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CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

• SPO¯YWAJ miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane 
odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C;
• MYJ dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie przedmioty, które 
mia³y kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e, talerze); Pamiêtaj, 
¿e zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
• NIE DOTYKAJ, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub 
sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków dzikich ani ubitego dro-
biu; Przede wszystkim dopilnuj, aby nie robi³y tego dzieci;
• ZADBAJ o to, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego ptac-
twa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
• MYJ rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem, zarówno dzi-
kim, jak i hodowlanym;  Dopilnuj, aby robi³y to tak¿e dzieci;
• PAMIÊTAJ, aby surowe miêso drobiowe nie mia³o stycznoœci z 
innymi produktami ¿ywnoœciowymi;
• PRZYPOMINAMY o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy 
¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, 
nieprzetworzonych piór i ich czêœci, puchu oraz trofeów myœliw-
skich.
BEZWZGLÊDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEÑ WYDAWANYCH 
PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAÑ-
STWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Ptasia grypa
Gmina Lubicz znalaz³a siê 

czêœciowo w obszarze zagro-
¿onym ptasi¹ gryp¹. Emocje 
nieco opad³y, ale potencjal-
ne zagro¿enie nie minê³o. 

Ptasia grypa, jak wielo-
krotnie podkreœlali specjali-
œci, jest chorob¹ ptaków. 

Zagro¿enie dla zdrowia 
ludzkiego w naszych, pol-
skich warunkach jest mi-
nimalne. Trzeba jednak 
zachowaæ zasady szczegól-
nej higieny oraz stosowaæ 
zalecenia weterynaryjne. 
Musimy nauczyæ siê ¿yæ ze 
œwiadomoœci¹, ¿e w du¿ym 
stopniu to od nas samych 
zale¿y stopieñ zagro¿enia 
naszego zdrowia. Mo¿emy 
to zagro¿enie ograniczyæ do 
minimum.

Nadchodzi wiosna. Przy-
latuj¹ kolejne gatunki 
wêdrownych ptaków. Po-
zwólmy im ¿yæ. Zachowuj¹c 
podstawowe zasady bezpie-
czeñstwa cieszmy siê, jak 
co roku widokiem bocianów 
i dzikich kaczek.

Wójt Gminy 
Marek Olszewski

O b w i e s z c z e n i e
WÓJTA GMINY  L U B I C Z

z dnia 5 marca 2006r
Teren gminy Lubicz jest szczególnie zagro¿ony ptasi¹ gryp¹. 
So³ectwa Grabowiec, Kopanino, Nowa Wieœ, Z³otoria, czêœæ 
so³ectwa Lubicz Dolny i Grêbocin znajduj¹ siê w strefie szcze-
gólnego zagro¿enia.
Zabronione jest wprowadzanie, przeprowadzanie, wyprowa-
dzanie zwierz¹t domowych poza obszar strefy.
Zwierzêta i ptactwo mog¹ byæ utrzymywane na otwartej 
przestrzeni jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym 
przed dostêpem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
Konieczne jest zachowanie szczególnej higieny.
Nakazuje siê bezwzglêdnie stosowaæ siê do zaleceñ Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz  treœci tablic i znaków ostrzegawczych.
Na granicach strefy wy³o¿one bêd¹ maty dezynfekuj¹ce.
Kierowcy i piesi s¹ zobowi¹zani do korzystania z mat.   

WÓJT  GMINY
Marek Olszewski
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Rozmowa z sołtysem Jedwabna, Janem Strzeleckim

Mamy się czym pochwalić
- Zmiany w Polsce doty-

kaj¹ nie tylko miast, ale 
równie¿ wsi. Jak w ostat-
nim czasie zmieni³o siê 
Jedwabno?

- Mamy powody do zado-
wolenia, poniewa¿ zosta³a 
wybudowana œwietlica, któ-
ra ma szansê staæ siê naj-
wa¿niejszym miejscem w 
¿yciu naszej miejscowoœci. 
Mog¹ tu odbywaæ siê nie 
tylko zebrania wiejskie, ale 
równie¿ spotkania prê¿nie 
dzia³aj¹cego Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich, a nawet uro-
czystoœci - takie jak choæby 
przyjêcia do Komunii Œwiê-
tej. Œwietlica by³a nam na-
prawdê potrzebna. Jej czêœæ 

zosta³a równie¿ gruntow-
nie wyremontowana. W po-
mieszczeniu gospodarczym 
po³o¿one zosta³y kafelki, 
glazura. Teraz jest estetycz-
nie i nowoczeœnie. Poza tym 
œwietlica bêdzie mog³a te¿ 
sprawowaæ funkcjê lokalu 
wyborczego. To równie¿ jest 
bardzo wa¿ne.

- Jedwabno jest miejsco-
woœci¹ po³o¿on¹ blisko 
Lubicza, a wiêc i Urzêdu 
Gminy. Czy z tego powo-
du so³tys ma mniej obo-
wi¹zków na g³owie?

- Rzeczywiœcie, wielu 
mieszkañców woli samo-
dzielnie za³atwiaæ swoje 

sprawy w urzêdzie i so³tys 
nie jest im do tego potrzeb-
ny, choæ kiedyœ by³o inaczej. 
Mieszkañcy zwracaj¹ siê do 
mnie, kiedy pojawia siê ja-
kiœ pilny problem. Ostatnio 
mieliœmy napiêt¹ sytuacjê 
z odœnie¿aniem drogi. Je-
stem w kontakcie z gospo-
darstwem zajmuj¹cym siê 
odœnie¿aniem, wiêc to do 
mnie zwrócono siê o inter-
wencjê.

- Najs³ynniejsze polskie 
Jedwabno nie le¿y w gmi-
nie Lubicz. Ale ta nazwa 
kojarzy siê z pogromem 
¯ydów. 

Czy nasze, gminne Je-
dwabno czêsto jest mylone 

z tamtym Jedwabnem?
- Ca³e szczêœcie nie. Histo-

ria naszej wsi nie jest taka 
burzliwa. U nas do ¿adnych 
pogromów nie dochodzi³o.

- Jest pan so³tysem wsi 
o rolniczym charakterze. 
Jak w ostatnich latach 
zmieni³o siê ¿ycie rolni-
ka?

- Rolnicy otrzymuj¹ pomoc 
z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
co z pewnoœci¹ u³atwia im 
funkcjonowanie. Niestety, 
wraz z wejœciem Polski do 
Unii Europejskiej podro¿a-
³y œrodki do produkcji ro-
œlin. Dlatego nie jest jeszcze 
idealnie, ale wierzê, ¿e przy-
sz³oœæ przyniesie nam do-
bre czasy.

- Dziêkujê za rozmowê.

Zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej będą warunkiem 
obowiązkowym dla większości form wsparcia,  

łącznie z płatnościami obszarowymi

Próby gleby
Okrêgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Bydgosz-

czy informuje wszystkich rolników, ¿e jedn¹ z za-
sad dobrej praktyki rolniczej, chroni¹c¹ glebê i wodê 
przed ska¿eniem, jest racjonalne stosowanie nawo-
zów mineralnych, naturalnych i organicznych. Aby 
móc ustaliæ prawid³owe dawki nawozów konieczna 
jest znajomoœæ kwasowoœci i zasobnoœci gleb w fos-
for, potas i magnez. Ka¿dy rolnik mo¿e zleciæ bada-
nie gleby w OSCh-R w Bydgoszczy przez agrochemika 
terenowego, Mariê Dudek obs³uguj¹c¹ teren powiatu 
toruñskiego i aleksandrowskiego.

Próbê nale¿y pobraæ samemu i dostarczaæ w umówione 
miejsce (najczêœciej jest to pani/pan So³tys). Prawid³o-
wo pobrana próba powinna reprezentowaæ pole o pow. 
2-3 ha - nie mo¿e przekroczyæ 4 ha – i winna byæ pobra-
na z 15 miejsc na jednym polu, z g³êbokoœci 0-25 cm 
(warstwa orna). Jedna próba to oko³o 0,5 kg ziemi. Pró-
by powinny byæ oznaczone numerami zgodnie z odrêcz-
nym szkicem (mapk¹) dostarczon¹ razem z próbami. Nie 
pobiera siê próbek z kretowisk, blisko miêdzy, miejsc po 
kopcach, stogach, pryzmach. Koszt oznaczenia w jednej 
próbie pH, P, K i Mg wynosi 9,60 z³. W gminie Lubicz rol-
nik p³aci 2,00 z³ a 7,60 z³ dop³aca gmina. Wyniki badañ 
s¹ wa¿ne przez 4 lata.

Próbki nale¿y pobraæ jak najwczeœniej, jeszcze przed 
rozsianiem pierwszej dawki nawozów mineralnych. 

Adres kontaktowy: Maria Dudek, 87-100 Toruñ, ul. 
Harcerska 12, tel. 056/623-63-19, tel. grzecznoœcio-
wy Rolna -Turzno: 0505-044-934

Przedszkole Publiczne 
„Chatka Puchatka” w Lubiczu 

ogłasza konkurs na logo przedszkola
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mog¹ uczestniczy rodzice, dzieci, sym-

patycy Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w 
Lubiczu.

2. Projekt mo¿na wykonaæ w dowolnej technice na kartce 
bloku technicznego (formatu A-4). Na odwrocie nale-
¿y umieœciæ dane osobowe. Projekt logo nale¿y z³o¿yæ 
w siedzibie Przedszkola Publicznego „Chatka Puchat-
ka” w Lubiczu.

3. Termin sk³adania prac up³ywa 31.03.2006r. o godz. 
15.00

4. Najlepsza praca zostanie wy³oniona przez Komisjê 
Konkursow¹ powo³an¹ przez dyrektora Przedszkola 
Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu. 

5. Wyniki „Konkursu na logo” zostan¹ og³oszone w dniu 
10.04.2006r. do publicznej wiadomoœci, a laureat po-
wiadomiony korespondencyjnie. 

6. Laureat zostanie zaproszony do Przedszkola na uro-
czyste wrêczenie dyplomu z udzia³em dzieci i rodzi-
ców. Praca laureata opublikowana bêdzie w „Goñcu 
Gminnym”, a wybrane logo umieszczone na budynku 
przedszkola.

UWAGA RODZICE DZIECI 
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Chatka Puchat-
ka” w Lubiczu og³asza w terminie od 03.04.2006r. do 
28.04.2006r. zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do 
przedszkola na rok 2006/2007.
Zainteresowani rodzice proszeni s¹ o przybycie do sie-
dziby przedszkola w Lubiczu Górnym przy ul. Piasko-
wej 2 i z³o¿enie karty zg³oszenia.
W dniach od 03.04. do 07.04.2006r. w godz. 10.00 
- 11.00 zapraszamy do zwiedzania naszego przedszko-
la. 
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Dr Wojciech Knieæ z Wydzia³u Rozwoju i Promocji Urzêdu 
Gminy Lubicz prezentuje najwa¿niejsze aspekty zwi¹zane 
z realizacj¹ programu LEADER+

Leader+
Gmina Lubicz zosta³a oficjalnie uznana jako obszar 

przygotowania realizacji programu LEADER+. Lokalna 
Grupa Dzia³ania „Podgrodzie toruñskie”, dzia³aj¹ca w 
formie stowarzyszenia, powsta³a w styczniu 2006 roku z 
inicjatywy w³adz samorz¹dowych, organizacji pozarz¹do-
wych oraz osób fizycznych z trzech podtoruñskich gmin: 
Z³awieœ Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz.

Jedno ze spotkañ LGD odby³o siê 08 marca 2006 w Ze-
spole Szkó³ Nr 1 w Lubiczu Górnym.  

Poborowi z naszej gminy staną przed komisją lekarską

Do woja marsz!
W dniach od 27 do 31 mar-

ca br. mê¿czyŸni urodze-
ni w 1987r. oraz w latach 
1982-1986, którzy dotych-
czas nie stawali do poboru 
lub byli czasowo niezdolni 
do odbycia zasadniczej s³u¿-
by wojskowej, zobowi¹za-
ni s¹ do stawienia siê przez 
Powiatow¹ Komisj¹ Lekar-
sk¹ Nr 2 w Toruniu, ul. Tuwi-
ma 9 (Klub Kameleon) w celu 
ustalenia kategorii zdrowia. 
Tam te¿ otrzymaj¹ ksi¹¿ecz-
ki wojskowe. 

Osoby wezwane do poboru 
po raz pierwszy winny posia-
daæ:
- dowód osobisty lub inny do-
kument potwierdzaj¹cy to¿sa-
moœæ,
- 1 fotografiê o wymiarach 
3x4cm,
- dokumentacjê lekarsk¹ dot. 
przebytych powa¿nych chorób, 
pobytów w szpitalach itp.
- dokumenty stwierdzaj¹ce 
wykszta³cenie (ostatnie œwia-
dectwo szkolne potwierdzaj¹ce 
ukoñczenie szko³y),
- zaœwiadczenie ze szko³y o 
kontynuowaniu nauki,

- potwierdzenie zg³oszenia siê 
do rejestracji przedpoboro-
wych,
- prawo jazdy,
- poborowy powinien znaæ rok 
urodzenia rodziców i rodzeñ-
stwa, miejsce pracy lub nauki.

Mê¿czyŸni, którzy korzystali 
z odroczenia z tytu³u czasowej 
niezdolnoœci do odbycia s³u¿-
by wojskowej winni przed³o¿yæ 
aktualn¹ dokumentacjê lekar-
sk¹. 

Poborowy w trakcie trwania 
poboru mo¿e ubiegaæ siê o:
- odroczenie s³u¿by wojskowej 
– wniosek rozpatruje Wojsko-
wy Komendant Uzupe³nieñ w 
Toruniu lub jego przedstawi-
ciel,
- uznanie koniecznoœci spra-
wowania bezpoœredniej opie-
ki na cz³onkiem rodziny – Wójt 
Gminy Lubicz lub jego przed-
stawiciel,
- przeznaczenie do zastêpczej 
s³u¿by wojskowej – wniosek 
rozpatruje Komisja Wojewódz-
ka ds. S³u¿by Zastêpczej  w 
Bydgoszczy za poœrednictwem 
Wojskowego Komendanta Uzu-
pe³nieñ w Toruniu.

Zmiany w liczbie ludności Gminy Lubicz i poszczególnych sołectw w latach 1995 – 2005 (XI) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995-
-2005 

%

1995-
-2000 

%

2001-
-2005 

%

1995-
-2005 
osoby

1995-
-2000 
osoby

2001-
-2005 
osoby

Brzezinko 253 255 256 256 255 258 253 253 252 249 256 1 2 -1 3 5 3

BrzeŸno 319 316 319 338 330 346 352 359 366 380 377 18 8 9 58 27 25

Grabowiec 511 521 521 529 537 540 551 564 562 581 593 16 6 10 82 29 42

Grêbocin 1669 1709 1702 1742 1770 1799 1844 1919 2051 2145 2170 30 8 21 501 130 326

Gronowo 781 781 784 786 795 797 804 770 793 857 850 9 2 7 69 16 46

Gronówko 150 150 153 148 147 153 154 155 157 149 153 2 2 0 3 3 -1

Jedwabno 363 373 377 373 366 371 372 374 384 393 406 12 2  43 8 34

Józefowo 136 138 132 133 132 136 135 134 134 133 138 1 0 9 2 0 3

Kopanino 135 146 138 134 131 136 142 145 163 192 209 55 1 54 74 1 67

Krobia 984 800 679 695 726 756 777 843 924 988 1067 8 -23 41 83 -228 290

Lubicz Dolny 1880 1930 1942 1961 1983 2042 2033 2060 2139 2175 2380 27 9 17 500 162 347

Lubicz Górny 2453 2687 2842 2861 2892 3011 3138 3201 3283 3410 3471 42 23 15 1018 558 333

Mierzynek 219 229 219 224 217 219 226 232 245 254 264 21 0 21 45 0 38

M³yniec Drugi 386 396 404 412 418 422 417 425 440 472 473 23 9 12 87 36 56

M³yniec Pierwszy 489 478 493 508 500 508 510 512 533 543 554 13 4 9 65 19 44

Nowa Wieœ 204 204 215 230 234 232 243 247 255 271 289 42 14 25 85 28 46

Rogowo 299 294 293 305 304 304 303 311 327 323 330 10 2 9 31 5 27

Rogówko 531 536 531 534 541 540 546 579 603 610 624 18 2 16 93 9 78

Z³otoria 1243 1286 1330 1385 1401 1409 1477 1524 1618 1724 1768 42 13 25 525 166 291

Ogó³em 13005 13229 13330 13554 13679 13979 14277 14607 15229 15849 16372 26 7,5 17,1 3367 974 2095

Dane pokazuj¹ saldo migracji, wiêc w zestawieniu dane z kolumn 13-18 nie sumuj¹ siê w wierszach.
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Gmina Lubicz wspó³pracuje z gminami Ciechocin, Golub – Dobrzyñ, Kowalewo 
Pomorskie, miastem Toruniem, Golub-Dobrzyñ, Kowalewo - Pomorskie czyni¹c 
starania o rozbudowê sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójnoœci.
Kolejne spotkanie odby³o siê dn. 15.02.2006r. 

Warunki przeciwdziałania zanieczyszczeniom w przypadku korzystania z instalacji i urządzeń

Zgłosić trzeba wójtowi
Przy korzystaniu ze œrodowiska przez osoby fizyczne, które nie s¹ przed-

siêbiorcami, eksploatacja instalacji powoduj¹ca wprowadzanie gazów lub 
py³ów do powietrza, wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi, powodo-
wanie ha³asu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych jest dozwolona 
po zg³oszeniu instalacji do eksploatacji. Organem w³aœciwym do zg³osze-
nia instalacji do eksploatacji na terenie gminy jest Wójt Gminy Lubicz.

ograniczania wielkoœci emi-
sji jest zgodny z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami.

Do instalacji, o których 
mowa w w/wym. rozporz¹-
dzeniu nale¿¹ m.in. :

- instalacje energetyczne 
o nominalnej mocy cieplnej 
od 1 MW do:

• 5 MW – opalane wêglem 
kamiennym,

• 10 MW - opalane kok-
sem, drewnem, s³om¹, ole-
jem napêdowym i olejem 
opa³owym,

• 15 MW – opalane pali-
wem gazowym,

- instalacje do produkcji 
wêgla drzewnego,

- instalacje do suszenia 

zbo¿a lub innych p³odów 
rolnych, leœnych o wydaj-
noœci wiêkszej ni¿ 30 Mg/
godz.

- instalacje do przecho-
wywania zbo¿a lub innych 
p³odów rolnych, leœnych  w 
iloœci wiêkszej ni¿ 50 Mg,

- instalacje do przesy³a-
nia, prze³adunku lub maga-
zynowania paliw p³ynnych,

- instalacje do chowu lub 
hodowli zwierz¹t, zalicza-
ne do przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ 
na œrodowisko, o których 
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 
2 ustawy – prawo ochrony 
œrodowiska,

- zbiorniki materia³ów syp-

kich o pojemnoœci mniejszej 
ni¿ 20 m3,

- oczyszczalnie œcieków o 
przepustowoœci do 5 m3 na 
dobê, wykorzystywane na 
potrzeby w³asnego gospo-
darstwa domowego lub rol-
nego w ramach zwyk³ego 
korzystania z wód (instala-
cje niewymagaj¹ce pozwo-
lenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie œcieków do 
wód lub do ziemi ). 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 152 ustawy 
z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony œrodowiska (Dz. U. 
z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze 
zmianami) i rozporz¹dze-
niem Ministra Œrodowiska z 
dnia 22.12.2004 r. w spra-
wie rodzajów instalacji, któ-
rych eksploatacja wymaga 
zg³oszenia (Dz. U. z 2004 r. 
283, poz. 2839)

Zg³oszenie powinno za-
wieraæ :

- oznaczenie prowadz¹ce-
go instalacjê, jego adres za-
mieszkania lub siedziby,

- adres zak³adu, na które-
go terenie prowadzona jest 
eksploatacja instalacji,

- rodzaj i zakres prowa-
dzonej dzia³alnoœci, w tym 
wielkoœæ produkcji lub wiel-
koœæ œwiadczonych us³ug,

- czas funkcjonowania in-
stalacji (dni tygodnia i go-
dziny),

- wielkoœæ i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod 

ograniczania wielkoœci emi-
sji,

- informacjê, czy stopieñ 

Ceny wody 
i ścieków  

w 2006 roku
Elwik sp. z o.o. 

uprzejmie informuje, 
¿e zgodnie z Uchwa³¹ 
XLVI/541 Rady Gminy 
Lubicz z dnia 6 mar-
ca 2006r., od 1 kwiet-
nia 2006 roku wchodzi 
w ¿ycie nowa tary-
fa dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodê i 
zbiorowego odprowa-
dzania œcieków. 

Zgodnie z w/w taryf¹ 
ceny wody i œcieków od 
1 kwietnia 2006 roku 
bêd¹ kszta³towaæ siê 
na nastêpuj¹cym po-
ziomie: 
1 m3 wody - 2,00 PLN 
netto + 7% VAT = 2,14 
PLN brutto 
1 m3 œcieków - 3,00 
PLN netto + 7% VAT = 
3,21 PLN brutto
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Gimnazjum nr 2 w Grębocinie kontynuuje realizację projektu edukacyjnego „Szkoła Marzeń”. 

W Grębocinie, w „rozmarzonej szkole”… 
6 lutego 2006 roku w szko-

le w Grêbocinie odby³o siê 
spotkanie œrodowiskowe bê-
d¹ce podsumowaniem do-
tychczasowej dzia³alnoœci 
zwi¹zanej z realizacj¹ pro-
gramu „Szko³a Marzeñ”. W 
spotkaniu uczestniczyli: In-
spektor Oœwiaty Krystyna 
£êc, dyrektorzy szkó³, przed-
stawiciele Rady Rodziców, 
uczniowie oraz nauczyciele z 
Gronowa, M³yñca i Grêboci-
na. Zajêcia prowadzi³a Kon-
sultantka Regionalna, Anna 
Jurewicz.

Podczas spotkania ka¿dy z 
uczestników zastanawia³ siê 
nad swoim udzia³em w ¿yciu i 
rozwoju szko³y. Wspólnie wy-
pracowano wa¿ne priorytety, 
które zapewni¹ uczniom solid-
ne przygotowanie do doros³ego 
¿ycia, wyposa¿¹ ich w niezbêd-
ne umiejêtnoœci, aby mogli 
znaleŸæ swoje miejsce na ryn-
ku pracy oraz odnieœæ sukces 
w doros³ym ¿yciu. 

Przypomnijmy, i¿ Gimna-
zjum nr 2 w Grêbocinie jako 
jedyna szko³a w naszym po-
wiecie wygra³a konkurs na 
projekt edukacyjny „Szko³a 
Marzeñ”. Œrodki na jego reali-
zacjê pochodz¹ z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego. 
Poszczególne zadania realizo-
wane s¹ w ramach klubów, w 
których rozwijaj¹ swoje zain-
teresowania uczniowie gim-
nazjum. Cz³onkowie realizuj¹ 
zaplanowane dzia³ania. Ka¿-
dy z klubów ma siê czym po-
chwaliæ…

Klub Ekologa
Cz³onkowie klubu pod opiek¹ 

Jolanty Wasilewskiej doskona-
l¹ swoj¹ wiedzê na temat ochro-
ny œrodowiska i koniecznoœci 
segregacji oraz utylizacji odpa-
dów. W tym celu wziêli udzia³ 
w zajêciach „Przeciwdzia³anie 
degradacji œrodowiska natural-
nego – ochrona Ziemi przed od-
padami” w Miejskim Oœrodku 
Edukacji Ekologicznej w Toru-
niu. Opracowali na ten temat 
ankietê pod has³em: „Dbamy 
o œrodowisko” i przeprowadzi-
li j¹ wœród mieszkañców naszej 
Gminy. Przeprowadzili równie¿ 
wywiad z pracownikami punk-
tu skupu metali kolorowych 
w Grêbocinie oraz opracowuj¹ 
ulotkê informacyjn¹ na temat 
gospodarowania odpadami.  

Kluby Poliglotów
Germaniœci pod kierunkiem 

Ma³gorzaty Gawlik opracowu-
j¹ plan tygodniowej wycieczki 

do Berlina. Korzystaj¹c z ró¿-
nych publikacji ksi¹¿kowych, 
folderów, planów i Internetu, 
dokonuj¹ wyboru miejsc war-
tych obejrzenia w tym mieœcie 
oraz przede wszystkim dosko-
nal¹ swoje umiejêtnoœci jêzy-
kowe. 

Angliœci pod opiek¹ Anety 
Furmañskiej poznali Bibliote-
kê Brytyjsk¹ British Council 
w Toruniu oraz wziêli udzia³ w 
warsztatach interaktywnych. 
Ponadto pracuj¹ nad projek-
tem wycieczki do Londynu, 
wyszukuj¹c i gromadz¹c infor-
macje na temat atrakcji tury-
stycznych tego miasta.

Klub Samorządowca
Przyszli samorz¹dowcy 

przede wszystkim skoncen-
trowali siê na poznaniu pra-
cy Urzêdu Gminy. W tym celu 
w dniu 28 stycznia 2006 roku 
spotkali siê z Przewodnicz¹-
c¹ Rady Gminy Hann¹ Anzel, 
która w interesuj¹cy sposób 
opowiedzia³a o pracy Urzêdu 
Gminy, jego kompetencjach 
i zakresie obowi¹zków rad-
nych. Przedstawi³a potrzeby i 
problemy mieszkañców Gmi-
ny oraz odpowiedzia³a na nur-
tuj¹ce nasz¹ m³odzie¿ pytania. 
Uczestnicy zwiedzili poszcze-
gólne dzia³y urzêdu, gabinet 
Wójta, próbowali za³o¿yæ w³a-
sn¹ firmê. Do spotkania przy-
gotowa³a ich opiekunka klubu 
Iwona Bartczak. 

Kluby Przedsiębiorcy i 
„Człowieka sukcesu”
By³ to równie¿ okres wy-

tê¿onej pracy dla cz³onków 

tych klubów, którymi opieku-
j¹ siê Aneta Furmañska, Piotr 
Bajko oraz Gabriela Celuch-
-Pilarska. Powa¿nie myœl¹cy 
o swojej przysz³oœci ucznio-
wie wziêli udzia³ w spotkaniu 
z dyrektorem oraz uczniami 
Zespo³u Szkó³ w Gronowie. 
Prowadzili rozmowy na temat 
wymarzonych zawodów – m.in. 
grafika komputerowego, pla-
styka, nauczyciela. Gromadzili 
informacje na temat dróg pro-
wadz¹cych do ich zdobycia. 
Uczyli siê pisaæ CV, listy mo-
tywacyjne oraz przygotowywali 
siê do rozmów kwalifikacyjnych 
z przysz³ym pracodawc¹.

Klub Informatyka
Maj¹ równie¿ czym poszczy-

ciæ siê mi³oœnicy zajêæ pro-
wadzonych przez Ma³gorzatê 
Korbutt. Zdobywaj¹ oni po-
szczególne sprawnoœci zwi¹-
zane z obs³ug¹ komputera: 
Programista – stopieñ 0 – ste-
rowanie ¿ó³wiem, Programista 
– Logo Komeniusz – stopieñ 1, 
Programista – algorytmy – sto-
pieñ 1. Doskonal¹ umiejêtnoœci   
zwi¹zane z wykorzystaniem 
edytora tekstu Word oraz na-
rzêdzi Paint’a. 

Klub obieżyświata
Cz³onkowie klubu, którym 

opiekuje siê Joanna Ardanow-
ska postanowili zdobyæ od-
znakê turystyczn¹ Mi³oœnika 
Twierdzy Toruñ. W tym celu 
pod kierunkiem przewodnika 
PTTK Mariana Rochniñskiego 
(pomys³odawcy odznaki) od-
wiedzili najwa¿niejsze toruñ-
skie forty. Najwiêksze wra¿enie 

na uczestnikach wyprawy wy-
war³ Fort VII – miejsce tragicz-
nych losów Polaków z okresu II 
wojny œwiatowej.  

Klub sportowca 
Równie¿ w tym klubie dzieje 

siê wiele interesuj¹cych rzeczy. 
Dziewczêta pod kierunkiem 
Ma³gorzaty Poczwardowskiej 
doskonal¹ swoje uzdolnienia 
taneczne, æwicz¹c koordyna-
cjê ruchow¹ oraz koncentra-
cjê. Ch³opcy zaœ pod czujnym 
okiem opiekuna Tomasza 
Stelmacha rozwijaj¹ tê¿yznê 
fizyczn¹ na zajêciach kultury-
stycznych. Z niecierpliwoœci¹ 
oczekujemy na pokazy, pod-
czas których zobaczymy efek-
ty ich pracy.

Klub dziennikarza
Przygotowuj¹cy siê do roli 

przysz³ych dziennikarzy cz³on-
kowie tego klubu pod opie-
k¹ Marii Florek oraz Beaty 
Piórkowskiej doskonal¹ swój 
warsztat pisarski. Wnikliwie 
œledz¹ dzia³alnoœæ wszystkich 
klubów, przeprowadzaj¹ wy-
wiady, zbieraj¹ informacje, by 
móc na bie¿¹co j¹ dokumen-
towaæ. Opracowali artyku³ do 
„Goñca Gminnego” oraz przy-
gotowuj¹ kolejne wydanie 
szkolnej gazetki „Raporcik”. W 
czasie ferii wziêli udzia³ w wy-
cieczce do studenckiego radia 
„Sfera”. 

Opracowanie: 
K. Kalwara, J. Piekarska, A. 
Bancerz, A. Sak, N. Kubicka, 

D. Montewska, N. Montewska, 
I. Jendrzejewska i J. W¹sik 
pod opiek¹ B. Piórkowskiej.

Cz³onkowie Klubu Samorz¹dowca mogli przez chwilê poczuæ siê jak radni – w sali ob-
rad przywita³a ich przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel
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GMINNA BIBLIOTEKA POLECA
Z literatury piêknej na uwa-

gê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Bractwo 
œwiêtego ca³unu”- J. Nawarro, 
”Utracony honor”- N. Khouri, 
„Ma³e zbrodnie ma³¿eñskie”- 
E.E. Schmidt, „Na imiê mi ko-
bieta”- M. Arbatowa, „Spisek 
papierowy”- D. Liss, „Safiya”- 
S. Hussaini, „Pierœcieñ ryba-
ka”- J.Raspail,  „Testament 
Mesjasza” - M. Baigent,  „Cór-
ka bajarza”- S. Shah,  „Kroniki 
rodzinne”- T. Parsons, „Pa³ac 
kobiet”- P. Buck, „Atlantyda”- 
D. Gibbins, „Kwiat œniegu”- 
L. See, „Trzy tygodnie z moim 
bratem”- N. Sparks, „Mi³oœæ”- 
T. Morisson, „Pustynna gu-
wernantka”- P. Eblis, „Bez 
œladu”- H. Coben, „Codex”- L. 
Grossman, „Prze³amaæ tabu”- 
W. Dirie, „Ostatni templariusz”- 
R. Khoury, „Imprimatur”- R. 
Monaldi, „Ostateczne wyjœcie”- 
N. Kirino, „¯ywe srebro”- N. 
Stephenson, „Ikona”- N. Ol-
son.

Warto siêgn¹æ po ksi¹¿-
ki polskich autorów: J. G³o-
wacki- „Jak byæ kochanym”, 
M. Szwaja- „Artystka wêdrow-
na”, I. Matuszkiewicz- „Seryjny 
narzeczony”,  M. Kalicka- 
„Szczêœcie za progiem”, H. 

Samson- „Pu³apka na moty-
la”, M. Warda- „Omin¹æ Pa-
ry¿”,  M. Przepiera- „Epidemia 
zamkniêtych serc”, I. Menzel- 
„Z widokiem na Castello”, A. 
Stasiuk- „Jad¹c do Babadag”, 
R. Ziemkiewicz- „Cia³o obce”, 
W. Kuczok- „Opowieœci prze-
brane”, W. Dutka- „Krew fara-
onów”,  W. £ysiak- „Ostatnia 
Kohorta”.  

Dla m³odzie¿y: „Harry Pot-
ter i Ksi¹¿ê Pó³krwi”, „¯aba”- 
M. Musierowicz, seria „Witch”: 
„Przyjaciele na dobre i z³e”, 
„W grupie raŸniej”, „Nieziem-
ska muzyka”, „Prawdziwy p³o-
mieñ”, „Sekrety ma³e i du¿e”; 
powieœci przygodowe: „Dzikie 
oczy Amazonki”, „Duch na te-
lefon”, „Gra Baileya”, „Oliwia i 
duchy”, „Koszmarny Karolek i 
megabombowa machina cza-
su” oraz powieœci obyczajowe: 
„Suma wszystkich smutków”, 
„W czepku urodzony”, „Lot 
komety”, „Sms i pies”, „Trzy-
nastolatki”, „Najwy¿sza góra 
œwiata”, „Ala ma kota dorasta”, 
„Ja z nadwag¹”, „Od pierwsze-
go wejrzenia”, „Gdyby nie Ju-
la”.

Z literatury popularno-na-
ukowej biblioteka zakupi³a: 

„Operacja Talos”, „Tajna woj-
na Stalina”, „Straceñcy”- B. 
Wo³oszañski, „Krucjata alpini-
stów”- Ch. Hale, „Zamach”- T. 
Kisielewski, „My z jedwabne-
go”- A. Bikont, „D³ug honoro-
wy”- R. Karolevitz, „Samorz¹d 
terytorialny”, „Templariusze”- 
L. Picknett,  „Finanse miêdzyna-
rodowe”- P. Kowalik, „S³ownik 
adaptacji filmowych”, „Sty-
le w architekturze”- W. Koch, 
„Dzieje sztuki polskiej”, „Jak 
czytaæ malarstwo”- P. Rynck, 
„Wprowadzenie do dydaktyki”- 
W. Okoñ,  „Agroturystyka”- M. 
Sznajder, „Zarz¹dzanie zaso-
bami ludzkimi”- A. Pocztowski, 
„Historia wychowania”- S. Kot,  
„Podstawy elektrodynamiki”- 
D. Griffitks.

Dla najm³odszych pole-
camy: ksi¹¿eczki o misiach i 
innych zwierz¹tkach: „Miœ £a-
komczuch”, „Miœ Gabryœ”, „Mi-
³y ma³y Miœ”, „Kotka Mi³ka”, 
„Gawron Sadzuœ”, „O dzielnym 
Jelonku”, „Co uci¹³ Gucio”, „O 
wilku i siedmiu koŸl¹tkach”,  
„Przygody Zaj¹czka”, „Hipopo-
tam i lody”, „Na afiszu s³oñ”, 
„Synek Pingwinek”, „Owiecz-
ka Ola”, „Serwus, o psie, któ-
ry pozna³ prawdziw¹ wolnoœæ”, 

Sukces młodych szachistów ze Szkoły Podstawowej w Złotorii

Jedyni spoza Torunia
7 stycznia w toruñskim klubie RUBIN, 9 uczniów naszej szko-

³y wesz³o w sk³ad 72 najlepszych  szachistów (52 ch³opców i 20 
dziewcz¹t) wy³onionych  w mistrzostwach szkolnych, reprezentu-
j¹cych  szko³y w TURNIEJU O INDYWIDUALNE MISTRZOSTWO 
SZACHOWE SZKÓ£ TORUNIA.  Byliœmy jedyn¹ reprezentacj¹ 
szko³y spoza Torunia.

Turniej rozgrywany by³ systemem szwajcarskim na dystansie 7 
rund. Po ambitnej walce na szachownicach, najlepszy  wynik w 
kategorii dziewcz¹t uzyska³a Agnieszka Laskowska zdobywaj¹c  5 
miejsce. W kategorii ch³opców najwy¿ej uplasowa³ siê Tymoteusz 
Pledziewicz zdobywaj¹c 7 miejsce. 

Dobra organizacja i dyscyplina zawodników spowodowa³y, ¿e tur-
niej przebiega³ sprawnie w mi³ej, sportowej atmosferze.

Opiekun ko³a szachowego:
Wies³awa Geras 

,seria ksi¹¿eczek o frankli-
nie: „Franklin zaprasza mi-
sia”, „Franklin na wycieczce”, 
„Franklin i teatrzyk szkolny”.

Wypo¿yczalnia kaset wideo 
i DVD zakupi³a  filmy : „Pan ¿y-
cia i œmierci”, „Zabójcza blon-
dynka”, „Plan lotu”, „G³osy”, 
„Oliver Twist”, „Niewidzialny”, 
„Sposób na teœciow¹”, „Wy-
spa”, „Wojna œwiatów”, „Bi-
bliotekarz: Tajemnica W³óczni” 
oraz dla najm³odszych: ”Mada-
gaskar”, „Ekspress polarny”. 

Rosną następcy Andrzeja Grubby
14 stycznia 2006r. w Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym 

odby³ siê gminny turniej tenisa sto³owego o Puchar Starosty 
Powiatu Toruñskiego. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 35 dziew-
cz¹t i ch³opców z szeœciu szkó³ Gminy Lubicz. I miejsce w kla-
syfikacji dru¿ynowej zajê³a Szko³a Podstawowa w Gronowie.

Oto klasyfikacja koñcowa (indywidualna i dru¿ynowa):

dziewczêta ch³opcy

1. NATALIA WENT   S.P. GRONOWO PIOTR ZIELIÑSKI   S.P. GRONOWO

2. MA£GORZATA CURY£O 
S.P. GRONOWO

JENDRZEJEWSKI KAMIL 
S.P. LUBICZ GÓRNY

3. DARIA SIEKIERSKA   S.P. M£YNIEC KRZYWDZIÑSKI CEZARY 
S.P. LUBICZ GÓRNY

4. IZABELA KOBUS   S.P. GRONOWO MICHA£ PRZYMORSKI   S.P. GRONOWO

5. JUSTYNA OLKOWSKA   S.P. Z£OTORIA KUBA ¯BIKOWSKI   S.P. LUBICZ GÓRNY

6. AGNIESZKA DR¥¯KOWSKA 
S.P. Z£OTORIA

MATEUSZ MARCHLEWSKI 
S.P. GRONOWO

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

miejsce szko³a pt dziewczêta pt ch³opcy razem pt

I Gronowo 50 46 96

II Lubicz Górny 31 47 78

III M³yniec 32 31 63

IV Z³otoria 33 23 56

V Grêbocin 17 18 35

VI Lubicz Dolny 7 6 13


