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Gmina Lubicz w Programie UE 
na rzecz rozwoju wsi - LEADER+

W dniu 19 XII 2005 roku, dziêki 
staraniom Wójta Gminy oraz 
Referatu Promocji i Rozwoju, 
Gmina Lubicz zosta³a oficjalnie 
uznana jako obszar przygotowania 
realizacji programu LEADER+. 
Nasza Gmina bêdzie cz³onkiem 
Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD), 
której dzia³alnoœæ obejmie teren 
gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka 
ora Z³awieœ Wielka.  
Program ma charakter typowo 
spo³eczny – jego planowaniem i 
zarz¹dzaniem zajmowaæ bêd¹ siê 
reprezentanci ca³ej spo³ecznoœci 
– a wiêc nie tylko urzêdnicy, 
ale równie¿ przedstawiciele 
stowarzyszeñ, nauczyciele, radni, 
dzia³acze organizacji spo³ecznych 
– w tym tak¿e tych nieformalnych, 
a tak¿e przedsiêbiorcy. 

Program LEADER+ jest ini-

tegrowanej Strategii Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich – wspólnej dla 
wszystkich wspomnianych gmin. 
W drugim zaœ powo³ana Lokalna 
Grupa Dzia³ania zajmie siê promo-
cj¹ przygotowanej strategii wœród 
miejscowej ludnoœci, a tak¿e po-
dejmie siê zorganizowania kilka 
seminariów tematycznych (w tym 
– wyjazdowych) i konferencji, do-
tycz¹cych kierunków zintegrowa-
nego rozwoju obszarów wiejskich 
trzech gmin. 

Lokalna Grupa Dzia³ania zamie-
rza wiosn¹ 2006 roku z³o¿yæ wnio-
sek o dofinansowanie z II Schematu 
programu LEADER+ (w wysokoœci 
750 tys. z³),  konkretnych  dzia³añ 
zapisanych w Strategii. 

Od 2007 roku Lokalne Grupy 
Dzia³ania bêd¹ mia³y prawo o sta-
ranie siê co roku o znacznie wiêk-

sze œrodki finansowe, na realiza-
cjê zadañ zapisanych w Strategii.  
Dotyczyæ one bêd¹ mog³y zarów-
no organizacji festynów, dzia³añ 
szkoleniowych i edukacyjnych dla 
ludnoœci, jak i inwestycji w infra-
strukturê spo³eczn¹ (np. budowa 
œwietlic wiejskich, remonty obiek-
tów zabytkowych, œcie¿ki rowero-
we i szlaki turystyczne). 

Okazuje siê wiêc, ¿e efekty wej-
œcia Naszej Gminy do programu 
LEADER+ mog¹ byæ bardzo ko-
rzystne dla jej rozwoju spo³eczno – 
kulturowego oraz gospodarczego. 

Zwracamy siê w zwi¹zku z tym 
z apelem do wszystkich stowarzy-
szeñ i zrzeszeñ pó³formalnych (nie 
posiadaj¹cych osobowoœci praw-
nej, ale aktywnych – Kó³ Gospodyñ 
Wiejskich, OSP, Akcji Katolickiej) 
oraz przedsiêbiorców dzia³aj¹cych 
na terenie naszej Gminy o aktywny 
udzia³ w pracach zespo³u robocze-
go, który powo³a Lokaln¹ Grupê 
Dzia³ania! 

WK

cjatyw¹ Unii Europejskiej, któ-
ra pragnie poprzez takie dzia³a-
nia pobudziæ aktywnoœæ spo³eczn¹ 
ludnoœci wiejskiej, daj¹c w jej rêce 
konkretne narzêdzia do tworzenia, 
promowania i realizacji wizji roz-
woju obszarów wiejskich. 

Has³em przewodnim grupy jest 
„Zdrowo ¿yæ – zdrowym byæ”. Jej 
celem bêdzie promowanie zdrowe-
go – pro-ekologicznego i pro-zdro-
wotnego trybu ¿ycia w gminach 
podmiejskich.. Zak³ada on  rów-
nie¿ promocjê agroturystyki i edu-
kacjê ekologiczn¹ dzieci i m³odzie¿y 
oraz doros³ych. 

Program podzielony jest na dwa 
etapy: w pierwszym przygotowa-
na zostanie rejestracja LGD w 
formie stowarzyszenia lub funda-
cji, a tak¿e przygotowany zostanie 
– z pomoc¹ ekspertów – tekst Zin-

Nie ka¿da gmina mo¿e po-
chwaliæ siê takim bohate-
rem. Dariusz Czmut zosta³ 
odznaczony Orderem za 
Ofiarnoœæ i Odwagê, po tym 
jak rzuci³ siê do Drwêcy na 
ratunek koledze, Paw³o-
wi Lipiñskiemu. Wicewoje-
woda Arkadiusz Horonziak 
wrêczy³ mu odznaczenie w 
imieniu prezydenta Alek-
sandra Kwaœniewskiego. 
W³adze gminy postanowi-
³y równie¿ nagrodziæ czyn 
mieszkañca naszej gminy 
przekazuj¹c mu zestaw ki-
na domowego.

Uroczystoœæ odznaczenia 
Dariusza Czmuta zbieg³a 
siê ze spotkaniem nowo-
rocznym, które odby³o siê 
w Zespole Szkó³ w Lubiczu 
Górnym. Oprócz przedsta-
wicieli gminy i wicewojewo-
dy, wzi¹³ w nim tak¿e udzia³ 
wiceminister rolnictwa, 
Krzysztof Ardanowski. 

Na zdjêciu wójt Gminy Lu-
bicz Marek Olszewski gratu-
luje Dariuszowi Czmutowi.

Nasz bohater
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Wywiad z sołtysem wsi Kopanino, Ludwikiem Wikierą

Kiedyś zapomniani, dziś w modzie
- Jeszcze piêtnaœcie lat te-

mu ma³o kto wiedzia³, gdzie 
znajduje siê Kopanino. Dziœ 
ta miejscowoœæ, to wœród 
mieszkañców Torunia pla-
nuj¹cych budowê domu, bar-
dzo atrakcyjny teren. Czy 
Kopanino jest jeszcze wsi¹ 
rolnicz¹ czy raczej ju¿ pod-
miejsk¹?

- Jeszcze parê lat temu miesz-
kali tu g³ównie rolnicy. Dziœ 
chyba wiêcej jest mieszkañców 
nap³ywowych. Kopanino jest 
miejscowoœci¹ spokojn¹ i po-
³o¿on¹ blisko lasu. Nie dziwiê 
siê, ¿e osoby, które potrzebu-
j¹ wyciszenia, chc¹ mieszkaæ 
akurat tu. Ale wœrod naszych 
mieszkañców s¹ te¿ rolnicy, 
którzy z pracy na roli czerpi¹ 
chyba naprawdê przyzwoite 

dochody.
- S¹dzi pan, ¿e pomog³a im 

w tym Unia Europejska?
- Byæ mo¿e. Najwiêkszym go-

spodarzem w Kopaninie jest 
Zbigniew Hasse. Z tego co 
wiem nie narzeka na Uniê Eu-
ropejsk¹.

- Zanim jednak Kopanino 
przybra³o dzisiejszy kszta³t, 
trzeba by³o przebyæ d³ug¹ 
drogê.

- Brakowa³o nam porz¹d-
nej dorgi, brakowa³o autobu-
su, nie byliœmy pod³¹czeni 
do sieci wodoci¹gowej. Zak³a-
daliœmy wiêc wraz z miesz-
kañcami komitety, których 
celem by³ rozwój naszej wsi. 
Najpierw za³o¿y³em Spo³ecz-
ny Komitet Budowy Wodoci¹-
gu. Potem powsta³ Spo³eczny 

Komietet Budowy Drogi. Miê-
dzy innymi dziêki staraniom 
tego drugiego komietetu uda-
³o siê zbudowaæ porz¹dn¹ as-
faltow¹ drogê. W³adzom gminy 
brakowa³o pieniêdzy na tê in-
westycjê, wiêc wszyscy miesz-
kañcy naszej wsi z³o¿yli siê na 
sfinansowanie opracowania 
projektu. Mo¿emy byæ z siebie 
dumni, bo niewiele jest w Pol-
sce wsi, w których mieszkañcy 
s¹ tak zgodni.

- Jednak prawdziwym mo-
torem dla rozwoju Kopani-
ny by³a budowa autostrady. 
Czy wieœ ma jakieœ korzyœci 
z tego s¹siedztwa?

- Raczej wrêcz przeciwnie. 
W zale¿noœci od pogody s³y-
chaæ ha³as stamt¹d dobiega-
j¹cy. Niektórzy ju¿ siê do tego 

przyzwyczaili. Inni nie i bardzo 
im to przeszkadza. Dotyczy to 
z³waszcza tych, którzy szukaj¹ 
tu spokoju. A szum samocho-
dów zakó³ca ciszê. Na szczêœcie 
s¹ dni, kiedy w Kopaninie mo¿-
na zapomnieæ o zgie³ku dzisiej-
szego œwiata.

- Kopanino jest jedn¹ z 
mniejszych wsi w gminie Lu-
bicz. To wada czy zaleta?

- Zale¿y jak siê na to spojrzy. 
Poza tym nie wiem czy jeste-
œmy najmniejsi. Pod wzglêdem 
zajmowanego obszaru, to chy-
ba nie. W granicach Kopani-
na znajduje siê bowiem sporo 
lasów. Gdy jednak weŸmiemy 
pod uwagê liczbê mieszkañ-
ców, mo¿e siê okazaæ, ¿e do 
zbyt ludnych wsi nie nale¿y-
my. Ale zapewne wkrótce to siê 
zmieni. Wci¹¿ ktoœ chce siê tu 
budowaæ.

- Dziêkujê za rozmowê.

Podatek rolny  
w 2006 roku

Œrednia cena skupu ¿yta za okres pierwszych trzech 
kwarta³ów 2005r. wynios³a 27,88 z³ za 1 dt (Komuni-
kat Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 
17 paŸdziernika 2005 r. MP Nr 62 poz. 867) 

Stawka podatku rolnego za rok podatkowy:
- dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równo-

wartoœæ pieniê¿na 2,5 q ¿yta za 1 ha przeliczeniowy tj. 
69,70 z³ (79,50 w 2005 r.) 

- dla pozosta³ych gruntów nie wchodz¹cych w sk³ad 
gospodarstwa rolnego równowartoœæ pieniê¿n¹ 5 q ¿y-
ta za 1 ha fizyczny tj. 139,40 z³ (159 z³ w 2005 r.)   

D. Sz.

Jak załatwić sprawę w urzędzie ?

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia

1. Informacja do wniosku o wydanie decyzji o œrodowi-
skowych uwarunkowaniach na realizacjê przedsiêwziêcia 
inwestycyjnego zgodnie z ustaw¹  z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 ze zmiana-
mi):

a. wymagane dokumenty (w  3 egzemplarzach)
- poœwiadczona przez w³aœciwy organ kopia mapy ewidencyj-

nej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy 
oraz obejmuj¹cej obszar, na który bêdzie oddzia³ywaæ przed-
siêwziêcie – art.46 a, ust.4 pkt.1 ustawy Prawo Ochrony Œro-
dowiska

2. Informacje o planowanym przedsiêwziêciu zawieraj¹-
ce dla przedsiêwziêæ, o których mowa w art.49 ust. 3 ustawy 
- raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko celem dokonania    wy-
maganych prawem uzgodnieñ  i opinii stanowisko ds. ochrony 
œrodowiska  prosi o sk³adanie informacji - raportu w 3 egzem-
plarzach. Informacja o przedsiêwziêciu winna zawieraæ dane o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu  przedsiêwziêcia
- powierzchni zajmowanej nieruchomoœci, a tak¿e  obiektu 

budowlanego  oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzysta-
nia  i pokryciu szat¹ roœlinn¹ 

- rodzaju planowanej technologii
- ewentualnych wariantach przedsiêwziêcia
- przewidywanej iloœci wykorzystanej wody i innych wykorzy-

stywanych surowcach, materia³ach, paliwach oraz energii
- rozwi¹zaniach chroni¹cych  œrodowisko
- rodzajach i przewidywanej iloœci wprowadzanych do œro-

dowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwi¹zañ 
chroni¹cych œrodowisko

- mo¿liwym transgranicznym oddzia³ywaniem na œrodowisko
- obszarach podlegaj¹cych ochronie na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2000r. o ochronie przyrody /Natura 2000/ 
znajduj¹cych siê w zasiêgu znacz¹cego oddzia³ywania przed-
siêwziêcia

3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pe³nomocnika 
nale¿y do³¹czyæ orygina³ pe³nomocnictwa.

4. Op³aty skarbowe nale¿y uiœciæ na podstawie ustawy z 
dnia  9 wrzeœnia 2004 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 253, poz.2532 ze zmianami) w znaczkach skarbowych w wy-
sokoœci 5 z³ od wniosku oraz 0,50 z³ za ka¿dy  za³¹cznik.

5. Informacje dodatkowe:
- postêpowanie wymaga uzyskania zewnêtrznych opinii i 

uzgodnieñ co mo¿e wymagaæ wyd³u¿enia czasu postêpowania 
administracyjnego

- decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizacjê przedsiêwziêcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz 
nie narusza praw w³asnoœci oraz uprawnieñ osób trzecich

- miejsce sk³adania dokumentów: Urz¹d Gminy Lubicz, ul. 
Toruñska 21, 87 – 162 Lubicz – sekretariat w godz. 7.15 do 
15.00, wtorek 7.15 do 16.15

M.G.
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Informacja dla osób wymieniających 
dowód osobisty

Uprzejmie informujemy, ¿e 
zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 paŸ-
dziernika 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podat-
ników i p³atników (Dz. U. Nr 
142 poz. 702 ze zm.), wymian 
dowodu osobistego i zwi¹zana 
z tym zmiana numeru dowo-
du powoduje powstanie obo-
wi¹zku aktualizacji danych 
sk³adaj¹cych siê na zg³oszenie 
identyfikacyjne NIP. 

Ka¿dy kto wymieni³ dowód 
osobisty jest zobowi¹zany w 
terminie 30 dni od dnia doko-
nania  zmiany na aktualizacje 
swoich danych identyfikacyj-
nych poprzez z³o¿enie do w³a-
œciwego naczelnika urzêdu 

skarbowego zg³oszenia:
NIP-3 osoby fizyczne niepro-

wadz¹ce dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹,

NIP – 1 osoby fizyczne pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹

Podatnicy podatku VAT zo-
bowi¹zani s¹ do aktualizacji 
swoich danych identyfikacyj-
nych w terminie 14 dni od dnia 
dokonania zmiany. 

Druki NIP-3 i NPI-1 s¹ do-
stêpne w ka¿dym urzêdzie 
skarbowym i na stornach in-
ternetowych Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy (www.izba-skar-
bowa.bydgoszcz.pl) i Minister-
stwa Finansów w Warszawie 

(www.mf.gov.pl)
Podatnicy podatku docho-

dowego od osób fizycznych, 
których p³atnikiem jest organ 
emerytalny lub rentowy do-
konuj¹ zmian za poœrednic-
twem tego p³atnika. Podatnicy 
op³acaj¹cy wy³¹cznie podatek 
rolny, leœny lub od nierucho-
moœci, sk³adaj¹ wymienione 
zg³oszenie aktualizacyjne we 
w³aœciwym organie podatko-
wym gminy lub miasta wraz ze 
z³o¿eniem pierwszej w roku po-
datkowym deklaracji na wska-
zany podatek lub terminie 
dokonania pierwszej w roku 
podatkowym wp³aty podatku.      

Wójt Gminy Lubicz 
uprzejmie  informu-
je mieszkañców, ¿e z 

dniem 1 stycznia 2001 
r. zosta³ wprowadzony 

obowi¹zek wymiany do-
wodów osobistych wy-
danych przed dniem 1 

stycznia 2001 r. 

Ustala siê nastêpuj¹ce 
terminy wymiany do-
kumentów /dowodów 

osobistych/:

- do dnia 31 grudnia 
2006 r. wydanych w la-

tach 1992-1995,

- do dnia 31 grudnia 
2007 r. wydanych w la-

tach 1996-2000

W zwi¹zku ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, wzo-
rem lat ubieg³ych w Urzêdzie Gminy w 15.12.2005 
r. odby³o siê szkolenie na temat wykonania stro-
ików œwi¹tecznych.

Zajêcia prowadzi³a Barbara Paw³owska. 
Stroiki wykonane w³asnorêcznie z dostêpnych w 

gospodarstwie domowym materia³ów da³y uczest-
niczkom kursu wiele satysfakcji.

Wszystko o finansowaniu sportu i rekreacji dla dzieci w gminie Lubicz

Z kas gminy i ministerstwa
II etap
 Czerwiec – pi³ka no¿na 11 
osobowa (klasy gimnazjalne)
 Wrzesieñ – biegi prze³ajo-
we dz. i ch³. Kl. IV – VI i gim-
nazjalne
 PaŸdziernik – unihokej ch³. 
Kl. VI i m³odsze

Koszt dowozu uczniów na 
basen oraz na rozgrywki 
sportowe wyniós³ ³¹cznie 

9 956,70 z³.
w tym : ze œrodków MEN i S:

5 000,00 z³.
ze œrodków  w³asnych:

4 956,70 z³.  

Zajêcia sportowe prowa-
dzono w oparciu o bazê i wy-
posa¿enie szkó³ gminnych. 
Dlatego te¿ tytu³em rekom-
pensaty przekazano szko-
³om sprzêt sportowy o ³¹cznej 
wartoœci:   7 999,36 z³., w ca-
³oœci finansowany ze œrod-
ków w³asnych gminy.

K.£.

Przyznana Gminie Lubicz 
dotacja na realizacjê zajêæ 
sportowo – rekreacyjnych 
umo¿liwi³a pe³n¹ realiza-
cjê godzin zaplanowanych 
na tê dzia³alnoœæ w roku 
2005. 

Gmina zawar³a umowy 
zlecenia z nauczycielami 
wychowania fizycznego za-
trudnionymi w Szko³ach Pod-
stawowych i Gimnazjach, dla 
których jest organem pro-
wadz¹cym. Wynagrodzenie 
brutto za jedn¹ efektyw-
nie przepracowan¹ go-
dzinê wynosi³o 20,00z³.  
£¹cznie zrealizowano 
2 291 godzin, uwzglêdniaj¹c 
ró¿ne dziedziny sportu.   

Ogólny koszt obs³ugi instruk-
torskiej wynosi³:   

45 820,00 z³
Z tego:  ze œrodków MEN i S: 

21 340,00 z³.
ze œrodków w³asnych, ujê-
tych we wniosku o dotacjê:

19 540,00 z³.
ze œrodków w³asnych dodat-
kowych:

4 940,00 z³.

Rekordowym zainteresowa-
niem cieszy³a siê pi³ka no¿-
na, nie tylko wœród ch³opców. 
We wszystkich szko³ach po-
pularnoœæ zdoby³ tenis sto-
³owy, pi³ka koszykowa i pi³ka 
siatkowa dziewcz¹t i ch³op-
ców oraz lekkoatletyka, biegi 
prze³ajowe i biegi na orienta-
cjê. Na sta³e zadomowi³ siê 
wœród m³odzie¿y unihokej. 

Wœród dziewcz¹t rozwinê³a 
siê sekcja pi³ki rêcznej. Po-
pularnoœci¹ cieszy³y siê tak¿e 
formy muzyczno – ruchowe, 
w tym grupa tañca towarzy-
skiego i zespó³ baletowy. Z 
m³odszymi dzieæmi prowa-
dzono zajêcia o charakterze 
gier i zabaw ogólnorozwojo-
wych oraz wypady turystycz-
no – krajoznawcze.

Zorganizowaliœmy równie¿ 
podstawowy kurs nauki p³y-
wania dla  24 grup æwiczeb-
nych – po 10 godzin ka¿da 
( £¹cznie 240 godzin base-
nowych). W tej formie zajêæ 
uczestniczy³o 433 dzieci. 
Ogólny koszt wynajêcia ba-
senu wynosi³: 6 200,00 z³.                
w ca³oœci finansowany ze 
œrodków MEN i S.

W ci¹gu roku kalendarzo-
wego zorganizowano nastêpu-
j¹ce gminne – miêdzyszkolne 
zawody sportowe:
 Luty – tenis sto³owy – dz. 
i ch³.( indywidualny i dru¿y-
nowy)
 Luty – pi³ka no¿na halowa 
ch³. Kl IV
 Marzec - pi³karskie pi¹tki 
ch³. Kl. VI
 Kwiecieñ – fina³ pi³ka ha-
lowa ch³. Kl. VI
 Kwiecieñ  - pi³karskie pi¹t-
ki ch³. Kl. V
 Maj – wyœcig kolarski o pu-
char Wójta Gminy
 Maj – lekkoatletyczne mi-
strzostwa Gminy Lubicz
 Maj – wyœcig kolarski o 
puchar Wójta Gminy Lubicz 
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8 stycznia w naszej gminie zagrała Orkiestra Jerzego Owsiaka

Z sercem na dłoni
W tym roku dochód zo-

stanie przekazany na za-
kup sprzêtu ratuj¹cego 
¿ycie dzieci i na naukê za-
sad udzielania pierwszej 
pomocy. 

Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubi-
czu po raz kolejny przy³¹czy³ 
siê do tej akcji i zorgani-
zowa³ przepiêkny koncert 
„Dzieci dzieciom. Z sercem 
na d³oni”. 

Wspóln¹ zabawê rozpo-
czêto koncertem zespo³u 
„Renoma” z Che³m¿y, który 
co jakiœ czas zaprasza³ do 
biesiadnego œpiewania. 

Uczniowie z rodzicami, 
dziadkami, rodzeñstwem, 
jednym s³owem wszyscy 
udekorowani serduszka-
mi Wielkiej Orkiestry mogli 
podziwiaæ wystêpy uczniów 
naszej szko³y, wzi¹æ udzia³ 
w licytacjach, loteriach 

fantowych, konkursach ro-
dzinnych, zabawach mu-
zyczno-ruchowych. 

Przedmiotem aukcji by-
³y w tym roku dwa modele 
samolotów oraz torty pier-
nikowe, które trafi³y do naj-
hojniejszych mieszkañców 
gminy. Jak zawsze nie za-
brak³o atrakcji muzycz-
nych. 

Zagrali dla nas m.in. ze-
spó³ ABSURD z udzia³em 
uczniów naszej szko³y, za-
œpiewa³ zespó³ Lubiczanki, 
odby³ siê tak¿e koncert so-
listki M. Wilk, absolwentki 
naszej szko³y, A. Pokorzyñ-
skiej z kl 2 d gim., J. Poko-
rzyñskiej, P. Janczewskiej z 
kl. II b gim. 

Ponadto wystapi³ Chór ZS 
nr 1, a licytacje poprzedza-
³y wystêpy cheerleaderek. 
Us³yszeliœmy i przypomnie-

Ju¿ po raz czternasty w kraju, ale tak¿e w Eu-
ropie i na œwiecie zbierane by³y pieni¹dze na 
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. 

liœmy sobie znane utwory i 
piosenki z lat siedemdzie-
si¹tych, osiemdziesi¹tych i 
dziewiêædziesi¹tych w wy-
konaniu uczniów ZS nr 1. 

Mieliœmy okazjê zobaczyæ 
pokaz tañca towarzyskiego 
(Ewa Janas z kl. 3 b gim.), 
us³yszeæ piosenki Majki Je-
¿owskiej (kl. 3 a), obejrzeæ 
wystêp zespo³u TABU oraz 
mini playback show ( IV c 
– ABBA, V c - Top One, II c 
– Andrzej Rosiewicz, Mary-
la Rodowicz, Kapela Stasz-
ka Wielanka, II a – Inez, II 
b – taniec disco, III a – Bra-
thanki). 

Wszystkie wystêpy pu-
blicznoœæ przyjê³a z entuzja-
zmem i nagrodzi³a gromkimi 
brawami.

W przerwach mo¿na by-
³o posiliæ siê chlebem ze 
smalcem, kupiæ ciasto, na-
piæ siê kawy, herbaty, czy 
zimnych napojów. Dochód 
z ich sprzeda¿y równie¿ za-
sili³ konto WOŒP.

Tegoroczna Orkiestra 
przede wszystkim bawi³a, 
ale podczas wystêpów nie 
zapominaliœmy, po co i dla 
kogo tu jesteœmy. Insceni-
zacja nawi¹zuj¹ca do baœni 
Andersena „Dziewczynka 
z zapa³kami” (II c) sk³oni³a 
do refleksji, przypomnia³a 
nam o tych najbardziej po-
trzebuj¹cych, którzy prze-
cie¿ s¹ wœród nas i którym 
mo¿emy pomóc. 

Du¿o wysi³ku i pracy do 
przygotowañ koncertu w³o-
¿yli nie tylko uczniowie, ale 
tak¿e nauczyciele i pracow-
nicy naszej szko³y. 

Gor¹ca atmosfera, ogól-
ne zadowolenie i uœmiech 
na twarzach wszystkich, 
którzy opuszczali o zmroku 
nasz¹ szko³ê, by³ chyba naj-
lepszym podziêkowaniem i 
nagrod¹ za trud w³o¿ony w 
to przedsiêwziêcie. 

Aneta Biedrzycka-Seredyn

2446 złotych i 79 groszy – oto kwota zebrana  
w Lubiczu Dolnym

Atrakcja w stylu 
retro

WOŒP zagra³a tak¿e po raz 
siódmy w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Lubiczu Dolnym. 
We wszystkich zorganizo-
wanych fina³ach zebraliœmy 
ponad 20 tysiêcy z³otych, 
obc¹ walutê i z³ot¹ obr¹cz-
kê.

Zawsze mo¿emy liczyæ na 
pomoc naszych lokalnych 
firm „DAREX”, 

„EL-£UK”, „KERAMIK”, 
„SKLEP BEATA”, „GUMI”, 
„HEKTOR”, „JURMET”, AP-
TEKA „HABEREK” oraz na 
prywatnych darczyñców. 
Wielkim powodzeniem cie-
szy³a siê jak zawsze sprze-
da¿ ciast upieczonych przez 
mamy i babcie naszych 
uczniów.

Do tej pory podczas sied-
miu fina³ów WOŒP od-
wiedzili nas ju¿ karatecy, 

judocy, ¿u¿lowcy, szermie-
rze, lekkoatleci, S³awomir 
Kruszkowski – wioœlarz, 
lotnicy z Dywizjonu 303, 
zespo³y tañca nowoczesne-
go: Rytmix, Wir, pary tañ-
ca towarzyskiego. W tym 
roku atrakcj¹ by³o spotka-
nie z Klubem Pojazdów Za-
bytkowych oraz przeja¿d¿ki 
motocyklami, ciesz¹ce siê 
du¿¹ popularnoœci¹, pomi-
mo mrozu.

Przygrywa³y zespo³y: „AB-
SURD” i Jacka Ostrowskie-
go.

W trakcie XIV fina³u ze-
braliœmy 2446 z³. 79 gr.

Dziêkujemy wszystkim za 
pomoc i ¿yczliwoœæ.

Prowadz¹cy:  
Teresa Klawiñska, 
Gra¿yna Drapa³a,  

Dariusz Dobrzyñski
Na zdjêciu nauczycielka z SP nr 1 w Lubiczu Dolnym Bar-
bara Lefelbajn - Saja
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Fruwające aniołki, wilkołak i błękitny wódz, czyli Mikołaj w 
przedszkolu

Prezentów moc
Œwiêty Miko³aj do nasze-

go przedszkola przyby³ z wi-
zyt¹ 22 grudnia. Spotkaniu 
towarzyszy³a przyjazna at-
mosfera i ogromne zainte-
resowanie dzieci, rodziców i 
dziadków. Ju¿ w szatni wi-
ta³y uczestników fruwaj¹ce 
anio³ki z b³êkitnym wodzem 
na czele. Porz¹dku pilnowa³ 
przygl¹daj¹cy siê bacznym 
okiem wilko³ak.

Wystêpy przed Miko³a-
jem rozpoczê³y „Tygrysy” 
prezentuj¹c historiê naro-
dzenia Jezusa. Potem wy-
st¹pi³y „Misiaki”. Mimo i¿ 
by³y bardzo stremowane, 

ich wystêp bardzo siê podo-
ba³. Gromkie brawa za swój 
pokaz otrzyma³y te¿ „Kró-
liczki”. Dla publicznoœci 
zaœpiewa³y, zatañczy³y i za-
gra³y równie¿ „Kangurki”. A 
na koniec ponownie wyst¹-
pi³y „Tygrysy”.

Spotkanie z Miko³ajem 
zakoñczy³o siê wspólny-
mi ¿yczeniami i op³atkiem. 
Rozdane zosta³y te¿ przy-
wiezione przez Miko³aja i 
pilnie strze¿one przez ca³y 
wystêp prezenty. A na ten 
moment dzieci czeka³y naj-
bardziej.

Noworoczne spotkanie 
pokoleń 

w Lubiczu Dolnym
Do tradycji imprez œrodowi-

skowych w Lubiczu Dolnym 
nale¿y NOWOROCZNE SPO-
TKANIE POKOLEÑ organizo-
wane przez Dyrektora Szko³y 
Podstawowej Nr 1 w Lubiczu 
Dolnym, RADÊ SO£ECK¥ I 
OCHOTNICZ¥ STRA¯ PO¯AR-
N¥.

Spotkanie mia³o miejsce 6 
stycznia 2006r.

Podczas uroczystoœci wy-
st¹pili: Chór Seniora przy 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w 
Lubiczu Górnym i owacyjnie 
przyjêty Chór Mêski „ECHO” z 
Grudzi¹dza.

W uroczystoœci uczestniczyli 
zaproszeni goœcie: wójt Gminy 
Lubicz Marek Olszewski, prze-

wodnicz¹ca Rady Gminy Han-
na Anzel, inspektor ds. oœwiaty 
Krystyna £êc, radni powiato-
wi i gminy oraz so³tysi. Ponad 
dwieœcie osób uczestniczy³o we 
wspólnej zabawie przy kawie i 
s³odyczach wznosz¹c toast za 
pomyœlnoœæ mieszkañców Lu-
bicza Dolnego w Nowym Roku 
2006.

ORGANIZATORZY:
DYREKTOR SZKO£Y  

PODSTAWOWEJ NR 1
Danuta Ferens

SO£TYS LUBICZA  
DOLNEGO

Jan Klawiñski
PREZES OSP

Ryszard Korpalski

Wigilia dla samotnych
Ju¿ po raz drugi Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

w Lubiczu zorganizowa³ Wigiliê dla osób starszych, sa-
motnych oraz ubogich.

Uroczyste spotkanie odby³o siê w budynku Urzêdu 
Gminy w Lubiczu, 20 grudnia 2005 r. Przy wspólnym 
stole zasiedli mieszkañcy naszej gminy, pracownicy 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i goœcie honorowi: ks. Dar-
iusz Anio³kowski i Hanna Anzel – Przewodnicz¹ca Rady 
Gminy.

Wójt Marek Olszewski z uwagi na liczne obowi¹zki 
nie uczestniczy³ w tej niecodziennej uroczystoœci, ale 
przekaza³ swoje najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji Œwiat 
Bo¿ego Narodzenia.

A. S.

Konkurs kolęd
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu organizuje w dniu 29 

stycznia 2006 r. IV Gminny Konkurs Kolêd i Pastora-
³ek, który odbêdzie siê w koœciele w Lubiczu Górnym. 
Konkurs rozpocznie siê o godz. 14.00, potrwa do godz. 
18.30. O godz. 17.00 odbêdzie siê wspólna Msza œw. 

Uczestnikami Gminnego Konkursu s¹ laureaci kon-
kursów szkolnych oraz uczniowie zakwalifikowani 
przez nauczyciela muzyki i katechetê. G³ówn¹ nagro-
d¹ dla najlepszej szko³y podstawowej jest puchar prze-
chodni Wójta Gminy Lubicz, a dla gimnazjum puchar 
przechodni ks. Proboszcza parafii Lubicz Górny. 

16 stycznia 2006 r. w Koœciele Parafialnym w Grêbocinie odby³ siê Kon-
cert Kolêd w wykonaniu: 
 Chóru Muzyki Dawnej i Chóru Szkolnego z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lu-
biczu Górnym, 
 Chóru Szkolnego z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Grêbocinie
 Chóru Koœcielnego i Chóru Seniorów z Grêbocina
 Marty Wilk  
ORGANIZATORZY:
Ks. Dariusz Anio³kowski,Przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel, 
Wójt Gminy Marek Olszewski
Na zdjêciu Chór Koœcielny z Grêbocina. 
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Od połowy października 2005 roku w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie realizowany jest projekt edukacyjny „Szkoła marzeń”

W „rozmarzonej szkole” 
19 grudnia odby³o siê uro-

czyste podsumowanie I eta-
pu projektu „Szko³a marzeñ”,  
na którym zaprezentowano 
efekty trzymiesiêcznej dzia-
³alnoœci. W spotkaniu wziêli 
udzia³ zaproszeni goœcie: kon-
sultantka projektu –Anna Ju-
rewicz oraz grupa uczniów z 
zaprzyjaŸnionych szkó³ pod-
stawowych wraz z opiekunami. 
Ka¿dy z dziewiêciu dzia³aj¹-
cych w naszej szkole klubów 
mia³ siê czym pochwaliæ… 

Klub Ekologa
Motywem przewodnim dzia-

³alnoœci klubu sta³y siê œwiê-
ta Bo¿ego Narodzenia. Podczas 
spotkañ uczniowie zbierali  i 
segregowali informacje na te-
mat zwyczajów i tradycji œwi¹-
tecznych charakterystycznych  
dla ró¿nych regionów naszego 
kraju. Powsta³y ciekawe, za-
wieraj¹ce bogate informacje 
ilustrowane albumy poœwiê-
cone tej tematyce. Cz³onkowie 
klubu na zajêciach z florystk¹ 
wykonywali œwi¹teczne stroiki, 
które ozdobi³y nasz¹ szko³ê.

Kluby Poliglotów
W klimacie œwi¹t Bo¿ego Na-

rodzenia prowadzone te¿ by³y 
zajêcia w klubach zrzeszaj¹-
cych m³odzie¿ zainteresowan¹ 
doskonaleniem umiejêtnoœci 
w zakresie jêzyków obcych. 
Germaniœci poznawali teksty 
zwi¹zane z tradycjami bo¿o-
narodzeniowymi, æwiczyli pa-
stora³kê „ Kling, Glockchen, 
Klingeling” oraz wykonywali 
ró¿norodne ozdoby œwi¹teczne 
charakterystyczne dla krajów 
niemieckojêzycznych. 

Angliœci opracowywali ma-
teria³y na temat potraw œwi¹-

tecznych znanych w Wielkiej 
Brytanii i w USA, redagowali 
listy do œw. Miko³aja, przygoto-
wywali plakaty na temat zwy-
czajów œwi¹tecznych. 

Klub Samorządowca
Przyszli samorz¹dowcy 

przede wszystkim skoncentro-
wali siê na poszerzaniu wia-
domoœci na temat gminy, w 
której mieszkamy. Opracowa-
no mapy, na których zaznaczo-
no warte poznania miejsca – na 
przyk³ad zabytki, obiekty prze-
mys³owe i kulturalne, pomniki 
przyrody. Wykonano interesu-
j¹ce, opatrzone ilustracjami 
albumy, które mo¿na by³o do-
k³adnie obejrzeæ podczas pre-
zentacji. 

Kluby Przedsiębiorcy i 
„Człowieka sukcesu”
Powa¿nie myœl¹cy o swo-

jej przysz³oœci uczniowie uczy-

li siê okreœlaæ wa¿ne z punktu 
widzenia przysz³ej pracy cechy 
osobowoœci, swoje zaintereso-
wania, predyspozycje zawodo-
we oraz mocne i s³abe strony. 
Prowadzili rozmowy na temat 
wymarzonych zawodów, w któ-
rych w przysz³oœci chcieliby 
pracowaæ. Gromadzili informa-
cje na temat dróg prowadz¹-
cych do ich zdobycia. Uczyli siê 
pisaæ CV, listy motywacyjne 
oraz przygotowywali siê do roz-
mów kwalifikacyjnych z przy-
sz³ym pracodawc¹.

Klub Informatyka
Uczestnicy tych zajêæ skupili 

siê na zdobywaniu poszczegól-
nych sprawnoœci zwi¹zanych 
z obs³ug¹ komputera. Æwiczy-
li równie¿ pisanie na klawiatu-
rze komputerowej. W ramach 
zaplanowanych spotkañ odby-
³y siê zajêcia z grafikiem kom-
puterowym Jackiem Pilarskim, 
podczas których uczniowie po-

znali zasady powstawania 
stron internetowych i dokona-
li pierwszych prób ich utworze-
nia.

Klub Obieżyświata 
Cz³onkowie klubu przygo-

towali obszern¹, niezwykle 
interesuj¹c¹ prezentacj¹ mul-
timedialn¹ dokumentuj¹c¹ ich 
dzia³alnoœæ. Podczas prezen-
tacji wszyscy z zainteresowa-
niem obejrzeli profesjonalnie 
wykonane zdjêcia z licznych 
wycieczek organizowanych w 
celu poznania najwa¿niejszych 
obiektów Muzeum Okrêgowego 
w Toruniu, planetarium oraz 
gotyckich koœcio³ów. Zapre-
zentowano tak¿e przyk³adowe 
karty pracy zawieraj¹ce zada-
nia do rozwi¹zania dla muzeal-
nych tropicieli.

Klub Dziennikarza 
Zafascynowana prac¹ dzien-

nikarzy grupa dziewcz¹t do-
skonali³a swoje umiejêtnoœci 
publicystyczne. Szczegól-
nie cenne okaza³o siê spotka-
nie warsztatowe z redaktorem 
Stanis³awem Frankowskim. 
Przeprowadzi³ on æwiczenia re-
dakcyjne kszta³c¹ce umiejêt-
noœæ nadawania tytu³ów  oraz 
tworzenia notatek o charak-
terze informacyjnym. Poda³ 
praktyczne wskazówki doty-
cz¹ce selekcji i doboru mate-
ria³u.

Informacje zebra³y:  
J. W¹sik, N. Montewska  

i J. ¯urawska
Materia³ przygotowany  

przez cz³onków  
Klubu Dziennikarza

pod kierunkiem  
Beaty Piórkowskiej 

Szkoła samotnym mieszkańcom wsi

Diabły i anioły z Młyńca
Ju¿ od piêciu  lat dyrektor, 

uczniowie, rodzice i nauczycie-
le Szko³y Podstawowej w M³yñcu 
organizuj¹ w jeden z grudnio-
wych wieczorów spotkanie dla 
samotnych mieszkañców M³yñ-
ca i okolic. Jego inicjatork¹ by³a 
nauczycielka przyrody Barbara 
Winkler.

W to niezwyk³e przedsiêwziê-
cie anga¿uje siê ca³a spo³ecznoœæ 
szkolna. Uczniowie przygotowu-
j¹ imienne zaproszenia i drobne 
upominki. Wszyscy goœcie mo-
g¹ liczyæ na mi³¹ atmosferê i po-
czêstunek, o który dbaj¹ rodzice 

i uczniowie. ¯yczenia weso³ych, 
radosnych i spêdzanych w gro-
nie rodzinnym œwi¹t z³o¿yli rów-
nie¿ zastêpca przewodnicz¹cego 
Rady Gminy Lubicz Zbigniew 
Zonenberg oraz dyrektor szko³y  
Jan K³odawski. W s³owach skie-
rowanych wobec zebranych ape-
lowali, aby dodatkowe nakrycie 
przy wigilijnym stole zwróci³o 
nasze myœli w stronê osób sa-
motnych lub ubogich, czy to w 
rodzinie czy w s¹siedztwie. 

W tym roku program wype³ni³y 
równie¿  prezentacje artystycz-
ne dzieci z naszej szko³y. Ra-

doœæ i uœmiech wywo³a³o przede 
wszystkim wkroczenie kolêdni-
ków. Zabawne teksty po³¹czone 
ze œwietnymi kostiumami anio-
³ów i diab³ów zaproszeni goœcie 
bêd¹ wspominaæ d³ugo.  

W styczniu dzieci m³ynieckiej 
szko³y mia³y tak¿e okazjê zapre-
zentowaæ  swój program wiêk-
szemu audytorium. Korzystaj¹c 
z goœcinnoœci ks. kan Bogumi-
³a Leszcza oraz ks. kan. Feliksa 
Wnuka - Lipiñskiego  uczniowie 
wyst¹pili w Koœciele Filialnym p. 
w. œw. I. Loyoli  w M³yñcu  Dru-
gim oraz w Koœciele  p. w. œw. 
Miko³aja w Gronowie, gdzie zdo-
by³y  szczere uznanie zgroma-
dzonych wiernych.

Dorota Wróbel
Tadeusz Krajniewski
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