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KOMUNIKATY
Zebrania wiejskie
15 wrzeœnia br. odby³o siê
zebranie wiejskie w Krobi.
Uczestniczyli w nim:
- Wójt Marek Olszewski;
- Dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr
1 w Lubiczu Górnym Andrzej
Siemianowski;
- Komendant Posterunku Policji Janusz Rudnicki;
Kierownik
Gospodarstwa Pomocniczego Andrzej
Krzy¿anowski;
- Radna Marlena Ardanowska.

W uroczystym otwarciu Zespo³u Szkó³ nr 2 w Grêbocinie
udzia³ wziêli najwa¿niejsi przedstawiciele w³adz.

Szko³a jak malowana
31 sierpnia 2004
r. w Zespole Szkó³
nr 2 w Grêbocinie
nast¹pi³o
uroczyste otwarcie nowego budynku szko³y.
Na otwarciu zjawili siê przedstawiciele samorz¹du szczebla gminnego oraz
wojewódzkiego. Nie
zabrak³o tak¿e radnych oraz ksiêdza
biskupa
Andrzeja
Suskiego.
Uroczystoœæ
otwarcia poprzedzi³a
msza œw. odprawiona przez
honorowego goœcia ks. biskupa
Andrzeja
Suskiego. Przeciêcia wstêgi dokonali:
senator prof. Marian
¯enkiewicz, minister Hanna
Kuziñska,
marsza³ek województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz, wójt Marek Olszewski i
przewodnicz¹ca Rady Gminy
Hanna Anzel. Wœród zaproszo-

nych goœci znaleŸli siê: pose³
RP Anna Sobecka, pose³ RP
Bogdan Lewandowski, pose³
RP Jerzy Wenderlich, wicekurator Kuratorium Oœiwaty
Jan Œwiatowski.
W czasie uroczystoœci przyznane zosta³y tytu³y „Przyjaciela
szko³y”.
Otrzymali je: wójt Marek Olszewski,
przewodnicz¹ca Rady Gminy
Hanna Anzel i pani Barbara

G³ówne tematy podjête na
zebraniu:
- dowóz dzieci do szko³y;
- budowa chodnika;
- kanalizacja;
- utrzymanie dróg;
- gazyfikacja.
15 paŸdziernika br. o godz.
17.00 odbêdzie siê zebranie
wiejskie w Lubiczu Dolnym.
G³ównym tematem zebrania
bêdzie rozwój Lubicza Dolnego.

W otwarciu szko³y w Grêbocinie udzia³ wziêli, oprócz wójta,
najwa¿niejsi przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.
Na zdjêciu wójt Marek Olszewski, marsza³ek woj. kuj.-pom. Waldemar Achramowicz oraz przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna
Anzel.

Eckert – poprzednia dyrektor szko³y w
Grêbocinie, inicjatorka budowy szko³y.
Wrêczono równie¿
liczne podziêkowania
wykonawcom inwestycji, przede wszystkim prezesowi firmy
Marbud panu Marianowi Bartosiñskiemu
i
jego
pracownikom za rzetelnoœæ i
terminowoœæ wykonania prac.
Szko³a w Grêbocinie
otrzymala
imiê
Jana Paw³a II. Uroczystego ods³oniêcia portretu z wizerunkiem patrona dokonali:
Pose³ RP pani A. Sobecka oraz
ks. Biskup A. Suski. W trakcie
uroczystoœci
zaprezentowali
siê nasi uczniowie. Przedstawili krótki program artystyczny,
który ods³oni³ arkana budowy
szko³y. Okaza³o siê, ¿e pracê
nadzorowa³o dwóch sympatycznych skrzatów. To oni w
swoich dialogach przyznali siê
do wykonania wielu robót budowlanych. Wyst¹pi³ równie¿
chór szkolny, który œpiewem i
muzyk¹ rozs³awi³ otwarcie nowej szko³y.
Po
oficjalnej
czêœci
uroczystoœci zaproszeni goœcie
oraz mieszkañcy Grêbocina
mogli obejrzeæ ca³y budynek
szko³y. Znajduje siê w nim 13
sal lekcyjnych, sala do gimnastyki, œwietlica oraz szereg gabinetów do prowadzenia zajêæ
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. W nowym budynku na sta³e znalaz³y swoj¹
siedzibê oddzia³y przedszkolne, tymczasowo zaœ, do momentu wyremontowania starego budynku szko³y, bêdziemy
funkcjonowaæ z klasami Szko³y
Podstawowej.
Maria Florek
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O miejskiej lub wiejskiej przysz³oœci gminy Lubicz - wywiad z wójtem Markiem Olszewskim

- Gmina Lubicz nie jest
typow¹ polsk¹ gmin¹, w której wiêkszoœæ stanowi¹ rolnicy. Wiêkszoœæ naszych
mieszkañców zwi¹zana jest z
miastem. Gmina Lubicz nie
bêdzie wiêc chyba rozwijaæ
siê jak inne regiony rolnicze?
- Mamy kilka dróg do wyboru. Z racji po³o¿enia takie miejscowoœci jak Lubicz,
Grêbocin czy Z³otoria mog¹
staæ siê sypialni¹ Torunia,
bo przecie¿ tam w³aœnie powstanie najwiêcej nowych domów. Jeœli te miejscowoœci
zostan¹ do³¹czone do granic administracyjnych Torunia, stan¹ siê swoistym
rozleg³ym przedmieœciem. A z
doœwiadczenia wiemy, ¿e miasto bardziej dba o Rynek Staromiejski i starówkê ni¿ o Podgórz, Rudak czy Rubinkowo.
Dlatego dla mieszkañców naszej gminy, jak i dla tego terenu, lepiej bêdzie zachowaæ
swoj¹ odrêbnoœæ. Poza tym

Mamy swoje piêæ
minut

nasze miejscowoœci, podobnie jak Toruñ, funkcjonuj¹ od
700 lat. Dlaczego wiêc mielibysmy rezygnowaæ z naszej
to¿samoœci?
- Ale czy w³adzom Torunia nie by³oby ³atwiej
przyci¹gn¹æ tu inwestorów?
- Dla w³adz Torunia ka¿dy
pojawiaj¹cy siê inwestor bêdzie
tylko kolejnym przedsiêbiorc¹,
który
chce
zainwestowaæ
pieni¹dze. My gwarantujemy
im o wiele bardziej przyjazne
warunki dla inwestorów, których zawsze traktujemy indywidualnie. Bo dla nas ka¿da
inwestycja jest wielk¹ szans¹
na rozwój, wiêc bardzo nam
na niej zale¿y. Poza tym dla
powa¿nego inwestora budowa
du¿ego zak³adu produkcyjnego
na terenach podmiejskich jest
o wiele bardziej atrakcyjna.
- Gmina Lubicz to jednak nie tylko inwestycje
przemys³owe. Jak pogodziæ
interesy przedsiêbiorców, rolników i mieszkañców gminy,

którzy tylko tu mieszkaj¹?
- To rzeczywiœcie wielkie wyzwanie. Mamy na terenie naszej gminy 1200 gospodarstw
rolnych, z których ¿yje oko³o 40
procent naszych mieszkañców.
Staramy siê dbaæ o ich interesy. Rozumiemy te¿ ludzi, którzy chc¹ mieszkaæ w spokojnej okolicy. Ale nie mo¿emy
zapominaæ, ¿e to zak³ady produkcyjne ustytuowane na naszym terenie dadz¹ nowe miejsca pracy i zagwarantuj¹
rozwój.
- Na której z tych grup
zale¿y panu najbardziej?
- Na wszystkich trzech. Dlatego tak wielkim wyzwaniem
jest takie uregulowanie planu
zagospodarowania przestrzennego, aby nikt sobie nawzajem
nie przeszkadza³. ¯eby jedni mogli spokojnie mieszkaæ,
inni ¿eby mogli spokojnie
gospodarowaæ, a pomiêdzy
nimi ¿eby dzia³a³y zak³ady produkcyjne, które dadz¹ ludziom
pracê.

- Czy poza firm¹ Pacyfic,
która jak wiadomo rozbudowuje siê bardzo intensywnie, pojawi³ siê ostatnio w
Lubiczu taki inwestor, który rzeczywiœcie da³by zatrudnienie wiêkszej liczbie
osób?
- Tak, pojawi³ siê. Mogê
zdradziæ, ¿e planuje stworzyæ
w Lubiczu 400 nowych miejsc
pracy. Jeœli dope³ni wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z
ochron¹ œrodowiska i nie tylko
z tym, byæ mo¿e otworzy u nas
swoj¹ fabrykê.
- S¹ wiêc plany, jest strategia, s¹ inwestorzy. Gmina
Lubicz w porównaniu z innymi gminami, nie jest chyba
w najgorszej sytuacji?
- Mamy swoje piêæ minut,
które musimy wykorzystaæ.
Najwa¿niejsze bêdzie najbli¿sze
piêæ do siedmiu lat. Jestem
przekonany, ¿e czeka nas dobra przysz³oœæ.

„Goniec gminny” powie wszystko o pomocy Unii Europejskiej dla rolników

Kto wie, ten dostanie

Wszystko co rolnik powinien
wiedzieæ o dotacjach z Unii
Europejskiej opublikujemy w
„Goñcu gminnym”. Od dziœ publikowaæ bêdziemy w ka¿dym
numerze „Goñca” szczegó³owe
informacje na temat funduszy
i przepisach umo¿liwaj¹cych
pozyskanie pieniêdzy bud¿etu
Unii Europejskiej.
Oprócz pomocy bezpoœredniej w formie dop³at do u¿ytków rolnych, polski rolnik bêdzie móg³ staraæ siê o pomoc
dodatkow¹. Bêdzie ona udzielana w ramach dwóch programów operacyjnych dla Polski: Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) i Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora ¿ywnoœciowego i rozwój obszarów
wiejskich”. Œrodki na realizacjê dzia³añ z tych programów
bêd¹ pochodziæ z Unii Europejskiej, czêœciowo z bud¿etu pañstwa oraz – w niektórych przy-

padkach – w czêœci równie¿ ze
œrodków w³asnych osób korzystaj¹cych z pomocy. Wnioski
o pomoc bêd¹ przyjmowane
w Oddzia³ach Regionalnych i
Biurach Powiatowych ARiMR.

Ułatwienie startu
młodym rolnikom.

Rolnik ten bêdzie musia³ byæ
ubezpieczony w KRUS. Wymagane bêd¹ od niego kwalifikacje rolnicze (odpowiednie wykszta³cenie lub sta¿ pracy) lub
zdobycie wykszta³cenia rolniczego w ci¹gu 5 lat od rozpoczêcia prowadzenia gospodarstwa. Tyle samo czasu bêdzie
mia³ na osi¹gniêcie ¿ywotnoœci ekonomicznej (4800 euro),
dostosowanie gospodarstwa do
standardów w zakresie ochrony œrodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierz¹t.
Zobowi¹¿e siê do prowadzenia gospodarstwa przez co najmniej 5 lat.

Pomoc przy sk³adaniu lub
przejmowaniu
gospodarstw
przez m³odych rolników oraz
wsparcie i modernizacja tych
gospodarstw, odbywaæ siê bêdzie w formie dotacji na zagospodarowanie siê. Bêdzie ona
wyp³acana m³odemu rolnikowi, który rozpocznie po raz
pierwszy samodzielnie prowaObszary o
dzenie gospodarstwa.
niekorzystnych
Pomoc przyznana bêdzie rolwarunkach
nikowi, który jest pe³noletni,
gospodarowania (ONW)
ale nie ukoñczy³ 40 roku ¿ycia
oraz podj¹³ po raz pierwszy saDotacje bêd¹ przys³ugiwamodzieln¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹, ³y rolnikom z gmin, w których
nie wczeœniej ni¿ 12 miesiê- wystêpuj¹ utrudnione waruncy przed przyznaniem pomocy. ki do prowadzenia dzia³alnoœci

rolniczej.
WskaŸniki
niekorzystnych
warunków gospodarowania:
- Obszary górskie – niekorzystne warunki klimatyczne i
ukszta³towanie terenu.
- Obszary nizinne I i II – niekorzystne warunki klimatyczne, wodne, glebowe, niesprzyjaj¹ca rzeŸba terenu lub z³a
sytuacja demograficzna.
- Obszary ze specyficznymi
utrudnieniami – z³o¿one problemy strukturalne, a jednoczeœnie du¿e znaczenie turystyczne (rejony podgórskie).
Pomoc dla gospodarstw w ramach ONW zale¿eæ bêdzie od
typu obszaru i stopnia utrudnieñ w gospodarowaniu oraz
od powierzchni gospodarstwa.
Kryteria dostêpu: powierzchnia u¿ytków rolnych znajduj¹cych siê na terenie zaliczonym do ONW przekracza 1 ha,
wnioskodawca przestrzega zasad zwyk³ej dobrej praktyki
rolniczej.
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Zagospodarowanie terenów
- pytania i problemy

Zmiany i
u³atwienia
Pomimo
czêstych
zmian
obowi¹zuj¹cego
prawa,
nie
u³atwiaj¹cych ¿ycia inwestorom, Gmina Lubicz cieszy siê
nies³abn¹cym zainteresowaniem
inwestorów prywatnych, zarówno
w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego (jedno- i wielorodzinnego), jak i zabudowy s³u¿¹cej
prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Konsekwencj¹ tego jest
koniecznoœæ ci¹g³ej rozbudowy oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej.
Teren Gminy Lubicz w znacznej wiêkszoœci nie jest objêty
obowi¹zuj¹cym planem miejscowym. Wyj¹tek stanowi¹ tu czêœci
Krobi, Mierzynka, Lubicza Górnego, Nowej Wsi, Lubicza Dolnego, tereny w pasie oko³o 200
m (obustronnie) wzd³u¿ drogi
Toruñ-Olsztyn, oraz inne tereny
objête drobnymi korektami planu. Dlatego te¿ w odniesieniu do
wiêkszoœci terenów w Gminie inwestorzy mo¿liwoœæ zabudowy
swojej ziemi uzyskuj¹ w drodze
ustalania warunków zabudowy
dzia³ki.
Procedura ustalania warunków zabudowy dzia³ki w przypadku braku planu miejscowego, choæ doœæ z³o¿ona, skutkuje
wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy – jest ona dokumentem posiadaj¹cym dwie podstawowe zalety: jest bezterminowa i
mo¿liwe jest przeniesienie tej decyzji na innego inwestora.
Obowi¹zuj¹c¹ od ponad roku
ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która
jest podstawowym aktem prawnym okreœlaj¹cym sposób wyznaczania terenów pod zabudowê
i lokalizowania obiektów budowlanych, zmieniono ustaw¹
o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
Zmniejszeniu uleg³ zakres dokonywanych przez wójta Gminy
uzgodnieñ, co znacznie przyspieszy postêpowanie Urzêdu Gminy. Efektem koñcowym jest decyzja o warunkach zabudowy,
której uprawomocnienie odbywa
siê na zwyk³ych warunkach kodeksu postêpowania administracyjnego.
Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy dzia³ki stanowi punkt wyjœcia do projektowania obiektu i wniosku o wydanie
pozwolenia na budowê, którego
adresatem jest starosta powiatu
toruñskiego.
W przypadku terenów objêtych
ustaleniami obowi¹zuj¹cego planu miejscowego, nie ustala siê
warunków
zabudowy
dzia³ki
– bezpoœrednio na podstawie ustaleñ planu miejscowego
mo¿liwe jest wydanie pozwolenia
na budowê.
(jk)

Szko³a Podstawowa w M³yñcu ma siê czym pochwaliæ.
Chwal¹ j¹ te¿ przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty

Mierzenie wysokiej
jakoœci
Na prze³omie lutego i marca br.
w Szkole Podstawowej w M³yñcu
odby³o siê mierzenie jakoœci pracy dotycz¹ce podstawowych jej
funkcji tj. dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz organizacji zarz¹dzania. Osob¹
prowadz¹c¹ badanie placówki
by³a mgr Iwona Micha³ek, starszy
wizytator Kuratorium Oœwiaty w
Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. W mierzeniu jakoœci pracy placówki pos³u¿ono siê takimi metodami i narzêdziami
jak arkusz diagnostyczny, ankiety
skierowane
do uczniów, rodziców i nauczycieli,
scenariusze wywiadów, arkusze obserwacji zajêæ, arkusze
diagnostyczne i informacje dotycz¹ce
ró¿nych
obszarów pracy szko³y
oraz dokumentacjê
szkoln¹.
Obszerny i wyczerpuj¹cy raport o
jakoœci edukacji w SP
w M³yñcu zosta³ zaprezentowany przez
pani¹ wizytator na
spotkaniu z Inspektorem Oœwiaty Gminy Lubicz,
mgr Krystyn¹ £êc, Dyrektorem
Szko³y mgr Janem K³odawskim,
gronem pedagogicznym, przedstawicielami Rady Rodziców i
Samorz¹du Uczniowskiego.

Niemiecki dla
pierwszaków
Okaza³o siê, ¿e nasza niewielka placówka, malowniczo
po³o¿ona nad rzek¹ Drwêc¹, ma
siê czym pochwaliæ. W raporcie
zwrócono uwagê przede wszystkim na fakt, i¿ Realny Program Rozwoju opracowany jest
w oparciu o dog³êbn¹ diagnozê
wszystkich podmiotów: uczniów,
rodziców i nauczycieli. Jednym
z przyk³adów ¿ywego reagowania na potrzeby œrodowiska by³o
wprowadzenie jêzyka niemieckiego od pierwszej klasy oraz
opracowana innowacja pedagogiczna, której celem bêdzie stopniowe wprowadzenie dzieci do
nauczania jêzyka angielskiego w
nauczaniu zintegrowanym.
Na s³owa uznania zas³uguj¹
równie¿ m³ynieccy nauczyciele,
którzy posiadaj¹ wysokie kwalifikacje zawodowe.

Wiêkszoœæ kadry ma kwalifikacje do nauczania dwóch, a
czasami nawet kilku przedmiotów. Powierzane im dodatkowe
czynnoœci s¹ zgodne z ich kompetencjami i umiejêtnoœciami.

Atmosfera jest na medal
W raporcie sporz¹dzonym przez
Iwonê Micha³ek mowa jest tak¿e
o wysokim, mimo obiektywnych
trudnoœci, poziomie kszta³cenia.
Nasi uczniowie zdobywaj¹ zadowalaj¹ce,
uwzglêdniaj¹c
ich
mo¿liwoœci, wyniki na spraw-

motnych w szkole, które sta³y siê
ju¿ tradycj¹ placówki.
Mocn¹ stron¹ pracy szko³y jest
równie¿ jej wystrój i czystoœæ. W
klasach i na korytarzach umieszczone s¹ prace uczniów , dyplomy, podziêkowania, gazetka
tematyczna i informacje. Ostatnio teren wokó³ szko³y zosta³
wy³o¿ony kostk¹ brukow¹, a
wkrótce zostan¹ zainstalowane ³aweczki dla dzieci. Na tym
nie koñcz¹ siê nasze starania o estetyczny wygl¹d placówki. Bêdziemy z pewnoœci¹ w
przysz³oœci zabiegaæ
o mo¿liwoœæ wykonania nowej elewacji
budynku.

Plany na
przysz³oœæ

dzianie w klasie szóstej. Ponadto
reprezentanci szko³y bior¹ liczny udzia³ w ró¿norakich konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ sukcesy sportowe
dzieci, które przecie¿ pozbawione s¹ mo¿liwoœci korzystania z
sali gimnastycznej.
Mocn¹ stron¹ tej niewielkiej placówki jest tak¿e dobra
atmosfera panuj¹ca w szkole, przejawiaj¹ca siê wysokim
stopniem akceptacji rodziców i
uczniów. Ka¿de bowiem dziecko jest tutaj traktowane podmiotowo. Ka¿dy jest dobrze znany,
ka¿dy dostanie pomoc w razie
potrzeby i ka¿dy mo¿e rozwijaæ
swoje uzdolnienia.

Szkolne inwestycje
Nasza placówka jest szko³¹
œrodowiskow¹. Podejmowane w
niej przedsiêwziêcia maj¹ s³u¿yæ
nie tylko uczniom, ale i ich rodzicom. O szerokim otwarciu szko³y
dla œrodowiska œwiadcz¹ liczne imprezy, integruj¹ce nauczycieli i rodziców ze œrodowiskiem.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
œwi¹teczne spotkania osób sa-

Aby obraz szko³y
nie by³ zbyt ró¿owy,
w raporcie zamieszczono równie¿ obszary
wymagaj¹ce
poprawy.
W
najbli¿szym
czasie opracujemy metody, które pozwol¹
w³¹czyæ w wiêkszym
stopniu dzieci i rodziców w decydowanie o istotnych sprawach szko³y.
Mamy równie¿ zamiar zwiêkszyæ
dostêp uczniów zainteresowanych informatyk¹ do zajêæ pozalekcyjnych. Chcielibyœmy tak¿e
umo¿liwiæ dzieciom czêstsze korzystanie z autobusu gminnego, co zwiêkszy³oby atrakcyjnoœæ
prowadzonych zajêæ.
Raport o jakoœci edukacji w
naszej szkole udowodni³, ¿e niewielkie, wiejskie placówki maj¹
równie¿ wiele do zaoferowania swoim uczniom i nie tylko.
Szko³a stanowi przecie¿ swoisty oœrodek kultury. Dziêki naszym staraniom m³yniecka wieœ
¿yje. Na organizowane przez nas
uroczystoœci przychodz¹ obecni uczniowie ale te¿ absolwenci i
ca³e rodziny.
Podsumowuj¹c wyniki wizytacji Iwona Micha³ek stwierdzi³a,
¿e chêtnie pos³a³aby do naszej
placówki swoje dziecko. Te s³owa
stanowi³y dla nas najwiêkszy
stopieñ uznania.
mgr Jan K³odawski
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w M³yñcu
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Mistrzyni Polski w jeŸdzie na czas pochodzi z M³yñca

Olimpijka na
rowerze
Nie od dziœ wiele mówi siê o wyrównywaniu szans miêdzy dzieæmi z miasta i obszarów wiejskich. Czêsto ta jak¿e s³uszna idea stanowi jedynie teoriê, która nie
pokonuje trudnoœci ekonomicznych i ogólnego marazmu ogarniaj¹cego polskie
szkolnictwo. W zwi¹zku z tym ka¿dy pozytywny przyk³ad potwierdzenia tej idei
wart jest odnotowania i rozpropagowania wœród wszystkich, którym dobro dzieci
le¿y na sercu.
W³aœnie jedna z absolwentek Szko³y Podstawowej w
M³yñcu, Ma³gorzata Wysocka, sw¹ postaw¹ przekona³a
nas, ¿e wiara w sukces
po³¹czona z pracowitoœci¹
mog¹ zaprowadziæ bardzo
daleko, nawet do greckich
Aten.

Zaczyna³a na
naszych szosach
Rok
szkolny
1985/86
rozpocz¹³ siê jak zwykle,
choæ wœród pierwszaków niewielkiej m³ynieckiej podstawówki po³o¿onej w urokliwej
dolinie Drwêcy sta³a przysz³a
olimpijka. Zapewne Bo¿ena
Truszkowska
obejmuj¹c
sw¹ opiek¹ pierwsz¹ klasê
nie przewidywa³a, ¿e wœród
gromadki dzieci znajduje
siê przysz³y uznany sportowiec. Nic bowiem na to nie
wskazywa³o. Ma³a Ma³gosia
nie wyró¿nia³a siê niczym
specjalnym. Ot nieœmia³a,
szczup³a dziewczynka z jasnymi w³osami o piwnych oczach.
Tak samo jak inne dzieci nie
mog³a zapamiêtaæ tabliczki
mno¿enia ani odró¿niæ przymiotnika od przys³ówka. Potem jednak w ¿yciu Ma³gosi
mia³y miejsce zdarzenia,

i œwiatowej m.in. w
Hiszpanii, W³oszech
czy Niemczech, gdzie
plasuje siê wœród
dziesiêciu
najlepszych kolarzy szosowych. Te wybitne
sukcesy dziewczyny
z M³yñca sprawi³y, ¿e
zakwalifikowa³a siê
na Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Tam
mimo kontuzji rêki
uda³o siê jej uzyskaæ
które odmieni³y los tej cichej i zadowalaj¹ce wyniki.
skromnej dziewczynki. NastoW drodze do Pekinu
latka spotka³a bowiem na swojej
drodze Jerzego K³obukowskiego,
Obecnie Ma³gosia przygotowuktóry pokaza³ przysz³ej olimpij- je siê do mistrzostw œwiata na
ce, ile radoœci i satysfakcji mo¿e zgrupowaniu we W³oszech. Wieprzynieœæ sport. Ten nauczyciel rzy równie¿ w swój kolarski start
w-fu dostrzeg³, ¿e w ciele drob- na kolejnej olimpiadzie, w Pekinej nastolatki drzemie du¿a si³a nie.
fizyczna i psychiczna. OdwaOstatnio Ma³gorzata Wysocka
ga i upór Ma³gosi, jej rodziców by³a honorowym goœciem inaui nauczycieli m³ynieckiej szko³y guracji roku szkolnego w swojej
sprawi³y, ¿e nasza olimpijka to dawnej „podstawówce”. Wszyscy
w³aœnie tutaj, na gminnych szo- cieszyliœmy siê z tej wizyty, czesach zdobywa³a swoje pierwsze go wyrazem by³y s³owa podziwu
kolarskie szlify.
i uznania oraz kwiaty i gratuNa pocz¹tku musia³a pokonaæ lacje od dyrektora szko³y, Jana
wiele trudnoœci. Ale uda³o siê. K³odawskiego i ca³ego grona peMa³gosia jest dziœ mistrzem dagogicznego dla naszej absolPolski w jeŸdzie na czas. Po- wentki. Rozpiera³a nas duma, ¿e
nadto bierze udzia³ w licznych to w³aœnie w m³ynieckiej szkole
wyœcigach o randze europejskiej rozpoczê³a siê kariera Ma³gosi.

Sukces ko³a teatralnego ze Szko³y Podstawowej w Lubiczu w ogólnopolskim konkursie

Rosn¹ nam aktorzy

Ko³o teatralne dzia³aj¹ce
przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Lubiczu Dolnym zwyciê¿y³o
w I edycji ogólnopolskiego
konkursu „Roman Brandstaetter zamieszka³y w Biblii”. Przegl¹d odby³ siê w Poznaniu, w czerwcu tego roku.
Wrêczenie nagród odby³o siê
24 wrzeœnia br. w Poznaniu

w ramach uroczystych obchodów Dnia Brandstaettera organizowanych co roku pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Poznania. Odbiór nagrody i prezentacjê przedstawienia poprzedzi³o z³o¿enie kwiatów na grobie pisarza. Liturgia
Eucharystyczna
celebrowana
przez Arcybiskupa Metropolitê

Poznañskiego Józefa G¹deckiego
w Katedrze oraz wystêp piosenkarki Eleni. Nagrody wrêcza³
Dyrektor Wydzia³u Oœwiaty oraz
Wielkopolski Kurator Oœwiaty.
W auli Wydzia³u Teologicznego
obecna by³a m³odzie¿ ze szkó³
bior¹cych udzia³ w konkursie.
Maria Kalas

Sportowe sukcesy kolarki nie s¹ wyj¹tkiem wœród
uczniów naszej szko³y, która niestety do dziœ nie mo¿e
doczekaæ siê sali gimnastycznej. Warto przypomnieæ
choæby tegoroczne osi¹gniêcia
ch³opców,
którzy
tworz¹
najlepsz¹ dru¿ynê pi³karsk¹
w gminie, a w rozgrywkach
powiatowych zajêli wysokie
czwarte miejsce. Na uwagê
zas³uguje te¿ osoba Klaudii Piwoñskiej, reprezentantki kadry wojewódzkiej pi³ki
no¿nej dziewcz¹t czy kolarskiego reprezentanta kraju Wojtka Dybla. Owe talenty wy³awia i rozwija obecny
nauczyciel w-fu w SP w
M³yñcu Wojciech Okruciñski
wspó³pracuj¹cy ze Zbigniewem Barcikowskim.
Te,
jak¿e
chwalebne przyk³ady, s¹ dowodem na to, ¿e wiara w sukces i systematyczna praca
mog¹ przynieœæ efekty, które czasami przerastaj¹ nasze najœmielsze oczekiwania. Okazuje siê ponadto, ¿e
uczniowie niewielkich, wiejskich szkó³ wcale nie s¹ gorsi od swoich rówieœników z
wiêkszych placówek.
Wszyscy bowiem maj¹ takie samo prawo i szanse na osi¹gniêcie sukcesu i
szczêœcia. Wystarczy chêæ i
dobra wola uczniów, rodziców i nauczycieli.
mgr Dorota Wróbel
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
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Akcja “Sprz¹tania œwiata” w naszej gminie rozpoczê³a siê w Z³otorii

Uczniowie
przyrzekli
W dniu 16 wrzeœnia w Szkole Podstawowej w Z³otorii
odby³a siê inauguracja akcji
½Sprz¹tanie œwiata½. Na heppening promuj¹cy czystoœæ i
poszanowanie dla œrodowiska
przybyli
miêdzy
innymi:
przewodnicz¹ca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel,
wiceprzewodnicz¹cy
Rady
Gminy Lubicz i so³tys Z³otorii
- Marian Rzeszotek, kierownik
Miejskiego Oœrodka Edukacji
Ekologicznej przy MPO Jolanta
Makowska, prezes MPO Grzegorz Bro¿ek, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Z³otoria
Festyny rodzinne w Lubiczu
Górnym i Grêbocinie

Fajerwerki i ogniska
W dwie kolejne soboty
wrzeœnia odby³y siê festyny
rodzinne: w Lubiczu Górnym
oraz w Grêbocinie.
Festyn w Lubiczu Górnym
pt.: „Po¿egnanie lata” odby³ siê
18 wrzeœnia na boisku przy ul.
Ko³³¹taja. Gospodarzami festynu byli Wójt Gminy Lubicz oraz
Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej w Lubiczu. W programie
imprezy nie zabrak³o: konkursów, ziemniaków pieczonych w
ogniu, wystêpów zespo³ów muzycznych, wystêpów klubu seniora, konkursów z nagrodami, pokazów fajerwerków.
Z kolei na boisku szkolnym
w Grêbocinie, jak co roku, w
ostatni¹ sobotê wrzeœnia odby³
siê festyn rodzinny pt.: „Œwiêto
Pieczonego Ziemniaka”. Organizatorem imprezy by³ Wójt
Gminy Lubicz oraz agencja
GRA przy wspó³udziale Sekcji
Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Toruniu i Posterunku Policji w Lubiczu. Policjanci pokazywali jak zabezpieczyæ
rower przed kradzie¿¹. Dla
najm³odszych
przygotowano konkursy oraz pokazy z
udzia³em policji. Doroœli mogli nacieszyæ siê ziemniakami pieczonymi. Atrakcj¹ by³y
te¿ wystêpy zepo³ów muzycznych, prezentacje artystyczne cz³onków Klubu Seniora.
Wszystkich zachwyci³ równie¿
pokaz fajerwerków.

Marek Bald, autor telewizyjnego programu ½Spotkanie
z Ekologi¹½ w TVB S³awomir
Lewandowski,
redaktorzy
Nowoœci, oraz Rodzice.
Nasi
uczniowie
podczas œpiewania piosenki pt:
„œmieciu precz”, zaprezentowali selektywn¹ zbiórkê odpadów, jako najbardziej przyjazn¹
œrodowisku. Przewodnicz¹cy
klas przekazali zebran¹ w
swoich klasach makulaturê,
za któr¹ otrzymali w nagrodê
m³ode drzewka daglezji zielonej. Nastêpnie w imieniu ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej z³o¿yli

przyrzeczenie, ¿e bêd¹ chroniæ
œrodowisko, w którym ¿yjemy
swoimi ekologicznymi zachowaniami na co dzieñ.
„Chcê by wokó³ by³o œlicznie,
bêdê ¿y³ ekologicznie” – to has³o
ukaza³o siê podczas sk³adania
zobowi¹zañ. Dzieci przyrzek³y,
¿e nie bêd¹ œmieciæ, rozpoczn¹
walkê z jednorazowymi reklamówkami poprzez odmawianie
ich przyjêcia w sklepach, na
zakupy chodziæ bêd¹ ze swoj¹
torb¹ lub koszykiem, pomyœl¹
zanim coœ kupi¹ i wyrzuc¹,
obieca³y, ¿e bêd¹ segregowaæ
odpady i zbieraæ makulaturê i

inne surowce wtórne, które w
wyniku recyklingu mog¹ byæ
przetworzone na nowe towary.
Po
uroczystym
posadzeniu drzewek, wszyscy wyruszyli sprz¹taæ przydzielone
tereny: lasek, boiska szkolne, przydro¿ne rowy, chodniki, a wszystko po to, aby
zaœwiadczyæ o naszej trosce
dla Ziemi.
Opracowa³y:
mgr Alina Skowroñska
mgr Kamilla Wernerowska
ze Szko³y Podstawowej
w Z³otorii

Dzieci z gminy Lubicz w wakacje wypoczywa³y w Niemczech i Tatrach

Pe³n¹ piersi¹
Gmina Lubicz wspó³pracuje
z niemieck¹ gmin¹ Herbsleben nieprzerwanie od 1998r.
W tym roku w dniach od 15
do 25 lipca, 22 osobowa grupa m³odzie¿y z gminnych
szkó³ gimnazjalnych wraz z 2
opiekunkami wypoczywa³a w
zaprzyjaŸnionej gminie Herbsleben.
Wzajemne
kontakty m³odzie¿y, zamieszkiwanie w domach rówieœników
to znakomita okazja
dla naszych dzieci do
kszta³cenia jêzyka
niemieckiego: bogacenie
s³ownictwa,
æwiczenie
prawid³owej
wymowy
i akcentu oraz wyczucie ró¿nic miêdzy
mow¹ potoczn¹ a
jêzykiem literackim.
Z praktycznej lekcji wszyscy uczestnicy
skwapliwie
korzystali,
poniewa¿ w szko³ach gminy Lubicz
jêzyk niemiecki jest wiod¹cym
jêzykiem zachodnim.
Oprócz walorów dydaktycznych bardzo wa¿nym elementem pobytu by³o poznawanie

cz¹stki kraju s¹siadów, kultury, zwyczajów, historii i ¿ycia
codziennego. Liczne atrakcje, gry i zabawy umila³y i
zape³nia³y czas wieczorny. Realizacja programu jest mo¿liwa
dziêki finansowemu wsparciu
fundacji Polsko - Niemiecka
Wspó³praca M³odzie¿y (PNWM)
z siedzib¹ w Poczdamie.
Równie¿ w tym sezonie, wzorem lat
ubieg³ych Uczniowski
Klub Sportowy ¯AK,
przy wydatnej pomocy Urzêdu Gminy
Lubicz zorganizowa³
dla m³odzie¿y kolonie
profilaktyczno
– rekreacyjne. Tradycyjnie w Rabce
wypoczywa³o w okresie od 16 lipca do 3
sierpnia 55 kolonistów. Koszt pobytu
na turnusie wynosi³,
tak jak w ubieg³ym
roku 780 z³.
Mimo
niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych uczestnicy zwiedzili Wieliczkê i Kraków, Zakopane i jaskinie, odbyli
piesz¹ wycieczkê do Morskiego Oka, wjechali wyci¹giem

krzese³kowym
na
Butorowy Wierch. Piesze wypady na
pobliskie szczyty wzmocni³y
kondycjê fizyczn¹, umo¿liwi³y
poznanie piêkna przyrody górskiej i podziwianie wspania³ych
widoków. Jedynie obfite opady
atmosferyczne uniemo¿liwi³y
sp³yw Dunajcem.
Tak atrakcyjny pobyt uda³o
siê zorganizowaæ dziêki ludziom dobrej woli.
Organizatorzy
wraz
z
uczestnikami
serdecznie
dziêkuj¹ za wsparcie rzeczowe nastêpuj¹cym osobom i firmom:
- Pani Ewie Drejling,
- Pani Hannie Tuszyñskiej,
- Panom Miros³awowi i
Bogdanowi Jastrzêbskim,
- Panu Kazimierzowi
Stawskiemu,
- Panu Mieczys³awowi
Œwitajskiemu,
- Firmie Toruñ –Pacyfic sp.
z o.o.,
- Firmie Bartorex sp. z o.o.
z Krobi.
- oraz Firmie Agro – Bus za
nieodp³atn¹ pracê kierowcy w
trakcie dowozu i powrotu dzieci z wypoczynku.
(k³)
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Z³ote gody
23 wrzeœnia br. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lubiczu odby³y siê dwie uroczystoœci 50-lecia œlubu mieszkañców Grêbocina: Pañstwa
Jana i Krystyny Stefañskich oraz Pañstwa
Felicji i Stefana Schrõter. Gospodarzami
uroczystoœci „Z³otych godów” byli Wójt Gminy
Marek Olszewski oraz Kierownik USC Barbara Zarêbska, którzy przyjêli Jubilatów oraz zaproszonych goœci. Pan Wójt wrêczy³ Jubilatom
medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
By³y s³owa wzajemnego podziêkowania za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, kwiaty, wspomnienia, gratulacje oraz lampka szampana od
gospodarzy, któr¹ wzniesiono toast za „Z³ote
gody”. Uroczystoœæ wzruszy³a nie tylko dostojnych Jubilatów, ale i zgromadzonych goœci.
Gratulujemy i ¿yczymy Jubilatom obchodów
kolejnych okr¹g³ych godów wspólnego ¿ycia.

Na zdjêciach:
Pañstwo Krystyna i Jan Stefañscy (na zdjêciu z lewej strony)
oraz Pañstwo Felicja i Stefan Schröter (zdjêcie z prawej strony)

Nowe na
półce
N O W O Œ C I:
Z
literatury piêknej na
uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Powstanie 44”- N. Davies, „Jeden fa³szywy ruch”, „Jedyna
szansa”- H. Coben, „Cyfrowa
twierdza”, „Kod Leonarda da
Vinci”- D. Brown, „Pusty pokój”- T. Stevenson, „Niepokorna córka”- X. Phuong, „Z cia³a
i z duszy”- M. Cuunningham,
„Kocham tatê”- A. Titchmarsh,
„Niewolnica”- M. Nazer, „Pierwszy jeŸdziec Apokalipsy”- J.
Case, „Pan tañca”- A.M. Geeley,
„Zdrada Tristana”- R. Ludlum,
„Panna m³oda w ¿a³obie”- C.
Woolrich, „Szczêœciara”- A. Sebold, „Wiatr nie potrafi czytaæ”,
„Œwiat Suzie Wong”- R. Mason,
„Dwa tygodnie w innym mieœcie”- J. Shaw, „Diabe³ ubiera siê u Prady”- L. Weisberger,
„Z³y dotyk”- M. Walters, „Wyœcig ze smierci¹”- E. Spindler.
Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki
polskich autorów: „Mój przyjaciel, zdrajca”- M. Nurowska, „Zapiski stanu powa¿nego”, „Romans na receptê”- M.
Szwaja, „Uœmiech czarnej wdo-

wy”- K. Boglar, „Salonowe ¿ycie”- I. Matuszkiewicz, „Niebieski autobus”- B. Kosmowska,
„Mê¿czyzna do towarzystwa”D. Stec, „Posag Klary”- K. Laguna.
Dla m³odzie¿y biblioteka
poleca: „Gorzkie s³odkie poca³unki”, „Ciao, Bambina”, „Tam,
gdzie rosn¹ dzikie astry”, „Czas
próby”, „Przyjaciele”, „Co zrobi Joey Pigza?”, „Szpieg mimo
woli”, „Diamenty soko³a”, „Kl¹twa Nilu”, „Nie bój tygrysa”,
„Do ostatniej kropli”, „Serce
Faraona”.
Dla najm³odszych: „Shrek
2”, „Rogate Ranczo”, „Gdzie
jest Nemo?”, „Konik Garbusek”, „Zwierzaki w tarapatach”, „Nieroz³¹czni przyjaciele”, „Ufoludek”, „Zasadzki na
Nilu”, „Martynka bawi siê w
teatr”, „Franklin i z³oty interes”, „Franklin sadzi drzewko”, „Przygody Kota Filemona”,
„Puchatek w pu³apce” i wiele innych kolorowych i ciekawych ksi¹¿eczek.
Z literatury popularnonaukowej
biblioteka
zakupi³a

m.in. „Historia Polski 1914-2004”- W. Roszkowski, „Historia administracji”- T. Maciejewski, „Praktyczne zarz¹dzanie
finansami firmy”- R. Macha³a, „Kompendium wiedzy o logistyce”, „Podstawy anatomii
cz³owieka”- B.K. Go³¹b, „Partie
i systemy partyjne”- K. Sobolewska- Myœlik, „Miêdzynarodowe stosunki ekonomiczne”P. Bo¿yk, „Public relations”- W.
Budzyñski, „Sekty za zamkniêtymi drzwiami”- G. Mikrut,
„Cz³owiek i psychologia”, „O
modach i strojach”, „Mobbing
w szkole”- K.E.Dambach, „Lêk
i fobie nastolatków”- S.G. Mattis.
Wypo¿yczalnia kaset wideo zakupi³a
filmy: ”Pasja”, „Nigdy w ¿yciu”, „£awa
przysiêg³ych”, „Ostatni samuraj”, „Rzeka tajemnic”, „W³adca Pierœcieni. Powrót Króla”, „Tatua¿”, „Uœmiech Mony
Lizy”, „S.W.A.T”, „Kill Bill vol.
1”, „Mali agenci 3D”, „”Matrix
Rewolucje”, „Liga niezwyk³ych
d¿entelmenów”, „Pan i W³adca”, „W³oska robota” oraz dla
najm³odszych: „Mój brat niedŸwiedŸ”, „Gdzie jest Nemo?”,
„Maleñstwo i przyjaciele”.
K O M U N I K A T:
- Biblioteki publiczne prosz¹
czytelników o zwrot przetrzymanych ksi¹¿ek.
- Nowy numer telefonu Gminnej Biblioteki Publicznej678-51-35

W akcji „Lato 2004” w gminnych
bibliotekach publicznych wzięło
udział prawie 150 dzieci

Konkursy i zabawy
Gminna Biblioteka Publiczna w
Lubiczu Dolnym oraz filie Gminnej Biblioteki w Lubiczu Górnym, Z³otorii i Gronowie przyst¹pi³y do akcji „LATO 2004”.
W ramach tej akcji biblioteki zorganizowa³y 12 konkursów
czytelniczych, plastycznych oraz
ró¿nego rodzaju quizy i testy, w
których wziê³o udzia³ 145 dzieci („104 rocznica urodzin Jana
Brzechwy”, „Unia Europejska w
oczach dziecka”, „Portret mojego
bajkowego bohatera”, „Moja podró¿ dooko³a œwiata”, „Co wiemy o Drwêcy i miejscowoœciach
nad ni¹ le¿¹cych”- test o gminie,
„Literacki kogel mogel”- quiz dla
dzieci i m³odzie¿y, „£amig³ówki m¹drej g³ówki”- krzy¿ówki i
rebusy). Najlepsze prace zosta³y nagrodzone. Pozosta³e imprezy to gry i zabawy œwietlicowe
ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoaœci¹ wœród dzieci. Z fragmentami ksi¹¿ek z klasyki polskiej i
obcej w ramach akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” zapozna³o
siê 117 dzieci w 14 spotkaniach.
Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³
w konkursach, g³oœnym czytaniu
oraz zabawach i grach œwietlicowych otrzyma³y poczêstunek w
postaci napojów i s³odyczy.
Koszty zwi¹zane z wy¿ej wymienionymi imprezami pokry³a
Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Ksi¹¿nica Kopernikañska w
Toruniu oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Lubiczu.

