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Bank Spó³dzielczy w Grêbocinie
zaprasza do nowej placówki

Bêdzie bli¿ej
Zarz¹d Banku Spó³dzielczego 

w Grêbocinie informuje o kolej-
nej placówce, któr¹ uruchomi³ 
na terenie Gminy Lubicz. To 
ju¿ czwarty punkt, który zosta³ 
uruchomiony w gminie Lubicz. 
Uda³o siê to osi¹gn¹æ dziêki 
dobrej wspó³pracy z w³adzami 

Budżet na rok 2005 - uchwalony
Na sesji w dniu 28.01.2005 Rada Gminy uchwali³a bud¿et na 2005 rok.
Po raz pierwszy dochody Gminy przekrocz¹ 30 mln z³. Najwa¿niejsze wydatki bie¿¹ce to:

- funkcjonowanie szkó³ i przedszkola - 13,5 mln z³
- pomoc spo³eczna    -   5,1 mln z³
- lokalny transport zbiorowy   -   0,6 mln z³
- oœwietlenie ulic, placów i dróg -   1,0 mln z³
- utrzymanie dróg publicznych -   0,9 mln z³

Na inwestycje przeznaczono 5,1 mln z³. Najwiêksze budowy to sala gimnastyczna w Lubiczu 
Górnym i przebudowa ulicy Tulipanowej w Lubiczu Dolnym.
Szczegó³owe zestawienie dochodów i wydatków bud¿etu znaleŸæ mo¿na na naszej stronie in-
ternetowej Urzêdu Gminy Lubicz.

Narodowa 
Strategia 
Integracji 

Społecznej
21 stycznia 2005 w budynku 

Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Lubiczu 
odby³o siê spotkanie przedsta-
wicieli Ministerstwa Polityki 
Spo³ecznej oraz gmin powiatu 
toruñskiego, na którym oma-
wiano Narodow¹ Strategiê 
Integracji Spo³ecznej. Dyskuto-
wano o dzia³aniach maj¹cych 
na celu walkê z wykluczeniem 
spo³ecznym, poczuciem odrzu-
cenia, okreœlano mo¿liwoœci 
dzia³añ instytucji publicznych 
i organizacji pozarz¹dowych 
w zakresie wsparcia konkret-
nych osób i œrodowisk w inte-
gracji ze spo³eczeñstwem.

Wzajemna wymiana do-
œwiadczeñ pozwoli³a oceniæ 
stan zjawiska wykluczenia 
spo³ecznego w naszej gminie 
na tle kraju i gmin uczestni-
cz¹cych w spotkaniu, a tak¿e 
poznaæ rozwi¹zania stosowane 
u naszych s¹siadów.

samorz¹dowymi gminy.
- S¹dzimy, ¿e funkcjono-

wanie placówki bankowej 
u³atwi mieszkañcom korzysta-
nie z us³ug finansowych, tym 
bardziej, ¿e usytuowany tam 
bankomat jest czynny przez 
ca³¹ dobê - mówi¹ przedsta-

wiciele Banku Spó³dzielczego 
w Grêbocinie. 

Placówka po³o¿ona jest 
w Lubiczu Dolnym ul. 
Toruñska 24 (naprzeciwko 
budynku Urzêdu Gminy).

Informujemy, ¿e Filia w Lu-
biczu Dolnym jest czyn-
na od godziny 7.30 do 14.30 
z wyj¹tkiem wtorku – w tym 
dniu zapraszamy od godziny 
7.30 do 16.00.

Zapraszam do korzystania 
z us³ug

El¿bieta £oñ
Prezes Zarz¹du



- Na rok 2004 wie-
le samorz¹dów narze-
ka, poniewa¿ brakowa³o 
pieniêdzy na wykonanie 
zamierzeñ bud¿etowych. 
W naszej gminie te¿ by³o 
tak trudno?

- To nie by³ z³y rok. Bar-
dzo wiele uda³o nam siê 
zrobiæ. Przede wszyst-
kim 31 sierpnia oddaliœmy 
do u¿ytku gimnazjum 
w Grêbocinie, które-
go budowa rozpoczê³a siê 
w paŸdzierniku 2002 roku. 
Drug¹ wa¿n¹ inwestycjê 
uda³o siê zrealizowaæ w ra-
mach partnerstwa publicz-
no-prywantego. Mam na 
myœli budowê 30 kilometrów 
kanalizacji w Z³otorii, No-
wej Wsi i Lubiczu Górnym, 
dziêki czemu skanalizowa-
no a¿ kilkaset posesji. A co 
wa¿niejsze, bêdzie j¹ teraz 
mo¿na ³atwo rozbudowaæ, 
zw³aszcza w Z³otorii i Nowej 
Wsi.

- To s¹ sukcesy “mate-
rialne”. A czy z perspek-
tywy Urzêdu Gminy widaæ 
te¿ pozytywne zmiany, 

za które nie trzeba by³o 
p³aciæ?

- Bardzo mnie cieszy fakt, 
¿e w naszej gminie powstaj¹ 
ró¿ne stowarzyszenia, któ-
re czasem wprawdzie mog¹ 
wydawaæ siê uci¹¿liwe, 
jednak ich dzia³alnoœæ 
jest bez w¹tpienia bar-
dzo po¿yteczna. Poza tym 
s¹ one dowodem na to, 
¿e tak¿e w naszej gminie 
mamy ju¿ do czynienia ze 
spo³eczeñstwem obywatel-
skim.

- Sukcesy bez w¹tpienia 
ciesz¹. Ale z pewnoœci¹ 
w ubieg³ym roku by³y te¿ 
sprawy, które pana 
zmartwi³y.

- Jestem niezadowolony 
ze stanu dróg powiatowych 
i gminnych w naszej gmi-
nie. Jest to jednak bol¹czka 
ogólnokrajowa. ¯a³ujê te¿, 
¿e nie uda³o siê zbudowaæ 
sali gimnastycznej w Lu-
biczu Górnym, ale mam 
nadziejê, ¿e powiedzie to siê 
w tym roku.

- Prognozy na przysz³y 
rok wydaj¹ siê byæ chyba 

lepsze, tak przynajmniej 
twierdz¹ analitycy rynku. 
Czy nadchodz¹ca lepsza 
koniunktura prze³o¿y siê 
na plany gminy?

- Przede wszystkim chce-
my ze œrodków europej-
skich wybudowaæ ulicê 
Tulipanow¹ w Lubiczu Dol-
nym. Prowadzona bêdzie 
rozbudowa sieci kanaliza-
cyjnej i gazowej. Na bie¿¹co 
bêdziemy te¿ doprowadzaæ 
wodê do nowopowsta³ych 
ulic i osiedli. Niestety do-
chody naszej gminy rosn¹ 
zbyt wolno w stosunku 

do potrzeb. Mieszkañców 
wci¹¿ nam przybywa. 
Powstaj¹ wprawdzie nowe 
zak³ady pracy, które oprócz 
zatrudnienia zwiêkszaj¹ 
tak¿e wp³ywy do gminne-
go bud¿etu, jednak wci¹¿ 
jest ich za ma³o. Dlatego 
bêdziemy chcieli przekonaæ 
kolejnych przedsiêbiorców, 
aby rozwijali swoj¹ 
dzia³alnoœæ w³aœnie u nas. 
Oczywiœcie bêdziemy te¿ 
chcieli zachowaæ enklawy 
spokoju, gdzie mieszka³o 
siê bêdzie z przyjemnoœci¹.

- Dziêkujê za rozmowê.

Sprawozdanie 
z IV Międzyszkolnej Miniolimpiady 

Sportowej Klas III 
Szkół Podstawowych Gminy Lubicz

W dniu 27 stycznia 2005 r. w Szkole Podstawowej w Grono-
wie odby³a siê IV edycja Miêdzyszkolnej Miniolimpiady Spor-
towej Klas III Szkó³ Podstawowych Gminy Lubicz o Puchar 
Przechodni.

W miniolimpiadzie uczestniczy³y 5-cio osobowe dru¿yny ze 
szkó³ podstawowych w Lubiczu Dolnym (opiekun: pani Edy-
ta Dobrzeñska), Lubiczu Górnym (opiekun: pani Karolina Kila-
nowska), Grêbocinie (opiekun: pani Hanna Szarek), Gronowie 
(opiekun: pani Teresa Cury³o) i M³yñcu (opiekun: pani Urszu-
la Witkowska).

W zawodach maksymalnie mo¿na by³o uzyskaæ 50 punktów:
I miejsce zajê³a dru¿yna ze SP w Gronowie (48 pkt),
II miejsce dru¿yna ze SP w Lubiczu Górnym (32 pkt),
III miejsce dru¿yna ze SP w Lubiczu Dolnym (26 pkt),
IV miejsce dru¿yny ze SP w Grêbocinie i M³yñcu 
(po 22 pkt).
Po emocjonuj¹cych rozgrywkach pani Dyrektor wrêczy³a ka-

pitanom dru¿yn dyplomy i pi³ki, opiekunom – podziêkowania, 
a zwyciêskiej dru¿ynie Puchar. Na wszystkich uczestników cze-
ka³ s³odki poczêstunek.

Jesteœmy dumni z faktu, ¿e po raz trzeci zdobyty puchar na 
zawsze pozostanie w naszej szkole.

Organizator: Teresa Cury³o

Wieczór kolęd w Grębocinie

Wspólne śpiewanie
W dniu 18 stycznia 2005 r. tradycyjnie w naszej szkole od-

by³ siê wieczór kolêd. Przybyli zaproszeni goœcie - przewod-
nicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel, ksi¹dz proboszcz Dariusz 
Anio³kowski, Inspektor ds. Oœwiaty Krystyna £êc, przedstawi-
ciele Akcji Katolickiej oraz spo³eczeñstwo Grêbocina i okolic. 
Wszyscy wspólnie œpiewali kolêdy, a nagrod¹ dla wykonawców 
by³y s³odycze. Jak co oku mogliœmy pos³uchaæ kolêd w wyko-
naniu chóru szkolnego, chóru koœcielnego, Klubu Seniora.

Brygida Bogdanowicz-Kopeæ

Towarzystwo Inicjatyw 
Lokalnych 

z siedzibą w Lubiczu Dolnym
1 lutego 2005 r. powo³ano 

stowarzyszenie „Towarzy-
stwo Inicjatyw Lokalnych”. 
Ide¹ zapowiedzianych spo-
tkañ stowarzyszenia bê-
dzie formu³owanie potrzeb, 
pomys³ów, zamierzeñ 
mieszkañców, s³u¿¹cych 
rozwojowi naszego regionu 

oraz pozyskiwanie œrodków 
finansowych z ró¿nych Ÿró-
de³ na ich realizacjê. 

O szczegó³owych planach 
i zamierzeniach Towarzy-
stwa poinformujemy po for-
malnym zarejestrowaniu 
stowarzyszenia.

Wci¹¿ siê rozwijamy
O roku minionym i nadchodz¹cym, wójt gminy Lubicz MAREK OLSZEW-

SKI rozmawia z “Goñcem gminnym”
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W³adze samorz¹dowe 
gminy Lubicz poni¿ej 
wymienionym osobom 
dziêkuj¹ za bezinteresown¹ 
pomoc dla naszej wspólno-
ty samorz¹dowej i wsparcie 
dzia³alnoœci charytatywnej

Jerzy Wiœniewski  prezes PBG S.A.,
    Wysogotowo ko³o Poznania.
Waldemar Kulczyñski  BARTOREX, Krobia.
Wojciech B. Sobieszak CPP Toruñ-Pacyfik, Toruñ.
KRI    Wysogotowo ko³o Poznania.
Wojciech Kasprzak  prezes Spó³ki Elwik, Lubicz.
Jerzy Kwiatkowski  JURMET, Sp. z o.o. Lubicz
Andrzej Hercka  Euro-Light, Z³otoria.
ELL-BET   M³yniec Pierwszy.
Marian Gachewicz  P.W. EKOINSTAL, Lubicz.
Janusz Koœcio³ek  Zak³ad Mechaniczny, Lubicz.
Anna Sikorska  kierownik Gminnego
    Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Jan Klawiñski   so³tys Lubicza Dolnego.
Zbigniew Sadowski  prezes 
    Spó³dzielni Mieszkaniowej 
    w Lubiczu Górnym.

Wójt Marek Olszewski i przewodnicz¹ca Rady Gmi-
ny Lubicz, Hanna Anzel podczas uroczystej Sesji 
Rady Gminy, wrêczyli podziêkowania dla osób, któ-
rym nie obca by³a pomoc potrzebuj¹cym. Oboje na 
zdjêciu, wraz z Ann¹ Sikorsk¹, kierowniczk¹ GOPS

„Goniec gminny” o funduszach 
europejskich i warunkach otrzymania pomocy
W dzisiejszym numerze “Goñca gminnego” publikujemy kolejne informacje 

dotycz¹ce pomocy dla rolników z Unii Europejskiej. Prezentujemy najwa¿niejsze 
i najpotrzebniejsze dane niezbêdne do uzyskania dotacji z bud¿etu UE.

Inwestycje 
w gospodarstwach 

rolnych
Wsparcie finansowe inwesty-

cji zwi¹zanych z modernizacj¹ 
gospodarstw rolnych, umo¿li- 
wiaj¹c¹ funkcjonowanie na 
rynkach rolnych Unii Europej-
skiej. Maksymalne wsparcie – 
300  000 z³.

Pieni¹dze bêdzie mo¿na prze- 
znaczyæ na:
- budowê lub remont budyn-
ków s³u¿¹cych produkcji rol-
niczej, wraz z wyposa¿eniem 
i infrastruktur¹,
- zakup i instalacjê maszyn 
oraz urz¹dzeñ do produkcji 
rolnej, przechowywani i maga-
zynowania p³odów rolnych,
- zak³adanie plantacji wielolet-
nich,
- zakup stada podstawowego,
- zakup, budowê i instalacjê 
urz¹dzeñ do nawadniania 
upraw,
- zakup i instalacjê urz¹dzeñ 
s³u¿¹cych ochronie œrodowi- 
ska.

Osoba podejmuj¹ca inwe- 
stycjê mo¿e liczyæ na zwrot 
50% kosztów, a gdy gospo-
darstwo znajduje siê na ob-
szarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowa-
nia (ONW) maksymalnie 60% 
kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. W przypadku 
m³odego rolnika pomoc wy-
niesie 55-65% kosztów. Rolnik 
podejmuj¹cy inwestycje w ra-
mach tego dzia³ania musi mieæ 
odpowiednie wykszta³cenie lub 
sta¿ pracy w gospodarstwie 
rolnym.

Gospodarstwo, w któ-
rym bêdzie realizowana in-
westycja, powinno spe³niaæ 
podstawowe standardy w za-
kresie higieny, ochrony 
œrodowiska i warunków utrzy-
mania zwierz¹t, najpóŸniej do 
zakoñczenia inwestycji.

Renty strukturalne
Renta bêdzie przys³ugiwa³a 

rolnikowi posiadaj¹cemu co 
najmniej 1 ha (w³aœcicielowi go-
spodarstwa lub prowadz¹cemu 
gospodarstwo nale¿¹ce do 
wspó³ma³¿onka), który ma po-
nad 55 lat, jednak nie wiêcej ni¿ 
65 – mê¿czyzna i 60 – kobieta, 
prowadzi dzia³alnoœæ rolnicz¹ 
od co najmniej 10 lat i w tym 
czasie podlega³ ubezpieczeniu 
spo³ecznemu rolników przez 
co najmniej 5 lat. Gospodar-
stwo musi mieæ nadany numer 

identyfikacyjny. Warunkiem 
uzyskania renty strukturalnej 
jest zaprzestanie towarowej 
dzia³alnoœci rolniczej. Rolnik 
mo¿e pozostawiæ sobie do 0,5 
ha UR pod uprawy na w³asne 
potrzeby oraz dzia³ki nierolni-
cze (np. siedlisko, dzia³ki bu-
dowlane, las).

Wysokoœæ renty struktu-
ralnej: p³atnoœæ podstawowa 
– 210% najni¿szej emerytury 
(wysokoœæ najni¿szej emerytu-
ry obecnie wynosi 562,58 z³). 
Dodatkowo:
- 60% na ma³¿onka wniosko-
dawcy, jeœli spe³nia warunki 
dla wnioskodawcy, a gospo-
darstwo by³o Ÿród³em utrzy-
mania obojga ma³¿onków,
- 50% - jeœli przekazywane 
w sposób trwa³y gospodarstwo 
ma powy¿ej 3 ha,
- po 3% za ka¿dy hektar 
(powy¿ej 3) przekazany trwale 
na powiêkszenie gospodarstwa 
innego rolnika (rolników) oraz 
kolejne 3%, gdy przekazywa-
ne trwale grunty powiêkszaj¹ 
gospodarstwo m³odego rolnika 
(maksymalnie za 20 ha).

Maksymalnie wysokoœæ ren-
ty strukturalnej mo¿e wynieœæ 
440% najni¿szej krajowej eme-
rytury. Renta bêdzie wyp³acana 
co miesi¹c przez 10 lat.

Wsparcie dostosowañ 
do standardów UE.

Program dostosowania stan-
dardów gospodarstw rolnych 
zosta³ utworzony w celu popra-
wy warunków produkcji rolnej 
w Polsce oraz dostosowania 
gospodarstw do wymagañ 
unijnych w dziedzinie ochro-
ny œrodowiska, zdrowia pu-
blicznego, zdrowia zwierz¹t 
i roœlin, bezpieczeñstwa pra-
cy i warunków utrzymania 
zwierz¹t i roœlin. Pomoc mo¿e 
byæ przyznana przy podjêciu 
inwestycji prowadz¹cych do 
dostosowania do wymogów 
unijnych w nastêpuj¹cym za-
kresie:
- wyposa¿enie gospodarstwa 
w urz¹dzenia do przechowy-
wania nawozów naturalnych,
- dostosowanie gospodarstwa 
produkuj¹cego mleko do stan-
dardów pod wzglêdem zdrowia 
publicznego,
- dostosowanie fermy kur nio-
sek,

Maksymalna wysokoœæ po-
mocy: 25  000 euro. Pomoc 
bêdzie mia³a formê rocznych 
p³atnoœci opartych na standar-
dowych kosztach. Wysokoœæ 
pomocy bêdzie uzale¿niona 
od wielkoœci stada. Obsada 
zwierz¹t w gospodarstwie musi 
wynosiæ co najmniej 5 DPJ 
(Du¿ych Jednostek Przelicze-
niowych), ale nie przekraczaæ 
takiej wielkoœci, przy której 
produkcja azotu w nawozach 
naturalnych by³aby wiêksza 
ni¿ 170 kg/ha.



4 LUTY 2005

Dziêki programowi Bezpieczna Gmina w gminie Lubicz 
policja mo¿e skuteczniej walczyæ z przestêpczoœci¹

O nasze bezpieczeñstwo
Od 23 lutego 2003 roku w gminie Lubicz wprowadzany jest w ¿ycie pro-

gram Bezpieczna Gmina. Program Poprawy Bezpieczeñstwa powsta³ z ini-
cjatywy wójta Marka Olszewskiego. 

Istot¹ przedsiêwziêcia jest 
szeroka wspó³praca mieszkañ-
ców gminy, samorz¹du i po-
licji. Ma ona na celu miêdzy 
innymi niwelowanie zdarzeñ 
kryminalnych i demoralizacji 
nieletnich, zapobieganie zja-
wiskom patologii spo³ecznych, 
poprawê bezpieczestwa w ru-
chu drogowm, a tak¿e poprawê 
wizerunku policji. Zadaniem 
programu jest tak¿e tworze-
nie i umocnienie wspó³pracy 
s¹siedzkiej w zakresie bezpie-
czeñstwa najbli¿szego otocze-
nia. 

Liczba ludnoœci naszej gmi-
ny, ci¹gle siê zwiêksza, na ko-
niec roku 2004 wynosi³a 15 
849 osób. Na przestrzeni ostat-
nich lat odnotowano nap³yw 
ludnoœci z zewn¹trz. Ka¿dy 
nowy mieszkaniec oczekuje, ¿e 
bêdzie ¿y³ w bezpiecznym oto-
czeniu. Realizacja programu 
Bezpieczna Gmina jest wiec 
dla ka¿dego z nas bardzo wa¿-
na.

Na terenie gminy Lubicz 
znajduje siê jeden Posterunek 
Policji, który tworz¹ Komen-
dant i dziewiêcioro funkcjona-
riuszy. 

Cele programu 
Aby prawid³owo i skutecznie 

realizowaæ program Bezpiecz-
na Gmina niezbêdne jest:
- okreœlenie stanu zagro¿enia 
przestêpczoœci¹, b¹dŸ zjawi-
skami patologicznymi 
- podzia³ zadañ pomiêdzy po-
szczególnymi podmiotami wy-
konawczymi
- okreœlenie zasad wspó³pracy 
uczestnicz¹cych w programie 
instytucji, organizacji, podmio-
tów etc.
- okreœlenie zasad finansowa-
nia programu
- przyjêcie strategii i modyfika-
cji programu
- analiza i ocena podejmowa-
nych dzia³añ

Zadania policji 
W tym zakresie program re-

alizowany bêdzie w znacznej 
mierze przez policjanta zajmu-
j¹cego siê prewencj¹ kryminal-
n¹, który:
- gromadzi dane dotycz¹ce za-
gro¿eñ, analizuje strukturê, 

dynamikê i uwarunkowania 
zjawiska po czym dostarcza je 
podmiotom realizuj¹cym pro-
gram
- wypracowywuje modele dzia-
³ania dla podmiotów pozapoli-
cyjnych
- zbiera informacje od spo-
³eczeñstwa podczas spotkañ 
œrodowiskowych i indywidual-
nych i ocenia wdra¿ane przed-

w programie Bezpieczna Gmi-
na oraz wypracowywuje formy 
œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy 
poszczególnymi podmiota-
mi. Rada przygotowuje i two-
rzy programy zmierzaj¹ce do 
eliminacji okolicznoœci sprzy-
jaj¹cych pope³nianiu czynów 
karalnych oraz wypracowaniu 
form i metod zapobiegania pa-
tologii wœród dzieci i m³odzie-

podmiotu z Rady albo zaprze-
stania prowadzenia dzia³alno-
œci – Fundusz pozostanie do 
dyspozycji programu. 

Realizacja programu odby-
wa siê przy aktywnym wspó³-
uczestnictwie podmiotów 
zajmuj¹cych siê zwalczaniem 
patologii spo³ecznej, udziela-
niem pomocy osobom doro-
s³ym, dzieciom zagro¿onym 
przestêpczoœci¹ i demoraliza-
cj¹. 

W celu zwiêkszenia sku-
tecznoœci realizowanych 
przedsiêwziêæ, Rada mo¿e po-
wo³ywaæ wspó³pracuj¹ce ze 
sob¹, wyspecjalizowane Zespo-
³y Problemowe, które skupiaj¹ 
specjalistów z poszczególnych 
instytucji i organizacji.

Zakładane rezultaty 
programu 

Bezpieczna Gmina
Wprowadzaj¹c program 

poprawy bezpieczeñstwa 
w gminie Lubicz zak³ada siê 
osi¹gniêcie nastêpuj¹cych ko-
rzyœci:
- zmniejszenie pope³nionych 
zdarzeñ kryminalnych na tere-
nie gminy Lubicz
- ograniczenie zjawisk patologii 
spo³ecznych
- zmniejszenie przestêpczoœci 
wœród nieletnich
- zwiêkszenie poczucia bezpie-
czeñstwa wœród mieszkañców
- zwiêkszenie poszanowania 
prawa w spo³eczeñstwie
- poprawa stanu sanitarno epi-
demiologicznego gminy
- wzrost wspó³pracy pomiêdzy 
poszczególnymi instytucjami, 
szko³ami i oœrodkami zmierza-
j¹cy do opracowania strategii 
zapobiegania przestêpczoœci
- poprawa wizerunku policjan-
ta w spo³eczeñstwie
- budowa wzajemnych wiêzi 
spo³ecznych
- wytworzenie w spo³eczeñ-
stwie pozytywnej opinii o gmi-
nie i jej instytucjach

Realizacja programów
Program Bezpieczna Gmi-

na zainicjowano na spotkaniu 
za³o¿ycielskim 23 lutego 2004 
roku. 

(Dokoñczenie na str. 5)

6 czerwca 2004 roku w Grabowcu, z inicjatywy Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich w Grabowcu oraz Pe³nomocni-
ka Wójta ds. Bezpieczeñstwa, zorganizowano impre-
zê z okazji Dnia Dziecka, podczas której w trakcie 
zabaw i konkursów propagowano sportowy, zdrowy 
i bezpieczny styl ¿ycia. 

siêwziêcia

Zadania samorządu
- ustalanie zasad wspó³dzia³a-
nia
- koordynowanie finansowania 
programu

Środki realizacji 
programu

Realizacja wszystkich za-
mierzeñ w ramach programu 
Bezpieczna Gmina odbywa siê 
w oparciu o powo³an¹, przy 
wójcie gminy Lubicz, Radê 
Programow¹ ds. Bezpiecznej 
Gminy. W jej sk³ad wchodz¹ 
przedstawiciele samorz¹du, 
policji, osób prawnych oraz 
osoby fizyczne. Pe³nomocni-
kiem wójta ds. bezpieczeñstwa 
zosta³ radny Leszek M. Budkie-
wicz. Rada koordynuje wszyst-
kie dzia³ania uczestnicz¹ce 

¿y stwarzaj¹c im mo¿liwoœci 
aktywnego spêdzania wolnego 
czasu.

Opracowuj¹c programy 
opiera siê na analizach poli-
cyjnych oraz innych danych 
o miejscach i okolicznoœciach 
sprzyjaj¹cych pope³nianiu 
przestêpstw.

Fundusz programu Bez-
pieczna Gmina utworzony na 
potrzeby realizacji programu 
stanowi dobrowolne sk³adki 
kierowane na konto funduszu 
ze strony osób prawnych i in-
stytucji. Zgromadzone œrodki 
finansowe nie musz¹ byæ wy-
korzystane w danym roku ka-
lendarzowym.

Usytuowanie zarówno Rady 
jak i Funduszu przy organach 
gminy gwarantuje stabilnoœæ 
i bezpieczeñstwo, i¿ w przypad-
ku wyst¹pienia jakiegokolwiek 
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W ramach realizacji zadañ maj¹cych na celu przy-
bli¿enie spo³eczeñstwa do policji oraz poprawê obra-
zu i wizerunku funkcjonariuszy, podczas festynów 
w Lubiczu Górnym oraz w Grêbocinie odby³y siê miê-
dzy innymi pokazy daktyloskopii, tresury psa, ³odzi 
patrolowej i motocyklu.

(Dokoñczenie ze str. 4)

O nasze 
bezpieczeństwo

W ramach realizacji podpro-
gramów przedsiêwziêcia przyjê-
liœmy zasadê, i¿ spo³eczeñstwo 
powinno jak najœciœlej wspó³-
pracowaæ z organami policji. 
W ka¿dym z 17 so³ectw zaini-
cjowaliœmy spotkania wiejskie, 
w których uczestnicz¹ przed-
stawiciele  policji (przewa¿nie 
dzielnicowi). Przeprowadzaj¹ 
oni prelekcje dotycz¹ce bezpie-
czeñstwa mieszkañców gminy 
Lubicz. Ich owocem jest tak-
¿e ulotka „Bezpieczna Gmina 
– Bezpieczny dom” oraz ulot-
ka „uwaga z³odziej!”. Na ka¿dej 
z nich znajduje siê bezpoœredni 
numer telefonu do osób mog¹-
cych pomóc w rozwi¹zywaniu 
problemów zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem. 

W ramach realizacji Progra-
mu Edukacji Szkolnej prowa-
dzony jest program pod tytu-
³em „Bezpieczny Przedszkolak”. 
W ramach inicjatywy wykorzy-
stuje siê zagadnienia dotycz¹-
ce tego „co wiedz¹ najm³odsi 
o bezpieczeñstwie na drogach”. 
Najm³odsi uczestnicz¹ w poga-
dankach i konkursach, ka¿-
de z dzieci otrzyma³o œwiate³ka 
odblaskowe oraz ksi¹¿eczkê 
„Bezpieczna droga do szko³y”. 
W spotkaniach tych uczestni-
czy³o 45 dzieci z przedszkola 
„Chatka Puchatka” w Lubiczu 
Górnym oraz 167 dzieci z klas 
0-3 Zespo³u Szkó³ w Grêbo-
cinie. W spotkaniach pod ha-
s³em „co wiedz¹ najm³odsi 
o bezpieczeñstwie na drogach” 
2 listopada 2004 roku uczest-
niczy³y równie¿ dzieci ze szko³y 
w M³yñcu Pierwszym.

W ramach realizowania pro-
gramu Bezpiecznej Gminy po-
ruszana jest równie¿ tematyka 
zagro¿enia narkomani¹. Pro-
blemy narkomanii omawiane 
s¹ na spotkaniach z dzieæmi 
i m³odzie¿¹, a tak¿e z nauczy-
cielami. 

Realizacji zadañ programu 
przys³u¿y³y siê imprezy masowe 
zorganizowane na terenie Gmi-
ny Lubicz. Pierwsz¹ z imprez 
by³a „Majówka w Grabowcu” 
zorganizowana przez Pe³no-
mocnika Wójta ds. Bezpie-
czeñstwa. Impreza ta mia³a za 
zadanie nawi¹zanie i zacieœnie-
nie wiêzi miêdzys¹siedzkich. 
Dla dzieci w wieku szkolnym 
zorganizowano pieszy rajd po 
okolicach Grabowca, podczas 
którego przeprowadzono kon-
kursy z zakresu bezpieczeñ-
stwa.

6 czerwca 2004 roku w Gra-

bowcu, z inicjatywy Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich w Grabow-
cu oraz Pe³nomocnika Wójta 
ds. Bezpieczeñstwa, zorgani-
zowano imprezê z okazji Dnia 
Dziecka, podczas której pro-

downictwa Spo³ecznego przy 
ulicy Dworcowej w Lubiczu 
Dolnym.

Kwestie finansowe 
– pozyskane fundusze.

W ramach realizacji progra-
mu „Bezpieczna Gmina” uzy-
skano:
- w projekcie bud¿etu Gminy 
Lubicz na 2004 przewidziano 
na inicjacjê programu „Bez-
pieczna Gmina”, 6000 z³otych, 

- posterunek policji w Lubiczu 
w ramach realizacji progra-
mu „Bezpieczna Gmina” otrzy-
ma³ na zakup paliwa w marcu 
2004 roku 2000 z³otych, zaœ 
w paŸdzierniku 2004 kolejne 
1000 z³otych, równie¿ przezna-
czone na zakup paliwa,
- program „Bezpieczna Gmi-
na” pozyska³ finanse ze Ÿróde³ 
zewnêtrznych (Towarzystwo 
Ubezpieczeñ Warta S.A oraz 
Pacific). Pieniêdze zostan¹ 
przeznaczone na zakup dwóch 
zestawów komputerowych 
z oprogramowaniem, kseroko-
piarki do formatu A-4, zestawu 
„Zapora”, oraz 7 sztuk latarek 
halogenowych typu Mag-lite 
(z ³adowark¹). Sprzêt ten zo-
stanie przekazany w ramach  
darowizny posterunkowi poli-
cji w Lubiczu,
- w ramach programu pozy-
skano zestaw komputerowy 
z oprogramowaniem o war-
toœci 1 694,99 z³otych, który 
w grudniu zostanie uroczyœcie 
przekazany posterunkowi poli-
cji w Lubiczu,
- z funduszy programu wyko-
nano ulotki „zagro¿enie narko-
mani¹” 300 sztuk i „bezpieczny 
dom” 300 sztuk,
- z funduszy programu zaku-
piono od Zwi¹zków Zawodo-
wych Policji maskotki misie 
(za kwotê 350 z³otych) i delfin-
ki policyjne (za oko³o 100 z³o-
tych) – nagrody na festyny.

Tekst i zdjêcia:
Leszek M. Budkiewicz

pagowano sportowy, zdrowy 
i bezpieczny styl ¿ycia. 

3 lipca 2004 roku w ramach 
programu w Lubiczu Gór-
nym odby³ siê Festyn Rodzin-
ny, zaœ 25 wrzeœnia 2004 roku 
w Grêbocinie – Festyn Rodzin-
ny „Œwiêto pieczonego ziem-
niaka”. 

W celu przybli¿enia spo³e-
czeñstwa do policji oraz po-
prawy obrazu i wizerunku 
funkcjonariuszy, podczas fe-
stynów w Lubiczu Górnym 
oraz w Grêbocinie odby³y siê 
miêdzy innymi pokazy dak-
tyloskopii, tresury psa, ³o-
dzi patrolowej i motocyklu. 
Dzieci otrzyma³y ksi¹¿eczki 
i kolorowanki dotycz¹ce tema-
tyki bezpieczeñstwa na drodze, 
w trakcie zabaw oraz kon-
taktów z obcymi. Uczestnicy 
festynu mogli oznakowaæ ro-
wery (w ramach akcji d¹¿¹cej 
do ograniczenia kradzie¿y ro-
werów) oraz samochody (w ra-
mach akcji „STOP 24”).

W skutek dzia³añ realiza-
torów programu Bezpieczna 
Gmina Rada Gminy Lubicz za-
opiniowa³a pozytywnie zamiar 
umieszczenia miejscowego Po-
sterunku Policji w nowej sie-
dzibie, tj. w lokalu u¿ytkowym 
Toruñskiego Towarzystwa Bu-

Program Bezpieczna Gmina. 
Program poprawy bezpieczeństwa

w gminie Lubicz.
Twórcy programu ufaj¹, i¿ czynny udzia³ mieszkañców gmi-
ny w procesie zagwarantowania bezpieczeñstwa zapewni rów-
nowagê si³ w sytuacji zagro¿enia przestêpczoœci¹. Poprzez 
dzia³ania d³ugofalowe i z góry opracowan¹ strategiê, mo¿-
na inspirowaæ proces tworzenia p³aszczyzny wspó³dzia³ania 
ró¿nych instytucji, organizacji i osób fizycznych, dla których 
prewencja kryminalna stanie siê narzêdziem w walce z prze-
stêpczoœci¹.
Program Bezpieczna Gmina powsta³  z inicjatywy Wójta Gmi-
ny Lubicz Marka Olszewskiego, radnego Rady Gminy Lubicz 
Leszka Budkiewicza oraz Kierownika Posterunku Policji w Lu-
biczu  asp. szt. Janusza Rudnickiego 
Na program Bezpieczna Gmina sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pod-
programy:
1. S¹siedzki Program Przeciwdzia³ania Przestêpczoœci
2. Edukacji Szkolnej
3. Edukacji Prawnej i Wiktymologicznej
4. Propagowania sportu
PARTNERZY PROGRAMU:
- placówki dydaktyczno wychowawcze
- w³adze administracyjne
- koœció³ rzymsko – katolicki i inne wyznania
- organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na terenie gminy Lubicz 
dzia³aj¹ce na rzecz poprawy bezpieczeñstwa jej mieszkañców
- placówki o charakterze produkcyjno-handlowo-us³ugowym
- komendy miejskie i powiatowe policji realizuj¹ce prewencjê 
kryminaln¹
- komisja ds. przeciwdzia³ania alkoholizmowi
- lokalne media
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Dzień mediów
Jakie zadania stoj¹ przed szkolnym reporterem? Dla kogo tworzymy szkolne 

gazetki? Jak przygotowaæ siê do przeprowadzenia wywiadu? – to niektóre z pro-
blemów omawianych podczas warsztatów dziennikarskich, które odby³y siê 18 
stycznia 2005 w Szkole Podstawowej w Z³otorii.

Organizatorem „Dnia me-
diów” by³o szkolne ko³o dzien-
nikarskie, które goœci³o u siebie 
trzydziestu m³odych redakto-
rów ze szkó³ gminy Lubicz.

Spotkanie nie mia³o cha-
rakteru konkursu, co podoba-
³o siê uczestnikom, ale s³u¿y³o 
wymianie doœwiadczeñ oraz 
poznaniu charakteru i spe-
cyfiki pracy dziennikarskiej 
w prasie i radiu. Goœciem 
warsztatów by³ Rados³aw Rze-
szotek – dziennikarz „Nowoœci”, 
który opowiada³ o pracy dzien-
nikarskiej, ale daj¹cej ogrom-
ne mo¿liwoœci poznania œwiata 
a przede wszystkim ludzi. To 
najciekawsza, wed³ug redak-
tora, czêœæ pracy. Pisanie tek-
stu nie zawsze idzie tak g³adko 
jak jego czytanie. Ucznio-
wie powinni kszta³ciæ w sobie 
g³ównie umiejêtnoœæ obser-

wacji oraz redagowania krót-
kich informacji na dany temat 
- mówi³ Rados³aw Rzeszotek. 
Chêtnie s³uchano rad doœwiad-
czonego dziennikarza. Efektem 

warsztatów by³o wspólne wy-
danie „Szóstki” - gazetki oko-
licznoœciowej upamiêtniaj¹cej 
spotkanie w Z³otorii.

W drugiej czêœci „Dnia me-

diów” uczestnicy poznali magiê 
radia, które, mimo up³ywu lat 
i wkroczenia na rynek nowych 
œrodków przekazu, towarzyszy 
nam w ¿yciu codziennym. 

Okazj¹ do poznania pracy 
dziennikarza radiowego by³a 
wystawa w Muzeum Okrêgo-
wym w Toruniu upamiêtniaj¹-
ca 70-lecie Polskiego Radia na 
Pomorzu i Kujawach pt. „Od 
miêkkiej p³yty do twardego dys-
ku”. Przewodnikiem uczniów 
po ciekawej ekspozycji, na 
której – jak pisz¹ organizato-
rzy – wiêkszoœci eksponatów 
mo¿na dotkn¹æ, a nawet jest 
to wskazane, by³ p. Wojciech 
Konieczny – dziennikarz radia 
PiK. W ci¹gu godziny odbyli-
œmy podró¿ w czasie od pierw-
szych prób ujarzmienia eteru, 
pracoch³onnego utrwalania 
dŸwiêku na miêkkich p³ytach, 
poprzez epokê taœmy magneto-
fonowej a¿ do cyfrowego zapisu 
dŸwiêku. Dowiedzieliœmy siê, 
jak powstaje audycja radiowa. 
Próbowaliœmy przy pomocy 
komputera „czyœciæ dŸwiêk”. 
Spotkanie z mediami by³o cie-
kaw¹ form¹ edukacji poprzez 
zabawê.

Maria Lackowska

Wesołe 
i przyjemne 

wakacje
w Gminie Lubicz
W dniach od 31 stycznia do 

11 lutego uczniowie naszych 
szkó³ odpoczywali na zas³u¿o-
nych feriach, po pierwszym se-
mestrze ciê¿kiej pracy. Szko³y 
gminne w³¹czy³y siê do realiza-
cji has³a „Spêdzamy ferie bez-
piecznie i zdrowo”. Umo¿liwi³y 
dzieciom atrakcyjne spêdza-
nie wolnego czasu, organizuj¹c 
zajêcia komputerowe, sporto-
wo – rekreacyjne, œwietlicowe, 
zajêcia plastyczne, wycieczki 
i dyskoteki. 

Wszystkie zajêcia odbywa³y- 
siê pod fachowym i czujnym 
okiem nauczycieli. 

Serdecznie i gor¹co dziê-
kujemy sponsorowi TORUÑ 
–PACIFIC, za przekazanie 
na rzecz wypoczywaj¹cych 
uczniów w³asnych wyrobów, 
tak popularnych i lubianych 
przez nasze dzieci. 

Dziêkujemy tak¿e firmie 
JURMET za wzbogacenie na-
szej oferty wakacyjnej o bez-
p³atne udostêpnienie dzieciom 
kortów tenisowych. Mo¿liwoœæ 
przebywania naszych uczniów 
w tak niezwyk³ym miejscu, 
jest dla nich niebywa³¹ i rzad-
k¹ okazj¹.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Lubicz Dolny

Zagraliśmy razem 
z Owsiakiem

9 stycznia 2005 roku Wielka 
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy 
po raz XIII zagra³a w ca³ej Pol-
sce. 

Nasz udzia³ w tej wspania³ej 
akcji, która jest nadziej¹ dla 
wielu chorych dzieci w ca³ym 
kraju od szeœciu lat jednoczy 
spo³ecznoœæ Lubicza Dolne-
go. Jest to mo¿liwe tylko dziê-

ki zaanga¿owaniu nauczycieli, 
uczniów, rodziców oraz zaprzy-
jaŸnionych sponsorów. 

Co roku wielk¹ popularno-
œci¹ cieszy siê sprzeda¿ wspa-
nia³ych ciast upieczonych 
przez mamy i babcie naszych 
uczniów. Dzieñ ten jest równie¿ 
okazj¹ do obejrzenia artystycz-
nych, wokalnych i sportowych 

popisów uczniów naszej szko-
³y. 

Spo³ecznoœæ Lubicza mia³a 
w tym roku okazjê spotkaæ siê 
z olimpijczykiem z Aten S³awo-
mirem Kruszkowskim oraz lot-
nikami ze s³ynnego Dywizjonu 
303. 

W przerwach do tañca gra³ 
zespó³ pana Jacka Ostrowskie-
go z Lubicza Górnego, który 
towarzyszy nam od pierwsze-
go zorganizowanego przez na-
sz¹ szko³ê fina³u WOŒP.

Pieni¹dze zebrane w trakcie 
imprezy do puszek ze skrzyde³-
kami anio³a zosta³y przekazane 
do Sztabu WOŒP w Toruniu.

Zebraliśmy
2.985,- zł

Szkolny Sztab XIII Fina-
³u WOŒP serdecznie dziêkuje 
wszystkim, którzy uczestniczy-
li w akcji i przyczynili siê do 
pomocy chorym dzieciom.

„...warto graæ do koñca 
œwiata

i o jeden dzieñ d³u¿ej...”
Gra¿yna Drapa³a
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Koncert z okazji
XIII Finału WOŚP

Program obejmowa³ zabawy 
muzyczno-ruchowe, konkursy 
rodzinne, koncerty instrumen-
talne, w których utwory na 
pianinie wykonali J. Hornow-
ski, D Rumiñski, A Zieliñski. 
Zaprezentowali siê te¿ soliœci - 
wokaliœci M. Wilk, M. Kotarska 
i D. Strzelecki i instrumentali-
sta E. Korzeniewski.

Klasa I c pod opiek¹ J. Kucz-
marskiej zaprezentowa³a pa-
stora³ki, uczniowie klasy III 
c pod opiek¹ M. Olszewskiej 
i D. Drozdowskiej kolêdy w wy-
konaniu instrumentalnym – 
na fletach.

Uczniowie klas I, II, III, 
oraz IV c zaprezentowali pro-
gram artystyczny pod nazw¹ 
„Wspomnieñ czar” wykonuj¹c 
piosenki z lat 60 – 70 – tych 
œpiewanych wspólnie ze zgro-
madzon¹ publicznoœci¹.

Gimnazjaliœci pod kierun-
kiem A. Jankowskiej wykonali 
program tañca wspó³czesnego, 
oraz pokaz cheerleaderek pod 
opiek¹ D Lendeckiej, pokazy 
judo oraz wiele innych.

W trakcie imprezy przeprowa-
dzono licytacjê prac uczniow-
skich oraz fantów zebranych 
od sponsorów, uczniów, na-
uczycieli i rodziców.

£¹cznie zebrano kwo-
tê 2.042,28 z³ w tym z loterii 
fantowej 1.100,00 z³, licytacji 
775,00z³, i sprzeda¿y chleba ze 
smalcem 167,28 z³.

Koncert przygotowa³y i pro-
wadzi³y nauczycielki:

- A. Kêpara
- M. Kiliñska
- H. Regent
- J. Zawadzka
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Nr 

1 w Lubiczu pragnie t¹ dro-
g¹ wyraziæ ogromn¹ wdziêcz-
noœæ wszystkim uczestnikom, 
darczyñcom, wykonawcom za 
w³¹czenie siê w zbiórkê pie-
niêdzy 13 Fina³u Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy, 
którego celem by³o zgromadze-
nie funduszy na sprzêt s³u¿¹cy 
diagnostyce i leczeniu w neo-
natologii i pediatrii.

Andrzej Siemianowski

Koncert uœwietnili swoimi wystêpami uczniowie od-
dzia³ów przedszkolnych Szko³y Podstawowej i Gim-
nazjum w Lubiczu Górnym. Przez ca³y czas trwania 
imprezy aktywnym goœciem koncertu by³ wójt gminy 
Lubicz Marek Olszewski. 

W Lubiczu

Spotkanie 
świąteczno-noworoczne

8 stycznia 2005 r. w sa-
li gimnastycznej odby³o siê 
po raz kolejny noworoczne 
spotkanie mieszkañców Lu-
bicza Dolnego. Organizato-
rami imprezy œrodowiskowej 
by³a Rada So³ecka Lubicza 
Dolnego, Dyrektor SP Nr 1 
w Lubiczu oraz OSP Lubicz. 
W spotkaniu wziê³o udzia³ 
wielu mieszkañców wsi oraz 
zaproszeni goœcie.

W œwi¹teczno-noworoczny 
nastrój wprowadzi³ wszyst-
kich œpiew kolêd w wyko-
naniu uczniów ze SP Nr 1 
w Lubiczu. Atrakcj¹ wieczo-
ru by³ wystêp Spo³ecznego 
Ogniska Artystycznego To-
ruñ-Wrzosy, w którego pro-

gramie znalaz³y siê: wystêp 
zespo³u wokalnego, pokaz 
tañca irlandzkiego oraz po-
kaz tañca breakdance. Chó-
ru seniora „Pogodna jesieñ” 
z Grêbocina porwa³ wszyst-
kich uczestników spotkania 
do wspólnego œpiewania – nie 
tylko kolêd.

Do przeczytania ksi¹¿ki 
pt. „Niepospolici znad Drwê-
cy” zachêca³ autor publika-
cji - dr Stanis³aw Giziñski, 
przedstawiaj¹c w ciekawy, 
anegdotyczny sposób niektó-
re z opisanych wydarzeñ.

Wieczorek taneczny przy 
herbatce i ciastkach przygo-
towa³y Panie Seniorki.

Sprawozdanie 
z III Gminnego Konkursu 

Kolęd i Pastorałek
W dniu 27.01. 2005 r. w ZS nr 1 w Lubiczu odby³ siê 
III Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek. W konkursie 
uczestniczy³o 196 uczniów z nastêpuj¹cych szkó³ gmi-
ny Lubicz :

- ZS nr 2 w Grêbocinie
- SP nr 1 w Lubiczu Dolnym
- SP w Z³otorii
- ZS nr 1 w Lubiczu Górnym

Zgodnie z regulaminem uczestników konkursu oce-
niano w trzech grupach wiekowych w kategorii soli-
stów i zespo³ów, oddzieln¹ kategoriê stanowi³y chóry 
szkolne.
Wystêpy konkursowe ocenia³a komisja w sk³adzie:

mgr Anna Dzwonkowska - Gimnazjum Czernikowo
mgr Izabela Bielicka - Dom Harcerza Toruñ
ks. mgr Marek Zieliñski - Parafia Lubicz

WYNIKI KONKURSU S¥ NASTÊPUJ¥CE:
SZKO£A PODSTAWOWA 

Kl. 0 – III
Soliœci:

I miejsce - Dominika Marcinkowska, SP Grêbocin
II miejsce - Aleksandra Jankowska, SP nr 2 Lubicz

III miejsce- Joanna Strzelecka, SP nr 2 Lubicz
Zespo³y :

I miejsce - Zespó³ z klasy I c, SP nr 2 Lubicz
II miejsce - Zespó³ z klasy III b, SP Grêbocin
III miejsce - Zespó³ z klasy II b, SP Grêbocin

Klasy IV – VI
Soliœci:

I miejsce - Agnieszka Wende, SP nr 2 Lubicz
II miejsce - Weronika Celmer, SP nr 1 Lubicz Dolny

III miejsce - Katarzyna Iwiñska, SP nr 2 Lubicz
Zespo³y:

I miejsce - Zespó³ z klas V i VI, SP nr 2 Lubicz
II miejsce - Zespó³ z klas IV i V, SP nr 2 Lubicz

III miejsce - Zespó³ miêdzyklasowy, SP Grêbocin

GIMNAZJUM 
Soliœci:

I miejsce - Marta Wilk, Gim. Lubicz
II miejsce - Adam £yczbiñski, Gim. Lubicz
III miejsce - Monika Kotarska, Gim. Lubicz

Zespo³y:
I miejsce - Zespó³ kameralny, Gim. Lubicz
II miejsce - Zespó³ wokalny, Gim. Lubicz

III miejsce - Zespó³ wokalno-instrumentalny, Gim. 
Grêbocin
Chóry:

I miejsce - Chór ZS nr 1 w Lubicz Górnym
II miejsce - ZS w Grêbocinie

III miejsce - Chór SP nr1 w Lubiczu Dolnym
Puchar Wójta Gminy Lubicz otrzyma³a SP nr 2 w Lu-
biczu Górnym. Puchar ks. Kanonika B.Leszcza otrzy-
ma³o Gimnazjum nr 1 w Lubicz Górnym.
Szko³y bior¹ce udzia³ w konkursie otrzyma³y podziê-
kowania Dyrektora ZS nr 1 w Lubiczu za udzia³ w kon-
kursie oraz pami¹tkowe ksi¹¿ki pt. „Jan Pawe³ II Prorok 
Trzeciego Tysi¹clecia”.
Wystêpy konkursowe ogl¹dali zaproszeni goœcie: Pani 
Wicewójt Gminy Lubicz Anna Reca, Przewodnicz¹ca 
Rady Gminy w Lubiczu Hanna Anzel i Dyrekcja ZS nr 
1 w Lubiczu.

Andrzej Siemianowski
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Nowości
Z  literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Pianistka”- 

E. Jelinek, „Odyseja trojañska”- C. Cussler, „Mistrz”- B Wid-
stein, „Kapitan Alatriste”- A. Perez- Reverte, „Mi³oœæ Leny”- J. 
Kuckart, „Cuda w Santo Fico”- D.L. Smith, „Sprawa honoru”- 
L. Olson, „Patrz, jak Jane ucieka”- J. Fielding, „Twierdza szy-
frów”- B. Wo³oszañski,  „Rzeczpospolita k³amców”- W. £ysiak

Z literatury popularno- naukowej biblioteka zakupi³a: „Hi-
storia Europy”, „Socjologia”- P. Sztompka, „Dzieje architektu-
ry”- P. Nuttgens.

Dla najm³odszych : „Bajkowa edukacja”, „Dziesiêcioro Murzy-
ni¹tek”, „Chwalipiêta”, „Sum”, „Piotruœ Pan”, „Smok”, „Sprytny 
lis” oraz bajki Wioletty Piaseckiej miêdzy innymi: Dwie Ma³go-
sie, „Zaczarowane babelki”, „Szeœæ ¿yczeñ Natalki”, „W poszu-
kiwaniu szczêœcia”. 

 Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a  filmy : „Mama na 
obcasach”, „Teksañska masakra pi³¹ mechaniczn¹”, „W 80 dni 
dooko³a œwiata”,  „Jak ugryŸæ 10 milionów 2”, „Zakochany bez 
pamiêci”, „Anio³owie apokalipsy”, „Krucjata Bourne’a”, „Kobie-
ta kot” oraz dla najm³odszych „Alladyn i król z³odziei”, „Powrót 
D¿afara”,  „Rogate ranczo”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym

WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO
zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD

KOMUNIKATY
• Biblioteki Publicz-
ne prosz¹ czytelników 
o zwrot przetrzymanych 
ksi¹¿ek.
• Nowy numer telefonu 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej - 678-51-35
• Biblioteka oferuje do 
sprzeda¿y 8 tytu³ów 
ksi¹¿ek Pana dr Stani-
s³awa Giziñskiego

Wydarzenia
Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2004 zakupi³a 1210 

ksi¹¿ek za kwotê 18 tysiêcy z³otych. Dodatkowo biblioteka 
otrzyma³a od Ministerstwa Kultury 5684 z³ote, które przezna-
czy³a na zakup 259 ksi¹¿ek. 

Minionego roku ze zbiorów bibliotek publicznych korzysta³o 
3335 czytelników wypo¿yczaj¹c 47 346 ksi¹¿ek, 9 451 czaso-
pism oraz 8 142 kaset wideo. W 2004 roku biblioteki publiczne 
zanotowa³y 32 593 odwiedziny czytelników. 

Od wrzeœnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dol-
nym dzia³a czytelnia internetowa w ramach programu „Ikon-
ka”, z której skorzysta³o 713 czytelników. 

Uczniowie ze szko³y podstawowej w M³yñcu odwiedzi-
li lokalne toruñskie redakcjie. Goœcili w Radio Toruñ 
(na zdjêciu razem z redaktorem Paw³em Pêñsko), 
w Radiu Eska, a tak¿e w redakcji toruñskiego dzien-
nika „Nowoœci”.

Wigilia w Ośrodku Pomocy Społecznej

Opłatek 
dla samotnych

21 grudnia 2004 roku 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Lubiczu po raz pierwszy zor-
ganizowa³  Wigiliê dla osób sa-
motnych i bezdomnych, która 
odby³a siê w sali konferencyj-
nej Urzêdu Gminy. Z naszego 
zaproszenia skorzysta³o oko³o 
20 osób.

Œwi¹tecznej atmosferze 
sprzyja³ œpiew ko-
lêd w wykonaniu 
uczennicy gim-
nazjum z Zespo-
³u Szkól nr 1 w Lubiczu 
Górnym  Marty Wilk, 
która wprowadzi³a 
nastrój zadumy 
i wzruszenia, 
zachêcaj¹c jed-
noczeœnie do 
wspólnego œpiewa-
nia. ¯yczenia pe³ne 
ciep³a, nadziei i poko-
ju serca naszym goœciom z³o-
¿y³ ksi¹dz Dariusz Aniolkowski 
z parafii w Rogowie oraz Prze-
wodnicz¹ca Rady Gminy Han-
na Anzel jak te¿ Wójt Gminy 
Lubicz Marek Olszewski.

W blasku œwiec nasi pod-
opieczni ³ami¹c siê op³atkiem 
sk³adali sobie równie¿ ¿ycze-
nia zdrowia, dobra i nadziei na 
lepsze jutro.

Na wigilijnym stole nie zabra-
k³o tradycyjnych potraw; by³ 
wiêc barszcz z uszkami, ryba, 
œledzie oraz pierogi z grzybami 
i kapusta. 

Dla wielu naszych goœci 
– samotnych, bezdomnych, 
opuszczonych ta Wigilia by³a 
szczególnym czasem w ich ¿y-

ciu, wspominali ze wzrusze-
niem i ³zami w oczach 
chwile z dzieciñstwa 
i m³odoœci. 

Uczestnicy spotka-
nia otrzymali tak¿e 
podarunki œwi¹tecz-
ne w postaci paczek 
¿ywnoœciowych na 
nadchodz¹ce œwiê-
ta. Ta szczególna 
okazja – Wigilia 
Œwi¹t Bo¿ego Na-

rodzenia poruszy-
³a serca nie tylko goœci 

ale tez organizatorów tego wie-
czoru. 

Mamy nadzieje, ze nasi go-
œcie - osoby samotne, bez-
domne, opuszczone otulone 
blaskiem œwiec i œpiewem ko-
lêd oraz ¿yczeniami pe³nymi  
ciep³a, nadziei i pokoju zazna-
j¹ wiele radoœci i ¿yczliwoœci 
ludzkiej w nadchodz¹cym No-
wym Roku. 

Choinka dla najmłodszych – kontynuowana tradycja

Słodko w Rogowie
Po latach przerwy zwi¹zanej 

z remontem œwietlicy, w dniu 
29 stycznia 2005 r. w Rogowie, 
odby³a siê „Choinka dla dzie-
ci”. Inicjatorami tej imprezy dla 
najm³odszych byli: zarz¹d OSP 
z prezesem Andrzejem Chmie-
lem na czele, so³tys Zbigniew 
Klonowski oraz Rada So³ecka 
z Rogowa. Wœród zaproszonych 
goœci by³ wójt Marek Olszewski, 
radny Kazimierz Rybacki oraz 
ks. Proboszcz Dariusz Anio³kow-
ski. W piêknie wyremontowanej 
œwietlicy a¿ dwóch Miko³ajów 
rozdawa³o dzieciom paczki ze 

s³odyczami. Du¿¹ atrakcj¹ spo-
tkania by³ pokaz sztucznych 
ogni. Organizatorzy zapewniali, 
¿e takie „Choinkowe spotkanie” 
dla dzieci, wejdzie na sta³e do 
kalendarza imprez odbywanych 
w so³ectwie Rogowo.

Organizatorzy, za poœrednic-
twem Goñca Gminnego, dziê-
kuj¹ wszystkim darczyñcom, 
którzy materialnie b¹dŸ w³a-
sn¹, nieodp³atn¹ prac¹ przy-
czynili siê do realizacji tak 
mi³ej imprezy.

Bogdan Jasnowski


