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„Goniec Gminny” przedstawia siê nam dziœ w swoim trzydziestym numerze. Tak naprawdê to numer trzydziesty drugi,
jeœli doliczyæ te dwa pierwotne z roku 1991. Ale nie o szczegó³y
tu chodzi, ale o satysfakcjê, ¿e od marca 2001 roku nieprzerwanie pojawia siê nasz gminny informator. Czytacie go Pañstwo
chêtnie. Zwiêkszyliœmy przez te lata znacznie nak³ad, a wiem,
¿e mo¿na go, bez ryzyka produkowania makulatury, podwoiæ.
Chcemy wiêcej wiedzieæ o sobie, o tym, co wokó³ nas. Tej ciekawoœci nie zaspokoj¹ profesjonalne œrodki przekazu, w nich
bowiem obowi¹zuj¹ zupe³nie inne kryteria doboru informacji.
Rynkowe prawa poda¿y i popytu sprawiaj¹, ¿e obraz rzeczywistoœci jest tam wykoœlawiony do nieprawdopodobieñstwa, a w
imiê prawdy i wolnoœci s³owa bez cienia wstydu publikuje siê
k³amstwa i pó³prawdy. Piszê to tak¿e w imiê wolnoœci s³owa i
nie obra¿am tych profesjonalistów dziennikarskiego rzemios³a,
którzy s¹ prawdomówni i rzetelni.
„Goniec” od pocz¹tku swojego istnienia mia³ byæ inny.
Charakter gminnego biuletynu informacyjnego skutecznie
chroni go przez trzydzieœci numerów przed grubiañstwem i politycznymi grami.
Autorami tekstów s¹ przede wszystkim nauczyciele, pracownicy kultury, pracownicy urzêdu gminy prezentuj¹cy aktualne
informacje.
Zamieszczamy wywiady z so³tysami, informujemy o zdarzeniach du¿ych i ma³ych, piszemy o historii naszych lokalnych

ojczyzn. „Goniec” bêdzie mia³ taki charakter dopóty, dopóki Czytelnicy bêd¹ go w takiej formie oczekiwaæ. Mo¿e kiedyœ siê zmieni ?
Wybaczcie Drodzy Czytelnicy, ¿e na chwilê przyjmê pozê klasyka i zacytujê sam siebie. W marcu 2001 roku napisa³em, ¿e
„Goniec ma byæ gminnym informatorem. Nie komentatorem ani
plotkarzem, nie swarliwym gadu³¹ ani so³eckim politykiem, nie
tub¹ w³adzy, ale rzetelnym, prawdomównym informatorem”.
Gdy przegl¹dam te trzydzieœci numerów, i te dwa pierwsze, z
pocz¹tku Polski samorz¹dowej, to myœlê sobie, ¿e my wszyscy
wspó³twórcy „Goñca” do³o¿yliœmy starañ, by informacyjny charakter tego pisma zachowaæ. Nie by³o to wcale takie ³atwe, bo
przecie¿ czêsto tak po prostu, po ludzku, chcia³oby siê na kogoœ
wrzasn¹æ. Szczêœliwie uchroni³em siê przed t¹ pokus¹.
Zachowanie charakteru informacyjnego nie oznacza jednak
nudnej rutyny.
Oczekujemy pomys³ów – tematycznych, graficznych, a tak¿e
tekstów, które „Goñca” wzbogac¹, nie naruszaj¹c jego charakteru.
Ze swojej strony tak¿e zadbamy o innowacje z myœl¹ o Czytelniku, bez którego „Goniec” nie mia³by ¿adnego sensu.
Z okazji Jubileuszu wszystkim wspó³tworz¹cym „Goñca Gminnego” oraz Czytelnikom wszelkiej pomyœlnoœci ¿yczê.
Marek Olszewski

2

MAJ 2006

Rozmowa z przewodniczącą rady Gminy Lubicz, HANNĄ ANZEL

Bez partyjnego klucza
- Mija czwarty rok pracy Rady gminy Lubicz, której jest
Pani przewodnicz¹c¹. Prowadzi³a Pani wszystkie jej posiedzenia, wiêc chyba ³atwo
bêdzie powiedzieæ o sukcesach radnych w mijaj¹cej kadencji.
- Naszym najwiêkszym sukcesem jest to, ¿e nie jesteœmy
rad¹ polityczn¹. O kierunku
rozwoju naszej gminy nie decyduj¹ ludzie mianowani z klucza partyjnego. Nas, radnych,
mieszkañcy wybrali dlatego, ¿e
nas znaj¹. Wprawdzie poœród
radnych s¹ osoby nale¿¹ce do
partii politycznych, jednak nie
oznacza to, ¿e jakakolwiek si³a
polityczna stworzy³a w naszej
radzie klub. Dziêki temu uda³o
nam siê unikn¹æ sporów politycznych. Radni skupili siê na
sprawach gospodarczych i na
problemach mieszkañców nie
trac¹c si³ i czasu na spory natury politycznej.
- Czy to oznacza, ¿e w Radzie Gminy Lubicz panuje
jednomyœlnoœæ?
- Oczywiœcie, ¿e nie. S¹
spory, ale nikt nie uprawia
polityki. Nasza rada jest obywatelska. W jej sk³ad wchodz¹
ludzie, którzy chc¹ coœ zrobiæ
dla miejscowoœci, w których
mieszkaj¹.
- A pora¿ki? Czy przez
ostatnie cztery lata sta³o siê
coœ, z czego nie jest Pani zadowolona?
Niezadowolona
jestem
przede wszystkim z rozwi¹zañ
komunikacyjnych, które zastosowano w naszej gminie. Nie
na wszystkie decyzje mieliœmy
wp³yw, jednak zdajemy sobie

sprawê, ¿e nasi mieszkañcy
zas³uguj¹ na ¿ycie na wy¿szym
poziomie. W najgorszej sytuacji
s¹ chyba mieszkañcy Grêbocina, którzy nie maj¹ chodnika
przy g³ównej ulicy. I choæ od
oœmiu lat gmina walczy o jego wybudowanie, bydgoski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad jest g³uchy na nasze proœby i ¿¹dania.
¯a³ujê równie¿, ¿e s¹ problemy
z tzw. leœnym traktem w Lubiczu. Gmina ze swej strony
zrealizowa³a wszystko co by³o
konieczne do wycielenia w ¿ycie tego projektu. Mamy gotowy projekt. Czekamy tylko na
pieni¹dze z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich. Mam nadziejê, ¿e
w tych staraniach wesprze nas
miasto Toruñ.
- Rada przez cztery lata przygl¹da³a siê realizacji
bud¿etów. Jak ocenia Pani
dzia³ania Urzêdu Gminy?
- Uda³o nam siê unikn¹æ b³êdów, które pope³nia wiele gmin
w Polsce. Nasze bud¿ety by³y
zawsze kontynuacj¹ poprzednich. Jeœli coœ zaczynaliœmy,
to staraliœmy siê koñczyæ to w
terminie. Przede wszystkim wybudowaliœmy szko³ê w Grêbocinie. Budujemy halê sportow¹
w Lubiczu Górnym, uchwaliliœmy plan zagospodarowania
przestrzennego dla Nowej Wsi,
dla Lubicza Górnego i Dolnego,
dla M³yñca, gotowy jest do wy³o¿enia dla mieszkañców plan
dla Grêbocina. Przygotowujemy równie¿ plan dla Z³otorii,
Kopanina, Grabowca i Mierzynka. Inwestycji by³o o wiele
wiêcej, ale przecie¿ nie chodzi
o to, ¿eby teraz je wymieniaæ.

Mieszkañcy sami widz¹ ile zrobiliœmy.
- Po wprowadzeniu w ¿ycie
reformy oœwiatowej, gminy
w Polsce masowo zamyka³y
szko³y. W naszej uda³o siê tego unikn¹æ, ale kosztem obci¹¿enia bud¿etu.
- To by³a dobra decyzja. Zabieraj¹c pieni¹dze na edukacjê, wprowadzilibyœmy naszych
mieszkañców na prost¹ drogê do k³opotów. Jeœli ludzie
nie bêd¹ dobrze wykszta³ceni,
mog¹ mieæ powa¿ne k³opoty w
¿yciu i wówczas wróc¹ do nas
po pomoc w ramach Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Ponad 40 procent bud¿etu
gminy przeznaczamy na oœwiatê, ale nie mo¿emy tego ¿a³owaæ, poniewa¿ nasze szko³y
osi¹gaj¹ naprawdê dobre wyniki.
- Gmina Lubicz jest bardzo specyficzna, poniewa¿
w po³owie jest podmiejska, a
w pozosta³ej czêœci wiejska.
Wiêcej z tego podzia³u korzyœci, czy k³opotów?
- Sam Lubicz jest i wiejski i
podmiejski, ale Grêbocin, Z³otoria to miejscowoœci typowo podmiejskie i potrzeby ich
mieszkañców s¹ inne. To w³aœnie z myœl¹ o nich gmina p³aci 700 tysiêcy z³otych rocznie
na komunikacjê podmiejsk¹.
Plusem po³o¿enia blisko miasta jest fakt, ¿e ludzie maj¹
pracê. Na wsiach po³o¿onych
z dala od miast sytuacja jest o
wiele trudniejsza. Czasem mówi siê, ¿e nasza gmina jest sypialni¹ Torunia. Trochê jest w
tym prawdy, ale to równie¿ ma
swoje dobre strony. Mamy do-

N a t u r a 2000

W Gminie Lubicz
Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium
pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej w celu ochrony
siedlisk przyrodniczych, gatunków roœlin i zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem. Polska,
w ramach procesu integracji
z Uni¹ Europejsk¹ zosta³a zobowi¹zana do wyznaczenia na
swoim terytorium sieci obszarów Natura 2000 na podstawie kryteriów okreœlonych dla
wszystkich krajów cz³onkowskich w dyrektywie siedliskowej i ptasiej.

Obszary Natura 2000 s¹ w
Polsce wyznaczane na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
/Dz. U. Nr 92 poz. 880/.Pierwszy etap prac nad wyznaczaniem sieci obszarów Natura
2000 zosta³ ju¿ zrealizowany
poprzez wyznaczenie 72 obszarów specjalnej ochrony ptaków /OSO/ oraz 184 obszarów
specjalnej ochrony siedlisk /
SOO/.
Na terenie Gminy Lubicz od
ujœcia rzeki Drwêcy do Wis³y w
kierunku SE do granic So³ectwa Grabowiec po³o¿ona jest

czêœæ zg³oszonego obszaru Natura 2000.Teren ten zwi¹zany jest z zasiêgiem ostatniego
zlodowacenia, a podstawowym
procesem geomorfologicznym
jest akumulacja fluwialno- powodziowa rzeki Wis³y.
Obecnie znaczna czêœæ terenów nadrzecznych pokryta jest
mozaik¹ zio³oroœli i traworoœli z rosn¹cymi obok krzewami
i drzewami. Czêste s¹ typowo
wykszta³cone zaroœla wierzbowe oraz p³aty ³êgów wierzbowych.
W dolnych partiach zboczy
ko³o Grabowca zachowa³y siê

stêp do kultury, do szkó³. Bliskoœæ miasta, które siê rozwija
mo¿na wykorzystaæ. I my to robimy.
- Jednak niedawno pojawi³y siê g³osy, ¿e niektóre
miejscowoœci gminy Lubicz
powinny zostaæ w³¹czone do
Torunia. S¹dzi Pani, ¿e to
dobre rozwi¹zanie?
- Nie s³ysza³am o sonda¿u czy
badaniu socjologicznym, z którego jasno wynika³oby, ¿e nasi
mieszkañcy tak bardzo chcieliby mieszkaæ w Toruniu. Jest
oczywiœcie grupa osób, która
jest za przy³¹czeniem, ale wiêkszoœæ jest odmiennego zdania.
Ludzie, którzy wyprowadzili siê
z Torunia chc¹c mieszkaæ na
wsi, nie bêd¹ zadowoleni kiedy
znów zamieszkaj¹ w mieœcie.
Poza tym oœcienne dzielnice
Torunia od lat nie mog¹ doczekaæ siê wiêkszych inwestycji
komunalnych.
Obawiam siê, ¿e Z³otoria, Grêbocin i Lubicz podzieli³yby ten
sam los. Nie zapominajmy tak¿e, ¿e jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem tego problemu jest
przeprowadzenie referendum,
w którym sami mieszkañcy
wypowiedzieliby siê czy s¹ za
przy³¹czeniem, czy przeciw.
- Dziêkujê za rozmowê.
fragmenty wielogatunkowych
³êgów, a tak¿e na zatorfionych
obrze¿ach i ¿ródliskach wystêpuj¹ ³êgi
olszowo-jesionowe
z fragmentami olsów. Na terenie tego obszaru wystêpuje
szczególnie bogata fauna ryb
z minogiem rzecznym i introdukowanym ³ososiem atlantyckim oraz wiele gatunków
ptaków zwi¹zanych z dolinami du¿ych nieuregulowanych
rzek.
Teren ten stanowi wa¿ne
miejsce ¿erowania i odpoczynku dla ptaków migruj¹cych. W
okresie zimowym na obszarze
tym odnotowano du¿e koncentracje awifauny wodno-b³otnej,
dla której warunkiem przetrwania s¹ du¿e niezamarzaj¹ce odcinki rzek.
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Wykończenie sali gimnastycznej w Lubiczu Górnym, remont szkoły w Grębocinie

Nowiutkie i świeżutkie
Po d³ugiej zimie nabra³y tempa gminne inwestycje. Trwaj¹ roboty tynkarskie oraz wykonywane jest pod³o¿e pod posadzki w nowobudowanej
sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym.
Oprócz tego budynek by³ego przedszkola w Lubiczu
Dolnym adaptowany jest na
cele administracji publicznej.
Na pocz¹tku kwietnia ruszy³a budowa boisk ogólnodostêpnych w Lubiczu
Dolnym, gdzie obecnie trwaj¹ prace ziemne.
Wykonane zostanie boisko z bie¿ni¹, boisko do
koszykówki i siatkówki oraz
tor wrotek. Teren zostanie
ogrodzony i udostêpniony

równie¿ mieszkañcom.
Rozpoczêto równie¿ remont budynku Szko³y Podstawowej w Grêbocinie.
Wykonywane s¹ roboty
ogólnobudowlane i instalacyjne. Remontowana szko³a
bêdzie mia³a standard taki
jak w gimnazjach.
Podpisana zosta³a umowa z wykonawc¹ budynku
gospodarczego w Z³otorii.
Nowobudowany
budynek Trwa remont budynku Szko³y Podstawowej w Grêbocinie.
bêdzie u¿ytkowany przez Po jego zakoñczeniu placówka bêdzie mia³a podwy¿szony standard
klub sportowy „Flisak”.

Realizacja programu „Szkoła Marzeń” w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie nabiera tempa

poznaæ regu³y funkcjonowania
Izby oraz zebraæ wytyczne do
uruchomienia w³asnego biznesu na rynku lokalnym. Przedsiêbiorcy z³o¿yli równie¿ wizytê
w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, gdzie
i Funky.
Ch³opcy trenuj¹ na sprzêcie poznali funkcje CIE i uczestnisi³owym oraz nowo zakupio- czyli w lekcji europejskiej.
nych rowerach treningowych,
Ostry start
rozwijaj¹c muskulaturê cia³a.
„Obieżyświatów”
[red.] Mamy nadziejê, ¿e wraz z
piêknem cia³a bêdziemy mogli
Toruñskie forty, okoliczpodziwiaæ piêkno ducha.
ne dworki oraz œredniowieczne zamki w Z³otorii, Radzyniu
O warsztacie
Che³miñskim,
Golubiu-Dodziennikarskim
brzyniu i Brodnicy sta³y siê ceM³odzi Dziennikarze dosko- lem cotygodniowych wypraw
nal¹ swój warsztat redagu- uczestników Klubu Obie¿yj¹c teksty do gazetki szkolnej i œwiata. „Obie¿yœwiaty” staraj¹
„Goñca” oraz podgl¹daj¹c pro- siê o zdobycie Odznaki Mi³oœnifesjonalnych ¿urnalistów. W ka Twierdzy Toruñ. Nad zdotym zwiedzili redakcjê regio- bywaniem sprawnoœci, oprócz
nalnego dziennika „Nowoœci” w opiekunów, czuwa przewodnik
PTTK Marian Rochniñski.
Toruniu.
Redaktor Stanis³aw FranWycieczka
kowski opowiedzia³ o etapach
„palcem
po mapie”
powstawania i wydawania gazety, przybli¿y³ dzieje tego,
Niestety, jak dot¹d tylko taukazuj¹cego siê od 1967 ro- ka wyprawa jest w planach
ku, toruñskiego dziennika oraz uczestników Klubu Poligloty.
zapozna³ z tajnikami pracy Angliœci od d³u¿szego czasu
dziennikarza. Zainteresowani opracowuj¹ program wirtumogli przejrzeæ numery gazet alnej wycieczki do Londynu.
wydanych na przyk³ad w dniu Przewiduj¹ wszystko w najich urodzenia.
mniejszych detalach, od zwiedzania osobliwoœci miasta po
Przedsiębiorczość
noclegi, œrodki transportu i re„od kuchni”
zerwacjê biletów. A wszystko to
po angielsku!
Uczestnicy Klubu Przedsiêbiorcy poznaj¹ tajniki przedOpracowa³y:
siêbiorczoœci u Ÿróde³, czyli w A. Wilczyñska, D. Montewska,
Izbie Przemys³owo-Handlowej
K. Bolechowicz,
w Toruniu. Na spotkaniu z dy- A. Malinowska, J. Muzalewska
pod opiek¹ Marii Florek
rektor Iwon¹ Cekowsk¹ mogli

W tańcu i z pielęgniarką
Giełda Szkół Średnich

Ekolodzy dbają o
zdrowie
i środowisko
klas

Uczniowie
trzecich
Gimnazjum nr 2 w Grêbocinie
i Gimnazjum nr 1 w Lubiczu
mieli mo¿liwoœæ poznaæ pe³n¹
ofertê edukacyjn¹ kszta³cenia
ponadgimnazjalnego z Torunia
i Gronowa.
W marcu goœciliœmy przedstawicieli a¿ 25 szkó³ – liceów, techników i zasadniczych.
Szko³y œrednie zachêca³y do
kontynuowania nauki w ich
placówkach nie tylko wyczerpuj¹c¹ informacj¹, ale i ciekawymi wystêpami, wystawkami,
poczêstunkiem.
Uczniom w dokonaniu rozs¹dnych
wyborów
œcie¿ki
edukacyjnej pomagali przedstawiciele Kuratorium, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej,
Centrum Informacji Zawodowej oraz dyrektorzy i pedagodzy.

W ramach realizacji projektu
„Ty i Twoje zdrowie” uczestnicy Klubu wziêli udzia³ w dwóch
zajêciach
warsztatowych.
Pierwsze poprowadzi³a
pielêgniarka, Ró¿a Depczyñska,
która zapozna³a zebranych z
typowymi problemami okresu
dojrzewania. Nastêpne warsztaty poprowadzili: kosmetyczka –Sandra Ryrkowska oraz
dwóch fryzjerów –Agnieszka i
Arkadiusz Michalczyszyn. Podczas spotkania mo¿na by³o dowiedzieæ siê wielu ciekawostek
na temat pielêgnacji cery, w³osów i skóry g³owy w okresie
dojrzewania. Uczestnicy chêtnie poddawali siê badaniu skóry mikrokamer¹ oraz drobnym
zabiegom kosmetycznym i fryzjerskim.
Ekolodzy realizuj¹ równie¿
projekt „Czy zasypie nas góra
Bliżej Samorządu
œmieci?”. Problemy gospodarki
odpadami przybli¿y³ specjaM³odzi Samorz¹dowcy podczas spotkania z wójtem gminy lista ds. ochrony œrodowiska z
Markiem Olszewskim i Prze- UG Lubicz - Miros³aw Górski.
wodnicz¹c¹ Rady Gminy LuTaniec i kulturystyka
bicz, Hann¹ Anzel.
Wójt przedstawi³ zasady kieTe dwie dyscypliny sta³y siê
rowania gminnym samorz¹- domen¹ naszego Klubu Spordem, omówi³ kierunki polityki towca. Grupa taneczna dziewlokalnej i plany rozwojowe gmi- cz¹t systematycznie æwiczy
ny. Uczniowie pytali o aktual- kroki: Low Impact, Latino,
ne problemy oraz zbli¿aj¹ce siê Step i Stretching. Pozna³y równie¿ bazowe formy Low Dance
wybory samorz¹dowe.
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EDUKACJA REGIONALNA,
DZIEDZICTWO KULTUROWE
W REGIONIE
11 kwietnia 2006 roku odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 1
w Lubiczu Dolnym
Gminny Konkurs Plastyczny
„Krajobraz bliski memu sercu”
po³¹czony z audycj¹ muzyczn¹
„Pisanki, kraszanki wiosn¹ malowane”
w wykonaniu muzyków Filharmonii Pomorskiej
z Bydgoszczy
Patronat nad konkursem objêli:
WÓJT GMINY LUBICZ mgr Marek Olszewski
RADA RODZICÓW
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR1
W LUBICZU DOLNYM
CELE KONKURSU:
• zachowanie i pomna¿anie dziedzictwa kulturowego miejscowoœci , regionu
• prezentacja swojej miejscowoœci - architektury, przyrody, zabytków przyrody i wszystkiego tego co jest ma³o znane, a ciekawe w oczach dzieci
• 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 – wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice i
za³¹czenie do niej krótkiego opisu tego co przedstawia
W osobnej kategorii oceniana by³a fotografia na w/w temat
II etap - wykonanie pracy plastycznej – „Pisanki, kraszanki,wiosn¹ malowane” w grupach dwuosobowych ( technika
– farba plakatowa, papier kredowy- format A1 wyciêty w kszta³cie wielkanocnego jaja)
Komisja oceniaj¹ce prace postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody:
I miejsce
- Szko³a Podstawowa w Z³otorii
II miejsce
- Szko³a Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym
III miejsce
- Szko³a Podstawowa w Gronowie
IV miejsce
- Zespó³ Szkó³ nr1 w Lubiczu Górnym
V miejsce
- Szko³a Podstawowa w M³yñcu
W kategorii fotografii
I miejsce
- Mateusz Majewski, SP Z³otoria
II miejsce
- Aleksander Serwinski, SP Z³otoria
III miejsce
- Marta Majewska, SP Z³otoria
Wszystkie nagrodzone szko³y otrzyma³y albumy oraz dyplomy, a wyró¿nieni uczniowie drobne upominki.
Gminny Konkurs Plastyczny jest imprez¹ cykliczn¹ odbywaj¹c¹ siê w naszej szkole od szeœciu lat.
Z przeprowadzonej w ubieg³ym roku szkolnym ankiety wœród
nauczycieli przygotowuj¹cych uczniów do konkursu wynika, ¿e
tematyka oraz forma konkursów sprzyja rozbudzaniu motywacji uczniów do zajmowania siê plastyk¹, czy muzyk¹ . Ponadto
uczniowie œwiadomie i aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu wspólnoty
lokalnej, a konkursy s³u¿¹ zachowaniu i pomna¿aniu dziedzictwa kulturowego miejscowoœci i regionu.
Wszyscy nauczyciele i uczniowie podkreœlali mi³¹ atmosferê
konkursu sprzyjaj¹c¹ twórczej aktywnoœci ma³ych artystów .
Odzwierciedleniem tego by³y zaprezentowane prace plastyczne przedstawiaj¹ce krajobraz bliski sercu , ukazuj¹cy przede
wszystkim bogactwo przyrody jak i architektury najbli¿szej okolicy oraz wszystkiego tego co ma³o znane , a ciekawe w oczach
dziecka.
Osoba odpowiedzialna
za przeprowadzenie konkursu:
mgr Katarzyna Harmaciñska
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy ju¿ na nastêpny konkurs !

Nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych

O genetyce w żywieniu
XI Forum Ekologiczne M³odzie¿y pod has³em „¯ywnoœæ XXI
wieku odby³o siê 24 kwietnia w kinoteatrze „Grunwald” w Toruniu. Na spotkanie zaproszeni zostali prof. Dr hab. Anna Goc
(kierownik Zak³adu Genetyki Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi
oraz Mieczys³aw Babalski, wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Producentów ¯ywnoœci Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”.
Dziêki nim uczestnicy Forum mogli dowiedzieæ siê wiêcej na temat ¿ywnoœci genetycznie modyfikowanej oraz o ¿ywnoœci ekologicznej.
W trakcie forum nagrodzono laureatów konkursów ekologicznych og³oszonych przez Polski Klub Ekologiczny.
Wyró¿nienia i nagrody otrzyma³y m.in. dwie uczennice
ze Szko³y Podstawowej w Z³otorii :

Wiktoria Murawska i Krystyna Pop³awska
GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy na gminny festyn „Święto ulicy Lipnowskiej”
w Lubiczu Górnym

Cyrk magiczny
dla każdego
17 czerwca od godz.16 do godz. 22 W Lubiczu Górnym odbêdzie siê festyn, podczas którego nie zabraknie atrakcji – zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych. W
programie imprezy przewidziano wystêpy dzieci z klas
m³odszych ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Lubiczu, w
tym „miniplayback show”, piosenki i tañce. Dla uczestników festynu zagra równie¿ kapela podwórkowa.
Najm³odsi mieszkañcy Lubicza wyst¹pi¹ przed publicznoœci¹ ze scenkami kabaretowymi oraz w quizie
„Co wiem o Lubiczu”. Zespó³ Pieœni i Tañca „Toruniacy” wyst¹pi ze specjalnym pokazem w ramach swojego repertuaru.
M³odzie¿ gimnazjalna z Gimnazjum nr 2 w Lubiczu
reprezentowana przez zespó³ „Tabu” poka¿e nowoczesne uk³ady taneczne. Nie zabraknie tak¿e pokazów
cheerleaderek.
Miêdzy godzin¹ 19.30 a 20. zaplanowano pokaz magicznego cyrku ulicznego, który chêtnym zdradzi tajniki iluzji. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi zespó³ Clown,
a po nim nad Lubiczem rozb³ysn¹ sztuczne ognie.
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Chór Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu pod batutą nauczycieli muzyki zdobył wiele nagród

Na głosy i solo
Chór Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu istnieje ju¿ od czterech lat, tworzy go czterdziestu niezwykle zdolnych
uczniów. Ich liczba z roku na rok siê zwiêksza, jak równie¿ zmienia siê struktura zespo³u.
Jego wczeœniejszy sk³ad pracuj¹ nad form¹ i interprestanowili uczniowie Gimna- tacj¹ piosenek z akompaniazjum nr 1, natomiast obec- mentem, a przede wszystkim
nie zosta³ on wzbogacony o nad trudnymi utworami bez
m³odszych kolegów ze Szko³y towarzyszenia ¿adnych inPodstawowej nr 2. Dyrygen- strumentów, czyli a’capella.
tami i opiekunami artystycz- Repertuar chóru tworzy canymi chóru s¹ nauczyciele ³e spektrum ró¿nych utworów
muzyki w Zespole Szkó³ nr i pieœni, nale¿y tu wymieniæ:
1 w Lubiczu – Aleksandra kolêdy polskie, renesansowe
Kwiatkowska i Ariel Rado- i barokowe pieœni mi³osne,
miñski. Nauczyciele pracu- chora³y, stylizacje muzyki luj¹ nad kszta³ceniem g³osu dowej, utwory kompozytorów
dzieci oraz odnajduj¹ coraz wspó³czesnych i muzykê rozto nowe mo¿liwoœci i walory rywkow¹. Bez w¹tpienia chór
brzmieniowe zespo³u.
jest piêkn¹ wizytówk¹ szko³y,
Chórzyœci pracuj¹ bardzo jego wystêpy mo¿na obejrzeæ
ambitnie nad emisj¹ g³osu. na niemal ka¿dej uroczyWykonuj¹ æwiczenia odstre- stoœci szkolnej i wszystkich
sowuj¹ce, a tak¿e dotycz¹ce wa¿nych imprezach, odbywaprowadzenia oddechu w œpie- j¹cych siê w gminie Lubicz.
wie i mowie oraz frazowania Nasz chór bra³ udzia³ w
utworu. Opanowuj¹ te¿ trud- Toruñskim Festiwalu Chón¹ umiejêtnoœæ prawid³owej ralnym z Okazji 770 Rocznidykcji i artykulacji. Ponadto cy Nadania Praw Miejskich,

ponadto godnie reprezentuje szko³ê, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia w licznych
konkursach. W 2004 roku
zaj¹³ I miejsce na Konkursie
Chórów o Puchar Marsza³ka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i na Gminnym
Konkursie Kolêd i Pastora³ek. W latach 2003 – 2006
chór zdoby³ III miejsce na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Chórów
a’capella Dzieci i M³odzie¿y.
Na Miêdzydiecezjalnym Festiwalu Pieœni i Piosenki Bo¿onarodzeniowej im. Biskupa
Chrapka w 2003 roku chór
zdoby³ II miejsce, w 2004 r.
– wyró¿nienie, w 2005 r. – III
miejsce, a w roku 2006 zdoby³ miejsce I. Ostatnim sukcesem Chóru Zespo³u szkó³
nr 1 w Lubiczu jest udzia³ i
trzecia nagroda w Ogólnopolskich Eliminacjach Chórów a’capella na szczeblu
wojewódzkim, gdzie zespó³
zaprezentowa³ nowy repertuar – muzykê dawn¹ oraz

wspó³czesne opracowania w
uk³adzie trzyg³osowym i czterog³osowym.
Nasz chór wystêpuje i koncertuje równie¿ w mniejszym
sk³adzie, tworz¹c Zespó³ Kameralny Corona Borealis (Korona Pó³nocy). Zespó³ istnieje
w naszej szkole od wrzeœnia
2004 roku, a ju¿ w 2005 roku
powróci³ ze srebrnym medalem, który zdoby³ na Miêdzynarodowym Festiwalu Pieœni
w Republice Czeskiej, gdzie
reprezentowa³ Polskê, gminê
Lubicz i nasz¹ szko³ê, pokonuj¹c kilkanaœcie zespo³ów z
ca³ej Europy. Zespó³ Kameralny zdoby³ równie¿ w 2005
roku I miejsce na Konkursie
Chórów o Puchar Marsza³ka
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr
1 w Lubiczu z ogromn¹ przyjemnoœci¹ bior¹ udzia³ w zajêciach chóru. Poœwiêcaj¹
swój wolny czas na æwiczenia
przed wystêpami, których
jest przecie¿ bardzo du¿o.
Jednak¿e zarówno uczniom,
jak i ich opiekunom, czas ten
p³ynie mi³o i przyjemnie, a
wystêpy i sukcesy chóru s¹
najpiêkniejsz¹ nagrod¹ za
trud i ciê¿k¹ pracê.
Oprac. Violetta Chmurzyñska

Zwycięstwo koła teatralnego z SP w Lubiczu Dolnym

„Złota Kurtyna 2006”
22 kwietnia 2006 r. na XI Fordoñskim Przegl¹dzie Teatrzyków Szkolnych „Kurtyna 2006” ko³o teatralne szko³y
Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym odnios³o kolejny sukces. Zespó³ otrzyma³ I nagrodê w kategorii wiekowej kl. IV
– VI – statuetkê „Z³ot¹ Kurtynê”, a wraz z ni¹ odtwarzacz
DVD. Ponadto Pawe³ Kamiñski oraz Kinga Chmy³ko zdobyli nagrody aktorskie (dyplomy oraz ksi¹¿ki).
Przegl¹d zorganizowany zosta³ po raz jedenasty przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urz¹d Miasta Bydgoszcz i
MDK nr 5 w Bydgoszczy.
Podczas spotkania prezentowa³o siê czterdzieœci zespo³ów gimnazjalnych z ca³ego
województwa, a nazajutrz siedemnaœcie zespo³ów ze szkó³
publicznych i niepublicznych z
Bydgoszczy, Szubina, D¹browy
Che³miñskiej, Nowej Wsi Wielkiej, Barcina, Tucholi i Lubicza.
Aktorzy z Lubicza zaprezentowali sztukê „Rzeczy zwyk³e”
wg wierszy ks. Jana Twardowskiego w re¿yserii Marii Kalas do muzyki Kwartetu Jorgi
i „Koncertów ptasich z doliny Biebrzy” nagranych przez
Z. Pa³czyñskiego. W spektaklu
wziêli udzia³ m³odzi aktorzy:

Agata Chojnicka, Daria Chojnicka, Kinga Chmy³ko, Mateusz Jackowski, Helenka Kalas,
Pawe³ Kamiñski, Aleksandra
Seredyñska, Agata Szabelska,
Adrianna W¹sicka i Agnieszka ¯uczek, którzy prezentowali ten spektakl w Poznaniu na
VI ogólnopolskim Forum Edukacji Ekologicznej „Eko Media
Forum” przy Targach POLEKO. Wystêp naszego teatru by³
form¹ nagrody za dotychczasowe dzia³ania szko³y na rzecz
ekologii.
Przewodnicz¹ca jury Ewa Miller w uzasadnieniu werdyktu
podkreœli³a walory teatralne
przedstawienia, umiejêtnoœæ
budowania przestrzeni, si³ê
wyobraŸni scenicznej, kiedy
np. p³achta staje siê m. in. p³atkiem œniegu, kajakiem, zharmonizowanie g³êbokiej treœci z
prostymi œrodkami wyrazu.

Ko³o teatralne wspó³pracuj¹c od lat z Teres¹ Klawiñsk¹
podejmuje
tematykê
przyrodnicz¹ i religijn¹, rozwija wyobraŸniê, buduje system
wartoœci, uwra¿liwia na g³êbiê
i piêkno otaczaj¹cego œwiata.
Choæ na problemy patrzymy
z innego punktu i inaczej je
rozwi¹zujemy, nieœmia³o widzimy siê w nurcie tradycji
danego szkolnego teatru jezuickiego. W swoim repertuarze

mamy spektakle oparte na tekstach Pisma Œwiêtego, Romana
Brandstaettera, Munno Leafa,
carmen bernos de Gasztold,
œw. Franciszka, Karola Wojty³y
i œw. Ignacego Loyoli oraz szereg inscenizacji teatru jednego
aktora do ró¿nych tekstów.
Aktorzy s¹ laureatami kilku
ogólnopolskich i wojewódzkich
nagród.
Maria Kalas

6

MAJ 2006

Światowy Dzień Ziemi w szkołach Gminy Lubicz

W trosce o
rzekę
Tegorocznym has³em przewodnim obchodów Dnia Ziemi
by³a „RZEKA”. Na spotkanie zorganizowane w ramach Œwiatowego Dnia Ziemi z dzieæmi przybyli zaproszeni goœcie:
Miros³aw Górski - G³ówny Specjalista Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Gminy w Lubiczu, Leszek Wasielewski - Dyrektor
Oœrodka Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, S³awomir Lewandowski - autor
telewizyjnego programu TV Bydgoszcz „Spotkania z Ekologi¹” oraz nauczyciele -opiekunowie delegacji szkó³.
Uczniowie uczestniczyli w
„konferencji prasowej” przeprowadzonej z Miros³awem
Górskim. Pytania uczniów dotyczy³y najczêœciej Drwêcy najpiêkniejszej rzeki nizinnej
Polski i jednoczeœnie najwiêkszej rzeki naszego rejonu, przep³ywaj¹cej równie¿ przez nasz¹
gminê. M³odzie¿ pracowa³a w
laboratoriach prowadz¹c badania wody, rozwi¹zuj¹c krzy¿ówki, zagadki oraz ró¿ne
obliczenia.
Widz¹c zagro¿enia na jakie
natrafia woda od Ÿród³a do ujœcia, dzieci przeciwstawia³y siê
niew³aœciwemu
traktowaniu
rzeki. Swoj¹ troskê o czystoœæ
polskich rzek wyra¿a³y w g³oszonych has³ach, nawo³uj¹c do
ochrony wód oraz racjonalnego
ni¹ gospodarowania. Uczniowie zaproponowali, aby wzd³u¿
rzek ustawione by³y znaki zakazuj¹ce wyrzucania œmieci
i przypominaj¹ce o potrzebie
ochrony wody. Warsztaty zakoñczy³ program artystyczny
w wykonaniu uczniów klasy III
b, Szko³y Podstawowej w Z³otorii, pod tytu³em „Od Ÿród³a
do ujœcia”.

Zapraszamy do
programu.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Z³otorii - cz³onkowie
Ko³a Ekologicznego „Kolorowy œwiat ma³ego ekologa” w³¹czyli siê do realizacji
ogólnopolskiego
programu
ZG LOP „Ochrona Ÿróde³”.
Celem tego programu jest inwentaryzacja Ÿróde³ wody w
miejscu zamieszkania oraz
objêcie ich ochron¹. W najbli¿szym czasie dzieci wystosuj¹ list do uczniów szkó³
gminy Ostróda, w woj. warmiñsko-mazurskim, w celu nawi¹zania wspó³pracy. W
gminie tej, w pobli¿u miejscowoœci Drwêck znajduje siê Ÿród³o rzeki Drwêcy, a
w Z³otorii znajduje siê jej ujœcie.
Pragniemy, aby uczniowie
tych szkó³ szczególnie zatroszczyli siê o Drwêcê. Chcemy
tak¿e zainteresowaæ programem równie¿ uczniów z innych
szkó³, znajduj¹cych siê w miejscowoœciach, które le¿¹ wzd³u¿
tej piêknej rzeki.
Alina Skowroñska
nauczyciel SP w Z³otorii

Obchody Dnia Inwalidy w Zespole Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym

Podajmy sobie ręce
W ramach gminnych obchodów Dnia Inwalidy 13 maja
2006r. w Zespole Szkó³ Nr 1 w
Lubiczu Górnym zorganizowany zosta³ festyn integracyjny
pod has³em „Podajmy sobie rêce”. Imprezê przygotowa³ Klub
Seniora pod patronatem Urzêdu Gminy w Lubiczu oraz przy
wspó³pracy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Goœciem uroczystoœci by³a
przewodnicz¹ca Rady Gminy
Hanna Anzel, która podziêkowa³a organizatorom za przygotowanie obchodów i ¿yczy³a
wszystkim mi³ej zabawy. S³odk¹ niespodziank¹ okaza³ siê

tort ufundowany przez wójta
gminy Lubicz Marka Olszewskiego.
Podczas festynu wyst¹pi³a m³odzie¿ z Domu Harcerza,
Wojewódzkiego Oœrodka Animacji w Toruniu oraz Chór Seniora z Lubicza. Œpiew, pokazy
iluzjonistyczne,
prezentacja
tañca i pantomimy bardzo siê
podoba³y. Po wystêpach wszyscy zebrani zaproszeni zostali
do wspólnej zabawy.
Idea integracji po raz kolejny
zatriumfowa³a wœród mieszkañców naszej Gminy.
Marzena Robaczewska

ŚWIĘTO ZIEMI – 2006r.
Okrêg Pomorsko – Kujawski Polskiego Klubu
Ekologicznego oraz uczniowie Gimnazjum nr 11 w Toruniu
byli organizatorami

XI FORUM EKOLOGICZNEGO MŁODZIEŻY
pt. „ ŻYWNOŚĆ XXI WIEKU”
24 kwietnia 2006r.
Na uroczystoœci podsumowano konkursy ekologiczne i dzia³alnoœæ proekologiczn¹ szkó³:
Miêdzy innymi wrêczono nagrody nastêpuj¹cym uczniom
Szko³y Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym :
Magdalenie Tomczak
Darii Chojnickiej
Adrannie W¹sickiej
Kindze Górskiej
Pauli Ruszkiewicz
Karolinie Sztankiewicz
Nagrodê otrzyma³a równie¿ szko³a za szczególnie wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ.
opiekun ko³a EKO
Teresa Klawiñska
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WIOSNA KOLARSKA –
OTWARCIE SEZONU LIGI UKS
9 kwietnia 2006 r. odby³ siê wyœcig kolarski o puchar
„BURMISTRZA MOGILNA” na trasie 32 km. ( trasa okrê¿na
wiod³a przez: Padniewko-Wieniec-Józefowo-Padniewo- Padniewko).
Brali w nim udzia³ zawodnicy klubów sportowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Lubicz tzn. UKS ¯AK Gronowo oraz
UKS Sprint Grêbocin – kategoria - M£ODZIK
Zajêli nastêpuj¹ce lokaty:
Damian Poskart UKS ¯ak Gronowo – miejsce II
Dawid Nowatkowski UKS ¯ak Gronowo – miejsce IV
Arkadiusz Owsian UKS ¯ak Gronowo – miejsce VII
£ukasz Jasiñski UKS Sprint Grêbocin – miejsce X
Marian Michalski UKS ¯ak Gronowo- miejsce XI
Mateusz Szmugiel UKS Sprint Grêbocin – miejsce XV
Jakub Mazan UKS ¯ak Gronowo – miejsce XXII
Pawe³ Baronowski UKS ¯ak Gronowo – miejsce XXXIII
W zawodach bra³o udzia³ 47 zawodników.

Kolarskie Mistrzostwa
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Drużynowe Mistrzostwa
Szachowe Szkół Podstawowych
Torunia
20 marca 2006r., w Klubie
Osiedlowym RUBIN, odby³y siê
Dru¿ynowe Mistrzostwa Szachowe Szkó³ Podstawowych.
W turnieju uczestniczy³o 14
dru¿yn. Rozgrywki odby³y siê
systemem szwajcarskim na
dystansie 7 partii.
Reprezentacja Szko³y Podstawowej w Z³otorii w sk³adzie: Tymoteusz Pledziewicz
– kapitan, Mateusz Majewski,
Teodor
Pledziewicz,
Agnieszka Laskowska, £ukasz Lewandowski, Aleksander Serwiñski i Katarzyna
Laskowska wywalczy³a VI
miejsce.
Byliœmy jedyn¹ dru¿yn¹, re-

prezentuj¹c¹ szko³ê spoza Torunia.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje postawa naszego kapitana – Tymoteusza Pledziewicza,
który œwietnie radzi³ sobie z
najlepszymi zawodnikami z
poszczególnych szkó³ graj¹c
na najtrudniejszej, pierwszej
szachownicy. Poza tym trafnie dobiera³ sk³ad zespo³u do
poszczególnych rund, maksymalnie wykorzystuj¹c si³ê zawodników. Dobrze radzi³ sobie
z wype³nianiem dokumentacji
turniejowej. Dba³ o dobr¹ atmosferê w dru¿ynie.
Opiekun Ko³a Szachowego:
Wies³awa Geras

25 marca 2006 r. odby³ siê w Ma³ej Nieszawce kolarski
wyœcig prze³ajowy w kategoriach: m³odzik, m³odziczek i
¿ak.
KATEGORIA M£ODZIK:
I miejsce zaj¹³ reprezentant UKS ¯AK Gronowo –
Damian Poskart z czasem 13:29 min.
Udzia³ wziêli tak¿e: Mateusz Szmugiel – miejsce V, £ukasz Jasiñski – miejsce VII, Marian Michalski – miejsce VIII, Jakub Mazan – miejsce IX, Pawe³ Baranowski
– miejsce X, Arkadiusz Owsian – miejsce XI, Robert Dy- Uczniowie z SP w Z³otorii rywalizowali w Dru¿ynowych Mibowski – miejsce XIII, Dawid Nowatkowski – miejsce XIV strzostwach Szachowych Szkó³ Podstawowych Torunia
oraz Ireneusz Szamañski – miejsce XXI.
W wyœcigu wyst¹pi³o 23 zawodników.
Klasyfikacja dru¿ynowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. UKS ¯ak Gronowo – 16 pkt.
2. UKS Iskra M. Nieszawka – 14 pkt.
3. UKS Sprint Grêbocin – 10 pkt.
4. UKS Trójka Górsk – 8 pkt.
5. KS Romet-Renex Bydgoszcz – 7 pkt.
KATEGORIA M£ODZICZKA
II miejsce zajê³a reprezentantka UKS ¯ak Gronowo
– Natalia WENDT
Udzia³ w zawodach wziê³y 4 zawodniczki
KATEGORIA ¯AK
III miejsce zaj¹³ reprezentant UKS ¯AK Gronowo –
Rados³aw Tatara
Udzia³ wziê³o 15 zawodników.
Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. UKS Iskra M. Nieszawko – 13 pkt.
2. UKS Che³mno – 10 pkt.
3. UKS ¯ak Gronowo – 8 pkt.
4. UKS Trójka Górsk – 7 pkt.
5. KS Romet-Renex Bydgoszcz – 6 pkt.
6. TKK „Pacyfik” SMS Toruñ – 5 pkt.
7. UKS Omega Gruta – 4 pkt.
8. UKS Szaniec Œwiecie n/Os¹ – 2 pkt.

WYŚCIG KOLARSKI
LIGI UCZNIOWSKICH
KLUBÓW SPORTOWYCH
- SŁUP

22 kwietnia 2006 r. odby³ siê wyœcig kolarski na trasie
30 kilometrów. Trasa okrê¿na wiod³a przez miejscowoœci
S³up – Gruta- Orle- S³up. Brali w nim udzia³ zawodnicy dzia³aj¹cych klubów sportowych UKS ¯AK Gronowo
oraz UKS Sprint Grêbocin.
Klasyfikacja:
Miejsce I – Damian Poskart – UKS ¯ak Gronowo
Miejsce II – Dawid Nowatkowski - UKS ¯ak Gronowo
Miejsce VI – Jakub Mazan - UKS ¯ak Gronowo
Miejsce VII – £ukasz Jasiñski – UKS Sprint Grêbocin
Miejsce XI – Arkadiusz Owsian - UKS ¯ak Gronowo
Miejsce XVI – Mateusz Szmugiel – UKS Sprint Grêbocin
Miejsce XXIV – Adam Cyrankowski - UKS ¯ak Gronowo
Miejsce XXIX – Ireneusz Szamañski – UKS Sprint Grêbocin
Miejsce XXXI – Pawe³ Baranowski - UKS ¯ak Gronowo
Do wyœcigu przyst¹pi³o 44 zawodników
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Rozstrzygniecie powiatowego
konkursu
na stroik świąteczny
11 kwietnia 2006 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Che³m¿y odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu na stroik œwi¹teczny. Z naszej gminy zosta³y wys³ane 4
prace. Praca zbiorowa wykonana przez klasê „0” b ze Szko³y Podstawowej w Z³otorii pod kierunkiem pani Magdaleny
Markowskiej zajê³a II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!

Logo dla Przedszkola Publicznego
„Chatka Puchatka” w Lubiczu
Zgodnie z przyjêtym regulaminem, powo³ana przez dyrektora przedszkola komisja
sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli rodziców, dzieci i Rady Pedagogicznej, dokona³a wyboru
logo przedszkola.
Wp³ynê³y tylko dwa projekty sympatyków przedszkola z
gminy Obrowo. Po dok³adnej
analizie projektów i rzeczowej
dyskusji, wiêkszoœci¹ g³osów
wybrano projekt pana Piotra
Myszkowskiego.
Zwyciêzcy gratulujemy.

Uchwa³¹ Rady Pedagogicznej
przyjêto logo Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka”
w Lubiczu, które przedstawiamy poni¿ej.

Rozstrzygniecie etapu gminnego
V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
pt. „Język naszym skarbem świętym”
19 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu odby³y siê eliminacje do V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. „Jêzyk naszym skarbem œwiêtym”. W konkursie
wziêli udzia³ czytelnicy bibliotek publicznych gminy Lubicz.
Do etapu powiatowego zakwalifikowa³y siê Eliza Sza³ach i
Magdalena Jastrzembska z Gronowa.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy powodzenia.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.
Gminna Biblioteka Publiczna sk³ada podziêkowania Pani
Marii Kalas, która by³a przewodnicz¹c¹ jury w konkursie za
rzeteln¹ i sprawiedliw¹ ocenê recytatorów.

Święto Polskiej Niezapominajki w SP w Lubiczu Dolnym
pod hasłem „Nie zapomnij... o pięknej polskiej przyrodzie”

Marsz ulicami wsi

Gimnazjaliści z naszej gminy walczą w konkursie czytelniczym
dotyczącym największej rzeki w gminie

Co wiesz o Drwęcy?
Gminna Biblioteka Publiczna w
Lubiczu bierze udzia³ w regionalnym konkursie czytelniczym pt. „Co
wiemy o Drwêcy i miejscowoœciach
nad ni¹ le¿¹cych?”. Jego organizatorami s¹ Starostwo Powiatowe
w Golubiu Dobrzyniu, Urz¹d Miasta w Golubiu Dobrzyniu, Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu Dobrzyniu.
W swoich za³o¿eniach konkurs
ma na celu popularyzacjê literatury przyrodniczej, wiedzy ekologicznej, rozwijanie i kszta³towanie
poczucia odpowiedzialnoœci za
stan œrodowiska w najbli¿szym
otoczeniu.
Uczestnikami
konkursu
s¹
uczniowie
gimnazjum,
którzy
potrafi¹ wykazaæ siê dobr¹ znajo-

moœci¹ wiedzy o regionie. Udzia³
w konkursie wziê³y dwie dru¿yny
trzyosobowe.
W sk³ad pierwszego zespo³u reprezentuj¹cego bibliotekê publiczn¹ w Lubiczu Górnym wchodz¹:
Natalia Kutnik,
Marta Nowakowska
Magdalena Czarnecka.
Druga dru¿yna reprezentuje bibliotekê publiczn¹ w Grêbocinie:
Teresa Adamkiewicz
Karolina Paga
Przemys³aw Gêbarski.
Etap ten pozwoli wy³oniæ najlepszych uczestników, którzy bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê w
eliminacjach powiatowych. Wyniki konkursu podamy w nastêpnym
numerze „Goñca
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Pamiêtamy jeszcze II edycjê regionalnych obchodów Œwiêta Polskiej Niezapominajki województwa
kujawsko – pomorskiego, która odby³a siê w Szkole Podstawowej Nr
1 w LUBICZU DOLNYM pod patronatem LOP. 19 maja na tegoroczne
obchody wszystkich mi³oœników
przyrody zaprosi³a miejscowa spo³ecznoœæ uczniowska.
W programie znalaz³ siê spektakl „Rzeczy zwyk³e i niezwyk³e”
w wykonaniu szkolnego ko³a teatralnego zdobywcy – „Z³otej Kurtyny” w Bydgoszczy. Zaplanowano
tak¿e wystêpy uczniów pt. „Polska

niezapominajka pozwoli pamiêtaæ
o ...”. Uczniowie przemaszerowali
ulicami Lubicza Dolnego z propozycjami do mieszkañców budzenia
szacunku do rodzimej przyrody.
Wczeœniej uczniowie zgromadzili makulaturê, a pieni¹dze z jej
sprzeda¿y przeznaczone zostan¹ na zakup roœlin ozdobnych dla
szko³y.
15 maja 2006r. reprezentacja
uczniów szko³y po raz trzeci wziê³a
udzia³ w regionie Pomorza i Kujaw
w obchodach Œwiêta Polskiej Niezapominajki w Zespole Szkó³ Nr 9
w Toruniu.

Dzieci ze szko³y w Lubiczu Dolnym ju¿ uczestniczy³y w Œwiêcie
Polskiej Niezapominajki

