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     Witaj Witaj Witaj Witaj Droga RoksDroga RoksDroga RoksDroga Roksano!ano!ano!ano!    

 

Jestem Polką i tak jak Ty Europejką. Uczę się w V klasie 
w  Szkole Podstawowej w Jarantowicach. Jest to wieś 
położona w centrum historycznej Ziemi Chełmińskiej 
niedaleko Torunia, gdzie się urodził Mikołaj Kopernik.  
W tym roku Polacy świętują  10 – lecie w Unii 
Europejskiej. Postanowiłam do Ciebie napisać, by 
opowiedzieć Ci o ogromnych zmianach jakie zaszły            
w moim regionie. Z funduszy unijnych w 2006 roku                
w Wąbrzeźnie w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wybudowano                  
w błyskawicznym tempie obwodnicę z trzema rondami                  
o długości 7,768 km. Moi rodzice podkreślają, że jest to 
jedna z najważniejszych inwestycji, bowiem przez miasto 
i rynek  prowadzony był ruch tranzytowy. Teraz 
mieszkańcy uzyskali łatwiejszy dostęp do zatrudnienia, 
szkół, ośrodków kulturalnych, sportowych i turystycznych. 
Nowa droga poprawiła też bezpieczeństwo, obniżyła 
poziom hałasu i emisji spalin. A co najważniejsze, nasze 
miasto wypiękniało. Dzięki środkom z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego zrewitalizowano też  
serce miasta Rynek. Jest to  Plac Jana Pawła II naszego 
ukochanego Papieża. Centrum miasta jest teraz odnowione, 
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zadbano również o piękną zieleń. Kolejnym przykładem 
dobrych praktyk jest budowa ścieżek rowerowych. 
Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności turystycznej miasta,  rozwinie sektor 
usługowy i poprawi jakość życia mieszkańców.  
               Wiem Droga Roksano, że w Twoim kraju 
postępowi politycy chcieliby, by Ukraina została 
członkiem Unii Europejskiej. Myślę, że przyszłość 
Twojego kraju leży w Europie. Być "bliżej" Europy 
dawałoby Wam lepsze szanse szybszych zmian i rozwoju 
tak jak w Polsce. W naszej Gminie w Ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pobudowano lub 
zmodernizowano i bogato wyposażono remizy i budynki 
świetlic wiejskich  wraz z parkingami i placem zabaw. 
Zagospodarowano tereny zielone.  Miła Koleżanko!  
Zapraszam Cię do mojej Gminy. Jest się czym pochwalić! 
Dzięki unijnym dotacjom już wszędzie są nowe 
kanalizacje  sanitarne. Jak przyjedziesz zabiorę Cię do 
nowo urządzonego Centrum Sportowego w Zieleniu            
i Ryńsku. W miejscowości Wronie, która słynie z pięknych 
lasów urządzono Izbę Łowiecką.  Obecnie trwają prace 
nad modernizacją Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 
oraz utworzeniem Centrum Tradycji Rybackich                       
w Orzechówku.  
Jednakże Droga Roksano! najbardziej cieszę sie ze zmian 
w mojej wsi. Przy nowo dobudowanej szkole także 
urządzono Plac Zabaw i Przedszkole „Promyczek“ 
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.Placówka jest bogato wyposażona dzięki dotacjom 
unijnym, jest pracownia komputerowa, w klasach są 
tablice interaktywne. Napisz Roksano! jak idzie Ci nauka 
języka angielskiego. Ja uczę się języków  obcych  już od 6 
lat. W klasie III brałam udział w dodatkowych zajęciach 
z języka angielskiego "Learning English is Fun" . Jest to 
Program stworzony przez Europosła Janusza Zemke, 
realizowany na terenie całego województwa kujawsko - 
pomorskiego. Kurs ukończyłam z wyróżnieniem. W tym 
roku w mojej szkole zorganizowano Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „I Want to „I Want to „I Want to „I Want to VisitVisitVisitVisit    
EnglishEnglishEnglishEnglish----Speaking Countries”Speaking Countries”Speaking Countries”Speaking Countries” . Muszę Ci się pochwalić , że 
byłam jedną z osób w naszej trzyosobowej grupie , która 
zdobyła I miejsce. Mówię też już nieźle po angielsku.           
Polish membership in European Union is the chance for 
young people to meet new friends and see many interesting 
places.  

Uczniowie klasy II realizują też projekt edukacyjny 
EDUSCIENCE – "Podnoszenie kompetencji 
uczniowskich z wykorzystaniem innowacyjnych metod               
i technologii. W ramach tego projektu korzystają                
z nowoczesnej platformy e-learningowej. Uczestniczą                
w transmisjach video z Polskiej Stacji Polarnej, która 
znajduje się na Spitsbergenie. 
         Jak widzisz Roksano przez 10 lat obecności Polski 
w Unii Europejskiej nasz kraj  dokonał  olbrzymiego 
skoku cywilizacyjnego w każdej dziedzinie życia. Polacy 
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mogą podróżować i zwiedzać Europę. Wiele szkół 
współpracuje i młodzież uczy sie za granicą, zdobywając 
nowe doświadczenie. Zmniejszyło się bezrobocie. 
Rozwinął sie przemysł, nastąpił wzrost obrotów 
handlowych. Jest napływ nowych technologii  oraz 
unowocześnienie metod zarządzania. Rolnicy korzystają  
z dopłat unijnych. Produkuje sie zdrową, ekologiczną 
żywność.  Życzę Ci równiez w Twoim kraju dużych 
zmian. Napisz, czy dostrzegacie zmiany, które zachodzą 
w innych krajach należących do Unii. Opisz jak wygląda 
Twoja szkoła i miejscowość i jak Wam sie na co dzień 
żyje. My Europejczycy będziemy zawsze razem! Na 
dowód naszej przyjaźni ślę Ci naszą maskotkę europejską 
– Syriusza.   

                                         
                                                       
 

       Pozdrawiam Ellis                                                                                   
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Ps. Przesyłam Ci moje pamiątkowe zdjęcie z konkursu.   

Jeśli możesz to prześlij mi także Swoją fotkę. 

 

 

 


