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Święto Patrona Zespołu Szkół w Łubiance obchodzili-
śmy 5 października. Tradycyjnie w tym dniu uczniowie 
wykonywali różne zadania związane z postacią Janusza 
Korczaka. 

W tym szczególnym Korczakowskim Roku 2012 
mieli przygotować berło, koronę oraz okładkę 
komiksu o życiu i twórczości patrona.

Część oficjalną otworzyło przemówienie dyrekto-
ra Zespołu Szkół Jacka Żebrowskiego. Głos zabra-
li również: Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew 
Cywiński oraz Przewodniczący Rady Rodziców 
Robert Burdach. Następnie odbyło się ślubowa-
nie i pasowanie uczniów klas I Szkoły Podstawowej 
oraz Gimnazjum. Tę część uroczystości zakończył 
występ szkolnego chóru. 

Kolejnym punktem programu był Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Januszu Korczaku, który nie 
tylko uświetnił obchody patrona szkoły, ale także 
obchodzony w Polsce Rok Korczaka. Reprezentanci 
szkół z Unisławia, Brąchnowa i Łubianki przystąpi-
li do quizu o życiu i twórczości J. Korczaka, inter-
pretowali fragment jego prozy oraz zaprezentowali 
pracę literacką - kartka z pamiętnika Starego 
Doktora. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie 
z Gimnazjum w Unisławiu.

Do wspólnych obchodów Święta Patrona Szkoły 
na zaproszenie Zespołu Szkół  w Łubiance dołączy-
li uczniowie wraz z opiekunami z Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, 
którzy przedstawili spektakl związany z postacią 
wybitnego lekarza, przyjaciela dzieci i założyciela 
sierocińca. 

W tym uroczystym dniu szkoła otrzymała w 
prezencie od firmy Sharp Manufacturing Poland 

Szkolne święto w Łubiance

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych to już tradycja w Zespole Szkół w Łubiance

w Ostaszewie piękny 52-calowy nowoczesny tele-
wizor. 

Obchody święta zakończyła wystawa komiksów 
i prac wykonanych przez uczniów naszej gminy 
w ramach konkursu plastycznego.

 Jacek Żebrowski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
11 października w Auli UMK w Toruniu, 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświa-
ty wręczyły pracownikom oświaty 
odznaczenia państwowe i resortowe 
za szczególne osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze. 

Medale za Długoletnią Służbę przy-
znał Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej, a Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej Minister Edukacji Narodowej.

Na wniosek wójta gminy Łubianka 
zostali odznaczeni: 

• Złotym Medalem za Długolet-
nią Służbę - dyrektor Zespołu Szkół 
im. Janusza Korczaka w Łubiance 
Jacek Żebrowski, 

• Srebrnym Medalem za Długo-
letnią Służbę - dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Stanisława Kujota 
w Wybczu Bogumiła Osak oraz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. prof. Wil-

helminy Iwanowskiej w Pigży Małgo-
rzata Cieślik. 

Ponadto zostali odznaczeni: 
• Złotym Medalem za Długoletnią 

Służbę i Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej -  Dorota Dembek, Teresa 
Osińska oraz Jerzy Wołkowski 

• Srebrnym Medalem za Długolet-
nią Służbę i Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej - Bogumiła Wójcik i Ewa 
Tutak oraz Srebrnym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę - Gabriela Obrębska 
i Teresa Głębocka, zaś Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej - Małgo-
rzata Cieślik i Sławomir Trzymkowski. 

Jerzy Wołkowski otrzymał również 
Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kura-
tora Oświaty.

Cieszymy się, że zasługi naszych 
nauczycieli zostały docenione nie tyl-
ko na szczeblu władz oświatowych, 
ale również na szczeblu władz 
państwowych.

.  Aleksandra Jakubska

Nauczyciele na medal

Kurs języka angielskiego
W Łubiance przy ul. Chełmińskiej 12 działa Szkoła 
Języka Angielskiego „School of English”, przezna-
czona dla dzieci, młodzież i dorosłych. 

Osoby zainteresowane mogą się kontaktować 
z Kamilą Tchorzewską (tel. 501-107-817 lub mail: 
kamilatchorzewska@wp.pl).

 Radosław Kowalski

Urząd Komunikacji Elektronicznej przystą-
pił do prac diagnozujących zapotrzebowa-
nie na usługi telefonii stacjonarnej i Inter-
netu szerokopasmowego, świadczonego 
w miejscach publicznych, za pośrednictwem 
tzw. hotspotów.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankie-
cie. Pozyskane informacje pozwolą na pod-
jęcie procesów inwestycyjnych na obsza-
rach, gdzie zasygnalizowany zostanie popyt. 

Ankieta dostępna jest w siedzibie GOPS-u, 
w Urzędzie Gminy, oraz na stronie inter-
netowej www.uke.gov.pl. Można ją wypeł-
nić elektronicznie i mailem wysłać na adres 
mapa@uke.gov.pl lub też listownie (Urząd 
Komunikacji Elektronicznej Departament 
Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, 
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa). 

W przypadku pytań  prosimy kontakto-
wać się z UKE, pod numerem telefonu: 
(22) 53-49-182.  Janusz Brzoska

Internetowa ankieta

Gmina Łubianka
Liczba mieszkań-

ców gminy, według stanu 
na 5 listopada 2012 roku - 6538 
osób, w tym:

- liczba mieszkańców zamel-
dowanych na pobyt stały - 6407

- liczba mieszkańców zamel-
dowanych na pobyt czasowy 
- 131


