oczy oryginalne holen-
derskie chodaki , bia³e kafle 
malowane w piêkne b³êkitne 
wzory i ³y¿wy do szybkiej jazdy 
po lodzie. Zostaliœmy poczêsto-
wani holenderskimi cukier-
kami. I uczyliœmy siê œpiewaæ 
w rodzimym jêzyku pani Es-
ther piosenkê „Panie Janie”.  
Na koniec nasz przemi³y goœæ 
wrêczy³ pani dyrektor  piêk-
ny album o Holandii. Ksi¹¿kê 
mo¿na ogl¹daæ w szkolnej bi-

(Dokoñczenie ze str. 1)

bliotece.    
Trwa³ym œladem uroczystych 
obchodów Europejskiego Dnia 
Wiosny s¹ przygotowane przez 
uczniów  przewodniki tury-
styczne po prezentowanych 
krajach, które s¹ dostêpne 
tak¿e w szkolnej bibliotece. 

W ramach strategii „Ekspre-
sem po Europie” spotkamy siê 
ponownie na konkursie po-
ezji i piosenki niemieckiej i an-
gielskiej w maju .  Natomiast 
1 czerwca zostanie rozegra-
ny „Miêdzypañstwowy Turniej  
Pi³ki No¿nej”.

Organizatorzy:
Beata Górska, 

opiekun SU SP w Z³otorii 
i Dorota Górtatowska                                                

Ester Nybroek prezentuje oryginalne holenderskie chodaki.

Rozmowa z JANEM KLAWIŃSKIM sołtysem Lubicza Dolnego

Młodzież jest jak 
ziemia

- Czasy kiedy so³tys by³ 
najwa¿niejsz¹ osob¹ we wsi 
powoli mijaj¹. Jak znajduje 
siê Pan w wiejskiej rzeczywi-
stoœci XXI wieku?

- Kiedy je¿d¿ê na krajowe 
spotkania so³tysów, na przy-
k³ad do Lichenia, to spotykam 
ludzi, którzy reprezentuj¹ so-
b¹ wysoki poziom. Dziœ mu-
simy zdawaæ sobie sprawê, ¿e 
min¹³ ju¿ czas, kiedy so³tys to 
by³a wiejska w³adza.

- Jak¹ wiêc rolê so³tys po-
winien pe³niæ dziœ?

- Jesteœmy na etapie wielkich 
zmian i przekszta³ceñ. Zatraci-
liœmy to, co w przesz³oœci by³o 
dobre. Nie ma organizacji wiej-
skich, brakuje ludzi, którzy 
bezinteresownie pracowaliby 
dla dobra swojej wsi. Na pol-
skich wsiach ma³o kto zajmuje 
siê kultur¹, czy sportem. Bra-

kuje nam odpowiedzialnoœci 
za kulturê, tradycjê czy histo-
riê. Dlatego zrobi³em wszystko, 
¿eby choæby wskrzesiæ cmen-
tarz ewangelicki w Lubiczu, 
co uda³o siê zrobiæ bez pono-
szenia kosztów. Choæ wiem, ¿e 
takie dzia³ania, to nie jest ro-
la so³tysa, lecz odpowiednich 
w³adz. Ale skoro nikt inny za 
to siê nie zabra³...

- Zajmuje siê Pan nie tylko 
restaurowaniem cmentarzy. 
Organizuje Pan te¿ wyciecz-
ki, spotkania dla dzieci, im-
prezy okolicznoœciowe.

- W sumie uda³o mi siê zor-
ganizowaæ ró¿ne wyprawy dla 
oko³o tysi¹ca osób. JeŸdziliœmy 
do Lichenia (a¿ piêciokrotnie), 
do Czêstochowy, Górki Klasz-
tornej, Ciechocinka. Ale chyba 
najlepiej bêdê pamiêta³ wyjazd 
nad Ba³tyk. Pojecha³y z na-

mi miêdzy innymi panie, które 
przekroczy³y ju¿ osiemdziesi¹t-
kê. Nigdy nie zapomnê reakcji 
jednej z nich, która dziêki tej 
wycieczce po raz pierwszy w ¿y-
ciu widzia³a morze. Nie zdjê³a 
rajstop, tylko buty, i wesz³a do 
wody. Stara babka, osiemdzie-
si¹tka na karku, a zrobi³a ta-
kie coœ! Dla tak wzruszaj¹cych 
chwil warto pracowaæ. So³tys 
jest dla ludzi, a nie ludzie dla 
so³tysa.

- Ma Pan szczêœcie, ¿e 
mieszka we wsi, która rozwi-
ja siê w takim tempie. Wiêk-
szoœæ inwestycji gminnych 
skupia siê w³aœnie tu.

- A jednak uwa¿am, ¿e nasza 
wieœ jest pokrzywdzona. Naj-
lepszym przyk³adem jest firma 
opel, która powsta³a w miejscu 
dawnego boiska pi³karskiego 
dla m³odzie¿y. Zabrano im bo-

isko, a w zamian co dostali? 
Nic. Podobnie jest z ciê¿arów-
kami z lubickich firm, które 
ju¿ dawno temu mia³y przestaæ 
przeje¿d¿aæ przez œrodek wsi. 
Niby decyzja w sprawie budo-
wy nowej drogi jest, ale nic siê 
nie dzieje.

- Czêsto mówi Pan o m³o-
dzie¿y...

- Bo m³odzie¿ jest jak ziemia. 
Jeœli zasieje siê w niej coœ do-
brego, to odp³aci nam wspa-
nia³ym owocem.
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Programy  Europejskie w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu 

Nasza młodzież w Europie
W programach edukacyjnych Unii Europejskiej uczest-

nicz¹ setki tysiêcy m³odych ludzi z ca³ej Europy, tysi¹ce  
m³odych Polaków w tym uczniowie i nauczyciele szko³y 
w Lubiczu Górnym. 

Rozwój oœwiaty w Europie 
jest jednym z priorytetów Unii 
Europejskiej. Uczestnicy kon-
ferencji lizboñskiej w marcu 
2000 roku stwierdzili, ¿e Unia 
Europejska ma siê staæ naj-
dynamiczniejsz¹ i najbardziej 
konkurencyjn¹ gospodark¹ 
œwiata. Postawiono na oœwiatê 
i dwa lata póŸniej rozpoczêto 
modernizacjê systemów edu-
kacyjnych, aby w roku 2010 
Europa sta³a siê œwiatowym 
liderem w edukacji i kszta³-
ceniu. Podstawowymi narzê-
dziami w realizacji tej strategii 
s¹ programy: „Socrates”, „Le-
onardo da Vinci” i „M³odzie¿”, 
które wspieraj¹ istniej¹ce 
w krajach europejskich sys-
temy edukacyjne wykorzystu-
j¹c do tego celu najcenniejszy 
kapita³ czyli kreatywnoœæ m³o-
dych ludzi. Warto wiedzieæ, ¿e 
program „Socrates” wspiera 
edukacjê formaln¹ czyli tak¹ 
która ma miejsce w szko³ach. 
Program „M³odzie¿” obejmu-
je edukacjê nieformaln¹ czyli  
dofinansowuje dzia³ania po-
za formalnym systemem na-
uczania. „ Leonardo da Vinci” 
udziela wsparcia kszta³ceniu 
zawodowemu i powsta³ z my-
œl¹ o osobach pracuj¹cych 
i bezrobotnych które chc¹ zdo-
byæ nowe kwalifikacje lub pod-
nieœæ ju¿ posiadane.

Udzia³ naszej placówki w  
programach unijnych siêga ro-
ku 2001, a wiêc czasu, kiedy  
Polska nie nale¿a³a do UE. 

Wówczas to rozpoczêliœmy re-
alizacjê przedsiêwziêcia po-
legaj¹cego na wprowadzeniu 
Szko³y Podstawowej nr 2 do 
Szkolnego Projektu „Socrates-
-Comenius”. Byliœmy wówczas 
jedn¹ z oko³o 450 szkó³ w Pol-
sce i jedyn¹ w gminie która 
rozpoczê³a realizacjê przedsiê-
wziêcia nosz¹cego nazwê „Do-
rastamy w Europie”. W naszej 
szkole do projektu przyst¹pi³o 
250 uczniów i 16–tu nauczy-
cieli. Zadania edukacyjne re-
alizowane by³y w  ramach zajêæ 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Tematyka obejmowa³a g³ównie 
poznawanie tego w jaki sposób 
nauczamy i uczymy siê w swo-
ich krajach ró¿nych przed-
miotów. Uczyliœmy siê tak¿e 
rozumienia i respektowania 
innych kultur i stylów ¿ycia. 
Za kilka miesiêcy wraz z koñ-
cem roku szkolnego koñczy siê 
trzyletnia przygoda z partne-
rami w tym projekcie. Dum-
ni jesteœmy z faktu, i¿ szko³a 
w Lubiczu Górnym stawiana 
by³a za wzór nowoczesnoœci 
w krajach znacznie bogatszych 
takich jak: Anglia, Niemcy, 
W³ochy, Finlandia. 

Owocna realizacja tego eu-
ropejskiego projektu wyzwoli³a 
w nas entuzjazm i zmobilizowa-
³a do podjêcia starañ polegaj¹-
cych na wprowadzeniu uczniów 
i nauczycieli Gimnazjum nr 
1 do Szkolnego Projektu Jê-
zykowego. Po dwóch latach 
przygotowañ znaleŸliœmy part-

nera gotowego do wspó³pracy 
w niemieckiej Bawarii w miej-
scowoœci Buchloe w pobli¿u 
Monachium. Od 1 lutego br. 
czekamy na zatwierdzenie z³o-
¿onej aplikacji przez Funda-
cje Rozwoju Systemu Edukacji 
w Warszawie. Ten projekt do-
tyczy wymiany dwóch szkó³ 
pod k¹tem kszta³cenia jêzyko-
wego. Planujemy wymianê 30 – 
40 uczniów w turnusach dwu 
tygodniowych.

Na mapie województwa 
kujawsko-pomorskiego w reali-
zacji przedsiêwziêæ finansowa-
nych ze œrodków europejskich 
szko³a w Lubiczu Górnym ma 
swoje znacz¹ce miejsce. W bie-
¿¹cym roku szkolnym uczest-
niczymy min. w projekcie „Go 
Europe Go” w ramach euro-
pejskiego Programu „Socrates 
LINGUA”. Projekt ten zachêca 
m³odzie¿ do poznawania innych 
krajów, ich jêzyków i tradycji 
poprzez aktywny udzia³ w two-
rzeniu miêdzynarodowej plat-
formy internetowej. Uczniowie 
gimnazjum maj¹ mo¿liwoœæ 
prezentowania swoich opinii 
na stronie internetowej i pro-
wadzenia dyskusji z kolega-
mi z Niemiec, Czech, Austrii 
i S³owenii. Motywem przewod-
nim projektu jest konkurs na 
najciekawsz¹ relacjê z podró-
¿y, miêdzynarodowego spotka-
nia lub opowieœæ o poznanych 
Europejczykach. W klasach 
m³odszych szko³y podstawo-
wej od 1 marca br. wdra¿a-
my projekt pn.„Europejskie 
Portfolio Jêzykowe”. Do te-
go pilota¿owego przedsiêwziê-
cia zg³osi³o siê 40 nauczycieli 

z Polski w tym dwie nauczy-
cielki jêzyków obcych naszej 
szko³y i 51 uczniów. W Pol-
sce w zadaniu tym uczestniczy 
oko³o 1300 dzieci. 

Najnowszym przedsiêwziê-
ciem jest udzia³ uczniów szko-
³y podstawowej i gimnazjum 
w projekcie edukacyjnym 
o nazwie „Twinning”, któ-
ry koncentruje siê na ³¹cze-
niu i wspó³pracy bliŸniaczych 
szkó³ z wykorzystaniem me-
diów elektronicznych. Najwa¿-
niejsze, ¿e cieszy siê on du¿ym 
zainteresowaniem uczniów 
i nauczycieli, którzy z entuzja-
zmem przyst¹pili do poszuki-
wania partnerów i uzgadniania 
tematyki projektów. 

Tak¿e nauczyciele naszej 
szko³y podnosz¹ swoje kwa-
lifikacje dziêki œrodkom Unii 
Europejskiej. Uczestnicz¹c 
w nieodp³atnych kursach, se-
minariach i warsztatach do-
skonal¹cych. 

Wymiar materialny uczest-
nictwa szko³y w przedsiê-
wziêciach finansowanych ze 
œrodków Europejskich jest nie 
do przecenienia ale najwa¿-
niejszy jest walor edukacyj-
ny. Bo przecie¿ nic i nikt nie 
upowszechni idei doskonale-
nia znajomoœci jêzyków ob-
cych i poznawania kultur, nie 
spowoduje tak¿e g³êbokiej re-
fleksji nad metodami i strate-
giami uczenia siê, nie umocni 
wiary we w³asne mo¿liwoœci, 
nie umocni te¿ to¿samoœci jê-
zykowej i kulturowej. Jeste-
œmy przekonani, ¿e ta bogata 
oferta u³atwi naszym absol-
wentom ¿ycie w zjednoczonej 
Europie. Wykorzystujemy wiêc 
ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê 
do wzbogacania oferty eduka-
cyjnej naszej szko³y.

Dyrektor Szko³y
Andrzej Siemianowski

II Rejonowe Forum w Szkole Podstawowej w Złotorii

W drodze do sukcesu
Jak pomóc uczniom zdobyæ 

kluczowe kompetencje potrzeb-
ne na wszystkich etapach edu-
kacji i jakie one maj¹ wp³yw na 
postawê dziecka – to kluczowe 
pytania, na które odpowiada-
li nauczyciele, rodzice i stu-
denci zgromadzeni 16 kwietnia 
2005r. w Szkole Podstawowej 
w Z³otorii na II Rejonowym Fo-
rum „Jak pomóc uczniowi zo-
staæ dobrym studentem”.

Wyk³ad inauguruj¹cy wyg³o-
si³a pani Anna Jurewicz przy-
bli¿aj¹c s³uchaczom treœci 
dotycz¹ce tematu.

Goœcie uczestniczyli tak-
¿e w wybranych warsztatach.          
W sk³ad oferty edukacyjnej 
przygotowanej przez organi-
zatorów t.j. nauczycieli Szko³y 

Podstawowej w Z³otorii wcho-
dzi³y nastêpuj¹ce tematy:

Jak wspieraæ dziecko, aby 
chcia³o osi¹gaæ sukces? 
 Od zdania do opowiadania
 Czytam i rozumiem
 Jak pomóc uczniowi zdobyæ 
umiejêtnoœæ odszukania wia-
domoœci na wybrany temat
 Wiem, potrafiê, bo rozumiem 
– porz¹dkowanie w czasie (co, 
gdzie i kiedy) – czyli jak ma³e 
doœwiadczenie pozwala zrozu-
mieæ du¿e zjawiska. 

Uczestnicy Forum zostali po-
czêstowani s³odyczami przez 
Radê Rodziców oraz otrzyma-
li pakiet pedagogiczny opraco-
wany przez organizatorów. 

Tematyka kolejnego Rejono-
wego Forum bêdzie dotyczy-
³a rozwijania zainteresowañ 
u uczniów. Zapraszamy

Barbara Kisielewska
Dyrektor Szko³y 

Podstawowej w Z³otoriiPodczas warsztatów prowadzonych przez Pani¹ Wies³awê Geras
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Pojemnik na odpady zamiast poprawiać czystość, zaczął przypominać dzikie wysypisko śmieci

Wstydliwa wizytówka
Zarz¹d Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

w Lubiczu informuje mieszkañców so³ectwa Z³otoria, ¿e 
z dniem 1 wrzeœnia 2005 r. zostanie zlikwidowany pojem-
nik kielichowy na odpady sta³e ustawiony obecnie u zbiegu 
ulic Lipowa i Leœna (przy pêtli autobusowej).

W za³o¿eniach pojemnik 
mia³ s³u¿yæ osobom korzysta-
j¹cym z przejazdów MZK, któ-
rzy mogli wyrzucaæ œmieci do 
pojemnika nie zanieczyszcza-
j¹c terenu wokó³ przystanku. 
Rzeczywistoœæ okaza³a siê jed-
nak inna. Do pojemnika przy 

zbiegu ulic Lipowej i Leœnej 
wrzucano odpady komunalne 
z prywatnych posesji (o czym 
donosili mieszkañcy tego rejo-
nu).  Robi³y to zw³aszcza oso-
by, które nie maj¹ zawartych 
umów na wywóz takich nieczy-
stoœci.

Podejmowane przez nas za-
biegi systematycznego wy-
wozu tych odpadów nie tylko 
nie zmniejsza³y nap³ywu tych 
œmieci lecz wrêcz powodowa-
³y ich szybszy nap³yw. Miejsce, 
które w za³o¿eniach mia³o byæ 
czyste, sprawia³o wra¿enie dzi-
kiego wysypiska œmieci w cen-
trum wsi. W efekcie miejsce, 
gdzie wysiadaj¹ pasa¿erowie 
MZK, sta³o siê w¹tpliw¹ wizy-
tówk¹ so³ectwa Z³otoria.

Niektórzy mieszkañcy za-
pomnieli o ci¹¿¹cym na nich 
obowi¹zku realizacji uchwa³y 
Nr XXXIV/433/97 Rady Gmi-
ny Lubicz z dnia 29.08.1997 
r. w sprawie szczegó³owych 
zasad utrzymania czystoœci 
i porz¹dku na terenie gminy 
Lubicz. Dlatego poni¿ej druku-
jemy tekst uchwa³y. 

Informujemy, ¿e zgodê Wójta 
Gminy Lubicz na wywóz nie-
czystoœci sta³ych z terenu gm. 
Lubicz posiada MPO Sp. z o.o. 
z siedzib¹ w Toruniu przy ul. 
Grudzi¹dzkiej 159 oraz  ALBA 
ekoserwis Sp. z o.o z siedzib¹ 
w Radzionkowie przy ul. Sikor-
skiego 5.

Piknik środowiskowy Wiosna w Gronowie pod hasłem: 

Jesteśmy w Europie
Ju¿ po raz siódmy 15 maja br. mieszkañcy powiatu to-

ruñskiego  wziêli udzia³ w pikniku œrodowiskowym Wiosna 
w Gronowie, tym razem  pod has³em: Jesteœmy w Europie. 

Tradycyjnie organizatorem te-
gorocznej imprezy by³ Zespó³ 
Szkó³, CKU w Gronowie, we 
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem 
Integracji Europejskiej „ Europej-
ski Czwartek”, Starostwem Po-
wiatowym w Toruniu i Urzêdem 
Gminy w Lubiczu. Honorowy 
patronat nad przedsiêwziêciem 
obj¹³ Marsza³ek Sejmiku woje-
wództwa kujawsko–pomorskiego 
Waldemar Achramowicz. Oficjal-
nego otwarcia festynu dokona-
li: Dyrektor Zespo³u Szkó³, CKU 
w Gronowie Zbigniew Piotrow-
ski i Prezes Stowarzyszenia In-
tegracji Europejskiej Europejski 
Czwartek Maria Bêdlin. Wiosnê 
w Gronowie uœwietni³a obecnoœæ 
w³adz powiatowych i gminnych 
na czele ze Starost¹ Toruñskim 
dr Eugeniuszem Lewandowskim 
i Wójtem Gminy Lubicz Markiem 
Olszewskim. Wzorem lat ubie-
g³ych ze strony mediów  gronow-
skiemu piknikowi patronowa³o 
radio Gra. 

Od godzin rannych do póŸnego 
wieczora organizatorzy pikniku 
zapewnili wszystkim uczestni-
kom ró¿norodny program, na 
który sk³ada³y siê wyst¹pie-
nia oficjalnych goœci, wywiady 
ze znanymi w œrodowisku lokal-
nym postaciami, zawody sporto-
we, konkursy,  przedstawienia 
kabaretowe oraz popisy zespo³ów 
muzycznych i solistów, wreszcie 

prezentacje oferty handlowej lo-
kalnych firm. Centrum wydarzeñ 
piknikowych stanowi³a scena.     

Gronowski piknik adresowa-
ny jest g³ównie do  mieszkañ-
ców obszarów wiejskich, dlatego 
w powsta³ym na u¿ytek festynu   
Piknikowym Centrum Informa-
cji Europejskiej zainteresowani 
rolnicy mogli otrzymaæ praktycz-
n¹ pomoc zwi¹zan¹ z uzyska-
niem funduszy na modernizacjê 
i restrukturyzacjê gospodarstw 
rolnych. Indywidualnych porad 
udzielali  eksperci  z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Regionalnego Centrum 
Doradztwa Rolniczego i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich z Przysieka, 
a tak¿e Izb Rolniczych. Z ofert¹ 
ubezpieczeñ spo³ecznych przy-
jechali równie¿   przedstawiciele 
KRUS-u 

Podczas, gdy jedni uczestni-
cy festynu degustowali potrawy 
z grilla,  cukrow¹ watê, czy wy-
œmienit¹ grochówkê przygotowa-
n¹ przez kuchniê gronowskiego 
internatu, inni ¿¹dni mocnych 
wra¿eñ  mogli obserwowaæ odby-
waj¹ce siê na szkolnym boisku  
pokazy umiejêtnoœci stra¿ackich 
w wykonaniu Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Gronowie i PSP w To-
runiu.

Beata Musia³a
Nauczycielka w Zespole Szkó³, 

CKU w Gronowie

Laury dla uczniów 
z Gronowa

MISTRZOSTWA GMINY LUBICZ CHŁOPCÓW 
KLAS  VI W PIŁCE NOŻNEJ

2 kwietnia reprezentacja ch³opców w sk³adzie: Pawe³ 
Baranowski, Damian Poskart, Marek Wojdak,  Artur La-
skowski, Mateusz Marchlewski, £ukasz Przybyszewski, 
Miko³aj Sprynger, Bartosz Szmigiel zajê³a I miejsce . Po-
za tym królem strzelców  zosta³ nasz zawodnik PAWE£ 
BARANOWSKI.  

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
HISTORYCZNYM ,,KRĄG”

26 kwietnia  nast¹pi³o rozstrzygniêcie Ogólnopolskie-
go Konkursu Historycznego ,,KR¥G”, w którym bra³o 
udzia³ a¿ 11 uczniów z klasy 5, Najlepszy wynik osi¹gnê-
³a Aneta Betkier.

UDANY DEBIUT W II  MIĘDZYSZKOLNYM 
FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ  

ORGANIZOWANYM  PRZEZ WYDAWNICTWO 
,,NOWA ERA”

W konkursie tym bra³a udzia³ nasza uczennica, 
NATALIA KÊSICKA z klasy III. Konkurs odby³ siê 23 
kwietnia  w Szkole Podstawowej im. Pabla Nerudy w To-
runiu. W  nagrodê otrzyma³a dyplom i upominki od pa-
trona konkursu – wydawnictwa NOWEJ ERY.

SUKCESY  KOLARSKIE 
7 maja  w M³yñcu w  Wyœcigu Kolarskim  o Puchar 

Wójta Gminy Lubicz znowu nasi sportowcy byli najlep-
si. Wyœcig by³ rozgrywany w trzech kategoriach wieko-
wych. Spoœród uczniów: klas IV -  MATEUSZ GILAR zaj¹³ 
I miejsce, a RADOS£AW TATARA – III ; z klas  V - AR-
TUR LASKOWSKI uplasowa³ siê III pozycji. Wœród ko-
larzy klas VI  po raz kolejny równych sobie nie mia³ nasz 
mistrz – DAMIAN POSKART, II  miejsce zaœ zaj¹³ jego 
kolega z klasy - PAWE£ BARANOWSKI.

SUKCES W RECYTATORSTWIE
14 maja  ju¿ po raz trzydziesty szósty w Bydgoszczy 

odby³y  siê eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego kon-
kursu recytatorskiego prozy i poezji ,, NA WSCHÓD OD 
BUGU”. Szko³ê Podstawow¹ w Gronowie reprezentowa³ 
uczeñ klasy IV – MICHA£ PRZYMORSKI, który zosta³ 
nagrodzony wyró¿nieniem w kategorii szkó³ podstawo-
wych i gimnazjum. 

Dorota Reiwer
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„Święto Polskiej Niezapominajki” w Lubiczu Dolnym

Życzliwie i z uśmiechem
Symbolem tego œwiêta obchodzonego ju¿ od 2002 r. - 15 

maja jest skromny kwiat niezapominajka. Przes³aniem - 
jest pamiêæ o przyjacio³ach i bliskich, uœmiech na co dzieñ 
i ¿yczliwoœæ wobec innych, dba³oœæ o rodzim¹ przyrodê 
i szacunek do naszej historii.

Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym pod patronatem 
Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu i Wójta Gminy Lubicz przy-
pad³ w udziale zaszczyt zorganizowania II edycji regionalnych 
obchodów II Œwiêta Polskiej Niezapominajki województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

16 maja na uroczystoœci goœciliœmy:
- Katarzynê Osenkowsk¹ - Urz¹d Marsza³kowski Departa-

ment Œrodowiska,
- Szczepana Buraka - Dyrektora Wydzia³u Œrodowiska i Zie-

leni Urzêdu Miasta w Toruniu,
- Teresê Nowak - Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- Leszka Wasilewskiego - Wicedyrektora Ogrodu Zoobotanicz-

nego  w Toruniu,
- Lecha Nies³uchowskiego - Naczelnika Wydzia³u Hodowli Lasu, 

   - Paw³a Nasa - Nadleœniczego Nadleœnictwa Dobrzejewice,
- Jolantê Makowsk¹ - Przedstawiciela Miejskiego Oœrodka 

Edukacji Ekologicznej przy MPO w Toruniu,
- Ewê Koszuck¹ - Przedstawiciela Regionalnego Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Przysieku,
- ksiêdza dr Stanis³awa Machnij - Proboszcza Parafii Lubi-

cza Dolnego,
- Annê Recê – W-ce Wójta Gminy Lubicz,
- Hannê Anzel - Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Lubicz,
- Krystynê £êc - Inspektora ds. Oœwiaty,
- Kazimierza Rybackiego - Przewodnicz¹cego Komisji Oœwia-

ty, Zdrowia i Rodziny,
- Ryszarda Korpalskiego - Prezesa Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej i Radnego Gminy Lubicz,
- Jana Klawiñskiego - So³tysa Lubicza Dolnego,
- Jolantê Przybylak - Projektanta Zieleni,
- Radê Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dol-

nym: El¿bietê B¹czalsk¹ – przewodnicz¹c¹ oraz Mariê Kalas 
i Ewê Nowak-W¹sick¹.

Przyby³y równie¿ delegacje piêtnastu szkó³ z naszego woje-
wództwa, z Torunia, Inowroc³awia, Nak³ad nad Noteci¹, Grono-
wa, M³yñca, Lubicza Górnego i Dolnego oraz D¹browy Biskpiej 
i Z³otorii. 

G³ównym punktem obchodów by³o wrêczenie z³otych i srebr-
nych odznak honorowych LOP za dzia³alnoœæ ekologiczn¹.

Z³ote odznaki otrzyma³y: Agnieszka Reszkowska, Teresa Stol-
kowska, Teresa Klawiñska, Danuta Ferens.

Srebrne odznaki wrêczono: Alinie Skowroñskiej, Wies³awie 
Geras, Barbarze Walczak..

M³odzie¿owe odznaki LOP otrzyma³y uczennice Szko³y Pod-
stawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym: Patrycja B¹czalska z kl. IVb 
i Magdalena Pietruszka z kl. IVa.

Czêœæ artystyczn¹ spotkania wype³ni³ wystêp uczniów na-
szej szko³y, na który z³o¿y³ siê piosenki, wiersze, prezentacje 
taneczne, a tak¿e zagadki o niezapominajkach. 

Momentem najbardziej przez wszystkich oczekiwanym by³ 
konkurs wiza¿u „Niezapominajka 2005”. Reprezentantki 15 
szkó³ prezentowa³y siê wspaniale, zaskakuj¹c oryginalnoœci¹, 
pomys³owoœci¹ oraz „wdziêkiem niezapominajek”. Wyró¿nie-
nia przyznano reprezentantkom: Szko³y Podstawowej w Z³o-
torii, Szko³y Podstawowej w M³yñcu, Szko³y Podstawowej nr 9 
w Toruniu. Nie mniej trudnoœci komisja mia³a z wyborem naj-
ciekawszego wiersza o niezapominajce. Osobowoœci¹ sceniczn¹ 
uznanie zyska³y przedstawicielki szkó³ z Gronowa, Szko³y Pod-
stawowej im. Ziemi Kujawskiej z D¹browy Biskupiej, Zespo³u 
Szkó³ nr 16 w Toruniu. 

Uczestnicy spotkania otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, rzeczowe 
i dyplomy sponsorowane przez LOP - Zarz¹d Okrêgu w Toru-
niu, WFOŒi GW w Toruniu, Dyrektora Korporacji Ubezpieczeñ 
„Filar” i RDLP w Toruniu. Drug¹ edycjê regionalnych obchodów 
Œwiêta Polskiej Niezapominajki zakoñczy³o ognisko zorganizo-
wane przez Nadleœnictwo Dobrzejewice.

Goœci witaliœmy ze œpiewem na ustach

Nasz chór nie tylko œpiewa

Obchody Œwiêta Niezapominajki mo¿na by³o zobaczyæ tak-
¿e w telewizji
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Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Złotorii

Papierowe, zaczarowane 
warsztaty

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO

zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD

KOMUNIKATY
• Biblioteki Publiczne 
prosz¹ czytelników o 
zwrot przetrzyma-
nych ksi¹¿ek.
• Nowy numer te-
lefonu Gminnej Bi-
blioteki Publicznej 
- 678-51-35

Działalność
Nowości

Z  literatury piêknej na 
uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Oso-
bowoœæ æmy”- K. Grochola, 
„Granice szaleñstwa”- A. Ka-
va, „Duma”- H. Howell, „Regu-
³a czterech”- J. Coldwell, „Klub 
Dantego”- M. Pearl

Wypo¿yczalnia kaset wideo 
i DVD zakupi³a  filmy : „Marzy-
ciel”, „New York Taxi”, „Antido-
tum”, „Wimbledon”, „Komórka” 
oraz dla najm³odszych „Tar-
zan”.

27 kwietnia W Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Lubiczu 
Dolnym odby³y siê eliminacje 
do IV Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego pt. „STROFY 
O ZIEMI NASZEJ”. W kon-
kursie wziêli udzia³  czytelni-
cy bibliotek publicznych gminy 
Lubicz. Etap gminny konkur-
su wy³oni³ 2 uczestników do 
eliminacji powiatowych.

I miejsce Eliza Sza³ach 
z Gronowa

II miejsce Magdalena Ja-
strzembska z Gronowa

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali nagrody ksi¹¿ko-
we oraz napoje i s³odycze.

Gminna Biblioteka sk³ada 
podziêkowania Pani Marii Ka-
las, która by³a przewodnicz¹c¹ 
jury w konkursie za rzeteln¹ 
i sprawiedliw¹ ocenê recytato-
rów.

8 - 15 maj Tydzieñ Bibliotek 
2005 „BIBLIOTEKA OTWAR-
TA DLA CIEBIE”

- W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Lubiczu 12 maja  
z okazji przypadaj¹cej 7

maja 20 rocznicy œmier-
ci Adama Bahdaja odby³ siê 
konkurs czytelniczy z wie-
dzy o ksi¹¿kach Adama Bah-
daja oraz konkurs plastyczny 
pt. „Moja podró¿ za jeden 
uœmiech”.    

- Filia GBP w Z³otorii w³¹-
czy³a siê w organizacjê impre-
zy czytelniczej dla dzieci z klas 
pierwszych pt. „Baœnie. Bajki. 
Bajeczki - znamy, lubimy, czy-
tamy” maj¹cej na celu popula-
ryzacjê ksi¹¿ek i czytelnictwa 
wœród najm³odszych. Impre-
zê przygotowa³y nauczycielki 
Szko³y Podstawowej w Z³otorii 

panie Katarzyna Oœmia³owska 
i Beata Wróblewska- Kuku³ka. 
Uroczystoœæ odby³a siê 10 ma-
ja.

- W filii GBP w Lubiczu Gór-
nym 10 maja odby³ siê kon-
kurs plastyczny dla m³odszych 
dzieci pt. „W krainie baœni An-
dersena” i dla dzieci starszych 
pt. „Moja przygoda z Harrym 
Potterem”. 

- Filia GBP w Gronowie  13 
maja zorganizowa³a konkurs 
plastyczny dla dzieci pt. „Wio-
sno, moja wiosno”. 

W Szkole Podstawowej w Z³oto-
rii  ten dzieñ œwiêtuje siê bardzo 
uroczyœcie. Jest on wspania³¹ oka-
zj¹ do podsumowania dzia³añ eko-
logicznych, zastanowienia siê co 
mo¿na jeszcze zrobiæ, aby wokó³ 
nas by³o czyœciej i ³adniej oraz do 
z³o¿enia ¿yczeñ Solenizantce.

Tegoroczne obchody w szko-
le przebiega³y pod has³em „Jaka 
piêkna jest Nasza Ziemia”. Uro-
czystoœæ uœwietnili sw¹ obecnoœci¹ 
znamienici goœcie: Bogdan Chrap-
kowski – Wojewódzki Konserwator 
Przyrody, Janusz Rauchut – Pre-
zes ZO LOP w Toruniu, Leszek 
Wasielewski – Dyrektor Oœrodka 
Edukacji Przyrodniczo-Ekologicz-
nej Ogrodu Zoobotanicznego w To-
runiu oraz Agnieszka Jab³oñska 
– dydaktyk OEP-E Ogrodu Zoobo-
tanicznego w Toruniu.

Zgromadzeni goœcie, nauczycie-
le i uczniowie obejrzeli spektakl 
teatralny pt. „Ostatnie drzewo” 
w wykonaniu teatru „Zaczaro-
wany Œwiat” z Torunia, który dla 
uczniów zakupi³a Rada Rodziców.

Nastêpnie rozpoczê-
³y siê Gminne Warsztaty Przy-
rodniczo-Ekologiczne Klas 

M³odszych. Uczniowie ze szkó³ 
naszej gminy, którzy przybyli na  
warsztaty recytowali wiersze o te-
matyce przyrodniczej oraz œpie-
wali ekologiczne piosenki. Piêkno 
Naszej Ziemi przedstawiali tak-
¿e w pracach plastycznych. W na-
grodê zaproszeni zostali w podró¿ 
dooko³a œwiata, w któr¹ wszyscy 
wybrali siê niezwyk³ym poci¹giem.

Uczestnicy warsztatów zapozna-
li siê z metod¹ produkcji papieru 
z makulatury i prawie samodziel-
nie wyprodukowali swój kawa³ek 
papieru. W wierszu „Jak to z pa-
pierem by³o” poznali historiê tego 
materia³u oraz jego wspó³czesn¹ 
produkcjê w zak³adzie celulozowo-
-papierniczym w Œwieciu.   

Zgromadzonym zosta³ tak¿e od-

czytany i parafowany list do preze-
sa firmy Mondi w Œwieciu. W liœcie 
tym dzieci zwraca³y siê z proœb¹ 
do Zarz¹du firmy o produkcjê jak 
najwiêkszej iloœci papieru w³aœnie 
z makulatury. 

Spotkanie zakoñczy³o siê wspól-
nym zaœpiewaniem piosenki pt. 
„Ko³ysz nas Ziemio”, przes³aniem 
iskierki przyjaŸni, wrêczaniem cer-
tyfikatów ukoñczenia warsztatów 
oraz s³odkim poczêstunkiem. 

W czasie kiedy m³odsi uczniowie 
poznawali tajniki ekologii, ich star-
si koledzy i kole¿anki - uczniowie 
klas szóstych, którzy w tym roku 
opuszcz¹ mury swej podstawówki 
sadzili na terenie szkolnym m³ode 
drzewa. Sadzonki zosta³y podaro-
wane przez Nadleœnictwo Dobrze-
jewice, któremu pragniemy za ten 
dar serdecznie podziêkowaæ. 

Alina Skowroñska
nauczyciel SP w Z³otorii

22 kwietnia to Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi. Po raz pierwszy obchodzono go w 1970 ro-
ku w Stanach Zjednoczonych, w Polsce w 1990 roku. W tym w³aœnie dniu wielu ludzi do-
brej woli swe myœli kieruje w stronê naszej planety. Zastanawia siê, jak Jej pomóc, aby 
by³a piêkna, czysta i zdrowa.

20 kwietnia w Generalnej 
Dyrekcji Lasów Pañstwo-
wych w Warszawie odby³o 
siê podsumowanie ogólno-
polskiego konkursu na naj-
lepsze scenariusze edukacji 
przyrodniczo-leœnej w szko-
le pt.„Leœnik gospodarzem 
lasu”.

II miejsce w kategorii klas 
I - III zdoby³a nauczyciel-
ka naszej szko³y pani Alina 
Skowroñska ( I miejsca nie 
przyznano).

To ju¿ druga tak wysoka 
nagroda w ogólnopolskim 
konkursie zdobyta przez Pa-
ni¹ Alinê. Gratulujemy!

Z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych Pan Janusz Za-
leski podczas uroczystego wrêczania nagrody Pani Alinie Skow-
roñskiej oraz Organizatorzy i Laureaci Konkursu.


