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str. 6 Rok szkolny zakoñczyli ju¿ nie tylko uczniowie, ale tak¿e przedszkolaki z gminnego przedszkola w Lubiczu Górnym. Zaczê³y siê tak upragnione wakacje.

UWAGA
DZIECI, MŁODZIEŻ,
MIESZKAŃCY GMINY LUBICZ !
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê sezonem wakacyjnym i
urlopowym, apelujemy o zachowanie szczególnych œrodków
ostro¿noœci w miejscach rekreacji i wypoczynku. Nie tylko na
drodze pe³nej samochodów mo¿e dojœæ do nieszczêœcia. Tak¿e
k¹pieliska, pla¿e a nawet place zabaw bywaj¹ miejscem wypadków. Apelujemy równie¿ o rozwa¿ne korzystanie z miejsc zagro¿onych w okresie letnim po¿arem – w lasach i parkach, w
których po¿ar wznieciæ mo¿e przypadkowo rzucony niedopa³ek
lub zabawa dzieci zapa³kami.
Zwracajmy uwagê na nasz¹ m³odzie¿, kiedy jeŸdzi na deskorolkach czy ³y¿worolkach. Zabawa ta powinna odbywaæ siê w
miejscach do tego przeznaczonych, z dala od jezdni. Nie wstydŸmy siê wspó³pracowaæ z przedstawicielami organów i s³u¿b
pañstwowych, odpowiedzialnych za porz¹dek i bezpieczeñstwo
mieszkañców, pamiêtaj¹c o telefonach alarmowych:
997 POLICJA
998 STRA¯ PO¯ARNA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
Niech nadchodz¹ce wakacje bêd¹ udane i bezpieczne!

Wakacje, to upragniony czas dla ka¿dego z nas. To wspania³a pogoda, du¿o wolnego czasu, ale tak¿e czyhaj¹ce niebezpieczeñstwa i zagro¿enia.
Oto kilka porad, aby 1 wrzeœnia
bezpiecznie wróciæ do szko³y:
• baw siê w miejscach dozwolonych, graj w pi³kê z daleka
od jezdni, torów kolejowych i wykopów;
• k¹p siê pod opiek¹ doros³ych w miejscach dozwolonych;
• zawsze informuj rodziców dok¹d idziesz;
• nie zbli¿aj siê do nieznanych zwierz¹t;
• gdy jesteœ sam w domu nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomym;
• gdy jesteœ na koloniach stosuj siê do poleceñ opiekunów;
• nie rozpalaj ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych;
• zawsze dbaj o œrodowisko;
• nigdy nie rozbrajaj niewypa³ów;
• pomagaj¹c w pracach polowych, zachowaj szczególn¹
ostro¿noœæ;
• gdy bêdziesz œwiadkiem wypadku drogowego, powiadom
Policjê, Pogotowie, Stra¿ Po¿arn¹ i udziel pierwszej pomocy;
• gdy zauwa¿ysz ogieñ w twoim otoczeniu, dzwoñ do Stra¿y Po¿arnej.
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Wszystko o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego do produkcji rolnej

Warto złożyć wniosek

W dniach 3 i 4 czerwca 2006r. na terenie Muzeum Piœmiennictwa i Drukarstwa w Grêbocinie odby³y siê Potyczki rycerskie
oraz Œwiêto Papieru i Drukarstwa.
Takie przedsiêwziêcie na terenie Muzeum by³o organizowane po
raz pierwszy i wszyscy liczymy, ¿e wpisze siê w kalendarz imprez ju¿ na sta³e.

W tym roku pierwszy raz zorganizowano prace społecznie
użyteczne

Pod okiem
sołtysa
W miarê mo¿liwoœci Gmina stara siê zapobiegaæ skutkom bezrobocia. Niestety
zorganizowanie prac dla osób
bezrobotnych wymaga nak³adów finansowych, które
staramy siê zabezpieczyæ w
bud¿ecie. Dziêki temu gmina mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie z Powiatowego Urzêdu
Pracy mo¿liwoœci zatrudniania mieszkañców w ramach
ró¿nych form. W tym roku
w bud¿ecie gminy zabezpieczyliœmy œrodki na sfinansowanie zatrudnienia 25 osób
w ramach prac interwencyjnych, jednak Powiatowy
Urz¹d Pracy przyzna³ nam
refundacjê czêœci kosztów zatrudnienia tylko dla 10 osób.
W tej sytuacji od 05.06.2006r
na okres 6 miesiêcy zatrudniliœmy 10 mê¿czyzn z terenu gminy, którzy wspólnie z
pracownikami Zarz¹du Dróg,
Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Lubiczu wykonuj¹ prace przy budowie
chodników, drobne prace remontowe na drogach oraz
prace porz¹dkowe.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano prace
spo³ecznie – u¿yteczne dla
osób bezrobotnych z terenu gminy. Zainteresowanie
przedsiêwziêciem by³o bardzo du¿e, tym bardziej, ¿e
w wiêkszoœci prace te wykonuj¹ kobiety. Ogó³em zorganizowano prace dla 50 osób
na okres 6 miesiêcy od dnia
8 maja 2006r. Osoby wykonuj¹ce prace w tej formie
pracuj¹ do 10 godzin tygodniowo w poszczególnych so³ectwach, wykonuj¹c prace
porz¹dkowe w swoich miejscowoœciach. Prace nadzorowane s¹ przez so³tysów, a w
kilku przypadkach osoby zosta³y skierowane do wykonywania pracy na terenie szkó³.
Tylko wsie Brzezinko i Rogowo nie objêto tymi pracami z
uwagi na brak zainteresowania mieszkañców.
Ju¿ teraz mo¿na zauwa¿yæ poprawê estetyki gminy,
poniewa¿ osoby wykonuj¹ce
prace spo³ecznie - u¿yteczne
systematycznie dbaj¹ o porz¹dek w swoich miejscowoœciach.

W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku przys³uguje
producentowi rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub
jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej,
bêd¹cego posiadaczem gospodarstwa rolnego.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, uwa¿a siê obszar gruntów
sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako u¿ytki
rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzaczone na u¿ytkach
rolnych, z wyj¹tkiem gruntów
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza. W przypadku
gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi¹ przedmiot wspó³posiadania, zwrot podatku przys³uguje temu wspó³posiadaczowi,
w stosunku do którego pozostali
wspó³posiadacze wyrazili pisemn¹ zgodê (zgoda bêdzie wyra¿ona
we wniosku i nie dotyczy wspó³ma³¿onków).
Wniosek o zwrot podatku sk³ada siê w terminie od 1 marca do
dnia 31 marca i od dnia 1 wrzeœnia do dnia 30 wrzeœnia danego
roku (wzór wniosku).
Wójt w³aœciwy ze wzglêdu na
miejsce po³o¿enia gruntów bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu producenta rolnego
przyznaje na wniosek tego producenta w drodze decyzji, zwrot
podatku. Decyzje wydaje siê w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia
wniosku o zwrot podatku. Zwrot
podatku przyznaje siê za okres
6 miesiêcy.
Do wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie
oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do³¹cza siê:
- faktury VAT albo potwierdzone przez upowa¿nionego przez
wójta pracownika urzêdu gminy

za zgodnoœæ z orygina³em ich kopii, stanowi¹ce dowód zakupu
oleju napêdowego w okresie 6
miesiêcy z³o¿enia wniosku,
- odpis z Krajowego Rejestru
S¹dowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do
tego rejestru.
Kwotê zwrotu podatku akcyzowego ustala siê jako iloczyn
iloœci oleju napêdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj¹cej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra (w 2006 r.-0,45
z³/litr) z tym, ¿e kwota zwrotu
podatku nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
kwota stanowi¹ca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napêdowego, liczby 86 oraz powierzchni
u¿ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu
producenta rolnego, okreœlonej
w ewidencji gruntów i budynków,
wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia danego roku (w 2006 r. stan
na dzieñ 1 kwietnia). Przy ustalaniu wy¿ej wymienionego limitu
nie uwzglêdnia siê gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej
oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza w
rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. Wniosek o zwrot podatku wraz z za³¹cznikami nie podlega op³acie skarbowej.
W 2006 roku producent rolny
w terminie od 1 wrzeœnia 2006 r.
do 30 wrzeœnia 2006 r. sk³ada
wniosek wraz z fakturami VAT
zakupu oleju napêdowego od 1
stycznia 2006 r. Wydanie decyzji ustalaj¹cej wysokoœæ zwrotu
podatku i wyp³aty kwoty zwrotu
producentom rolnym nast¹pi w
terminie od 1 listopada 2006 r.
do 30 listopada 2006 r. gotówk¹
w kasie Banku lub przelewem na
rachunek bankowy producenta
rolnego podany we wniosku.
Wzór wniosku dostêpny jest w
Urzêdzie Gminy w Lubiczu p. 37,
na stronie internetowej www.lubicz.pl lub stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Festyny rodzinne pod patronatem medialnym Radia Gra i
Gazety Pomorskiej, a organizowane przez Gminê Lubicz i
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Lubiczu staj¹ siê powoli tradycj¹.
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Na festynie „Święto ulicy Lipnowskiej” nie zabrakło atrakcji
dla młodszych i starszych

Tylko jedna taka ulica
Zorganizowany przez Urz¹d
Gminy Lubicz festyn na ulicy Lipnowskiej by³ wydarzeniem, obok
którego nie da³o siê przejœæ obojêtnie. 17 czerwca mieszkañcy
Lubicza Górnego zobaczyli najpierw na swojej ulicy szczudlarza, który spacerowa³ w rytmie
muzyki mechanicznej. Po kwadransie przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y dzieci z klas m³odszych
ze Szko³y Podstawowej nr 2 w
Lubiczu. Zaprezentowany zosta³
miniplayback show. Nie zabrak³o te¿ tañców i piosenek.
Kiedy wœród publicznoœci roznios³y siê rytmy wygrywane
przez kapelê podwórkow¹, nikt
nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e tego
dnia zabawa bêdzie przednia.
Oko³o godz. 17 festyn zosta³ oficjalnie otwarty. Na scenie znów
pojawi³y siê dzieci – tym razem
ze specjalnym pokazem wyst¹pi³
chór z SP nr 2. Dla tych, którzy

nie boj¹ siê pytañ o swoj¹ miejscowoœæ przygotowano quiz „Co
wiem o Lubiczu”.
To jednak by³ dopiero pocz¹tek zabawy. Przed uczestnikami
festynu wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni
i Tañca „Toruniacy” – a kapela
podwórkowa wci¹¿ przygrywa³a
wzd³u¿ ulicy. M³odzie¿ z Gimnazjum nr 1 w Lubiczu z zespo³u
tañca nowoczesnego „Tabu” zadziwi³a swoj¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹. Kto marzy o karierze Davida
Copperfilda móg³ nauczyæ siê
kilku podstawowych sztuczek
pokazywanych w ramach magicznego cyrku ulicznego. Zaœ
pokaz ¿onglerki z wykorzystaniem ognia raz po raz wywo³ywa³
wœród widzów brawa.
Na zakoñczenie imprezy organizatorzy zaplanowali pokaz
sztucznych ogni, który obserwowaæ mo¿na by³o z odleg³oœci wie- Szczudlarz na ulicy Lipnowskiej z góry rozdawa³ prezenty dla najm³odszych
lu kilometrów.

Europejska tradycja w naszej gminie

Lubicz w środku Europy
Tolerancja, otwarta postawa wobec innych, dostrzeganie ró¿nic miêdzykulturowych oraz
umiejêtnoœæ odnalezienia siê w wielonarodowym œrodowisku to wymagania, które stawia przed
m³odymi ludŸmi integracja wspó³czesnego œwiata. Wychodz¹c naprzeciw ich potrzebom - AIESEC Toruñ UMK - organizuje projekt Global School, który jest drug¹ edycj¹ projektu „Euro
Gmina”.
Celem projektu jest nie tylko
nauka jêzyków obcych, ale tak¿e rozwijanie tolerancji wobec
ró¿nic kulturowych, obyczajów,
tradycji i zachowañ ludzi o odmiennej narodowoœci. Jego realizacja mo¿liwa jest dziêki odbyciu
praktyk przez zagranicznego studenta w szko³ach z województwa
kujawsko – pomorskiego, które
wyra¿¹ chêæ wspó³pracy z AIESEC. Praktykant poprzez cykl
sesji, treningów, dyskusji i innych aktywnoœci realizuje program rozwojowy.
Do tego projektu przyst¹pi³ Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu, który
we wspó³pracy z przedstawicielami AIESEC ju¿ po raz drugi opracowa³ szczegó³y planu praktyk
w swojej szkole.
W Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu umo¿liwiamy uczniom
doskonalenie znajomoœci jêzyków obcych, tote¿ bez wahania
przyjêliœmy propozycjê przedstawiciela
Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów AIESEC, dotycz¹c¹ wziêcia udzia³u
w tym projekcie. Nasza dynamicznie rozwijaj¹ca siê placówka od pocz¹tku swego istnienia
têtni ¿yciem, jesteœmy otwarci
na poznawanie nowych kultur i
kontakty miêdzynarodowe.
Od trzech lat w naszej szkole piêtnastu nauczycieli wraz ze
swoimi podopiecznymi realizuje europejski program Socrates

Comenius. Wspó³pracuj¹ oni ze
szko³ami partnerskimi z szeœciu
krajów: Anglii, W³och, Rumunii,
Niemiec, Francji, Finlandii i Polski. W tym roku – w ramach tego
projektu – goœciliœmy w naszej
szkole grupê m³odzie¿y niemieckiej wraz z ich opiekunami. Niedawno mia³a miejsce rewizyta
– nasza m³odzie¿ przebywa³a goœcinnie w Buchloe w Niemczech.
W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej realizujemy równie¿ projekt e – Twinning, którego celem
jest doskonalenie sprawnoœci jêzykowych oraz mobilizowanie
uczniów do nabywania umiejêtnoœci komunikowania siê w jêzyku niemieckim. Poprzez ten
projekt uczniowie rozwijaj¹ swoje zainteresowania, zawieraj¹
nowe znajomoœci, a tak¿e bawi¹
siê i pozyskuj¹ nowe wiadomoœci dotycz¹ce kultury, po³o¿enia
oraz historii regionu szko³y partnerskiej. W naszej szkole dzia³a
te¿ bardzo prê¿nie Szkolny Klub
Europejski „Nowy Œwiat”. Jego
cz³onkowie bior¹ udzia³ w ogólnopolskich i miêdzynarodowych
projektach
W ramach projektu Global
School postanowiliœmy otworzyæ
nasz¹ szko³ê na przyjêcie kogoœ,
kto wniesie jêzyk, kulturê i obyczaje krajów bardzo nam odleg³ych. W tym roku wybór pad³
na praktykantkê z Japonii. Na
pocz¹tku kwietnia powitaliœmy

Manê z Jokohamy (blisko Tokyo)
– studentkê ekonomii miêdzynarodowej na Uniwersytecie w
Meksyku. Mana prowadzi w naszej szkole zajêcia w gimnazjum
pod nadzorem nauczycieli jêzyków obcych, geografii i sztuki.
- To bardzo interesuj¹ca i mi³a
osoba, nauczy³a nas niezwyk³ej
sztuki origami i przygotowa³a
prezentacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹ Japonii. Dziêki niej poznaliœmy ten kraj i ¿ycie jego
mieszkañców, obejrzeliœmy piêkne zdjêcia drzew wiœniowych
i przekonaliœmy siê, ¿e nie bez
powodu Japonia zyska³a miano kraju kwitn¹cej wiœni. Podczas tych zajêæ rozmawialiœmy
o swoich planach na przysz³oœæ,
o polskiej i japoñskiej kuchni, rozwi¹zywaliœmy krzy¿ówki
zwi¹zane z ¿ywnoœci¹, a tak¿e
graliœmy w gry anglojêzyczne. –
mówi Marta Stêpniak, uczennica gimnazjum.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1 w
Lubiczu mieli te¿ mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w spotkaniu miêdzynarodowym, na którym AIESEC
przedstawi³ studentki z Rosji i
Indii. Praktykantki prezentowa³y swoje kraje i chêtnie odpowiada³y na pytania uczniów. To
ju¿ drugie takie spotkanie w naszej szkole; pierwsze mia³o miejsce w zesz³ym roku, wówczas
udzia³ wziêli w nim: student z
Grecji i dwie studentki z Tajlan-

dii. Goœciliœmy wtedy przez dwa
miesi¹ce (kwiecieñ i maj) Amita
Vermê – studenta z Delhi, w Indiach. Uczniowie bez trudu rozpoznawali Amita na korytarzach
szkolnych, maluchy prosi³y go
o autograf. Staraliœmy siê, aby
nasz nowy kolega opowiedzia³
o kulturze i zwyczajach swojego kraju w ka¿dej z klas szko³y
podstawowej i gimnazjum. Amit
– poprzez gry i zabawy jêzykowe
- rozwija³ umiejêtnoœci uczniów
na lekcjach jêzyka angielskiego,
ponadto poszerza³ ich wiedzê na
temat tradycji Indii, opowiada³
o zabytkach, ubiorze, tañcach,
muzyce i jedzeniu. Na lekcjach
wychowania fizycznego zapozna³
uczniów z zasadami gry w krykieta i hokeja na trawie, opowiada³ o osi¹gniêciach indyjskich
sportowców. W zamian, uczniowie klas trzecich gimnazjum,
którzy przygotowywali siê wtedy do balu gimnazjalnego, nauczyli go tañczyæ poloneza. Amit
uczestniczy³ tak¿e w zebraniach
dla rodziców, dyskotekach dla
uczniów, prezentacjach i akademiach o tematyce patriotycznej
oraz w zawodach sportowych.
Ten pogodny, otwarty cz³owiek
szybko zyska³ sobie du¿¹ sympatiê uczniów i nauczycieli.
Uczniowie Zespo³u szkó³ nr 1
w Lubiczu chêtnie zawieraj¹ nowe kontakty miêdzynarodowe.
Interesuje ich to, co jest obce,
niedostêpne, dalekie. Ju¿ teraz
pytaj¹, kto zawita do Lubicza w
przysz³ym roku. Takie zajêcia to
dla nich najlepsza lekcja geografii, dziêki nim uczniowie maj¹
szansê poszerzania swojej wiedzy i czerpania jej z „pierwszej
rêki”.
Ufamy te¿, ¿e dziêki tym kontaktom, zmotywujemy uczniów
do pog³êbiania znajomoœci jêzyka angielskiego i poznawania innych jêzyków obcych.
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Na strzelnicy, z trampoliny i dmuchanej zjeżdżalni, czyli...

Dzień Dziecka
w Lubiczu Dolnym
W niedzielne popo³udnie, 4
czerwca, maluchom z Lubicza
Dolnego zapewniono mnóstwo
atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
Impreza zorganizowana zosta³a
przez so³tysa Jana Klawiñskiego, prezesa Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej Ryszarda Korpalskiego oraz dyrekcjê Szko³y Podstawowej w Lubiczu Dolnym.
Listê organizatorów w bie¿¹cym roku poszerzy³a Caritas
Lubicza Dolnego reprezentowany przez Panie: Siewior,
Czajkowsk¹, Celmer i Kwiatkowsk¹.
Dzieci mog³y podziwiaæ stare
i nowoczesne samochody i motory, prezentowane przez Klub
Mi³oœników Starych Pojazdów
z Lubicza Dolnego z prezesem
Lewandowskim na czele.

Popularnoœci¹ cieszy³ siê
przejazd bryczk¹, któr¹ powozi³ Pan Szczêsny Kotewicz.
Oblegana by³a równie¿ trampolina i karuzela. Starsze dzieci próbowa³y si³ na strzelnicy,
a dla najm³odszych milusiñskich przygotowano kolorow¹
dmuchan¹ zje¿d¿alniê.
Sponsorzy tych atrakcji znaleŸli siê dziêki staraniom przewodnicz¹cej
Rady
Gminy
Hanny Anzel.
Przez ca³y czas panie z Caritasu obdarowywa³y dzieci s³odyczami i maskotkami.
Wszystkim dopisywa³y dobre
humory, nie zawiod³a równie¿
pogoda. Nastêpny dzieñ dziecka ju¿ za rok! Wtedy równie¿
zapewnimy naszym pociechom
uœmiechy na twarzach.

Uczniowie ze Złotorii walczą o udział w mistrzostwach świata
w piłce nożnej „Real-Junior Cup 2006“

Chwalił ich
Jerzy Engel

Czy wychowankowie trenera Mariusza Jarlaka zagraj¹ w
Mistrzostwach Œwiata pi³ki no¿nej? Dotychczasowe starty
szkolnej dru¿yny ze Szko³y Podstawowej w Z³otorii pozwalaj¹ mieæ takie nadzieje.
Zawodnicy Szko³y Podstawo- sukcesy. Zespó³ w sk³adzie:
wej w Z³otorii w sk³adzie:
Wojciech Wasiniak, Maciej
Tymoteusz
Pledziewicz, Wojnar, Teodor Pledziewicz,
Szymon Maækiewicz, £ukasz Piotr Krzywdziñski, DomiLewandowski, Dawid £aniec- nik Niedzia³kowski, Emil Byki i Damian Michalski zna- blewski, Rados³aw Lisiñski,
leŸli siê wœród 30 najlepszych Patryk Wrzeœniewski, Karol
dru¿yn w Polsce. Nasi ch³op- Olkiewicz i Rados³aw £ubiñcy zdobyli I miejsce w turnie- ski wygra³ pó³fina³ wojewódzki
ju pi³ki no¿nej „Real – junior „XI Pucharu TP w Pi³ce No¿nej
cup 2006 – international street dla Dzieci im. Marka Wielgusoccer“, który zosta³ rozegrany
sa“, który odby³ siê w Ostrowiw Toruniu. Dziêki temu zagratem Golubskim. Tym samym
j¹ w finale Mistrzostw Polski,
który odbêdzie siê we wrzeœniu ch³opcy wywalczyli prawo do
2006r. w Opolu. Trzy najlepsze gry w finale wojewódzkim w
dru¿yny fina³u bêd¹ reprezen- Janowcu Wielkopolskim.
towaæ Polskê na Mistrzostwach
Dru¿yna sportowa w sk³aŒwiata w Niemczech. Ogl¹da- dzie:
Artur
Gliszczyñski,
j¹cy grê naszych zawodników Adam Koroniewski, £ukasz
by³y trener kadry narodowej Lewandowski, Damian MiJerzy Engel pochlebnie wyra- chalski, Tymoteusz Pledzie¿a³ siê o ch³opcach ze Z³otorii. wicz, S³awomir Strzelecki,
Przed zawodnikami i ich treneDamian Zatorski, Piotr Korrem otwiera siê wiêc wspania³a
przysz³oœæ. Na razie œwiêtu- nytowski, Dawid £aniecki
j¹ zwyciêstwo i awans, ale ju¿ i Tomasz Strzelecki zajê³a I
myœl¹ o wakacyjnych trenin- miejsce w Gminie Lubicz. Dru¿yna ta reprezentowa³a Gminê
gach.
W naszej szkole zami³owa- w finale powiatowym. Oprócz
nia uczniów do pi³ki no¿nej pi³ki no¿nej, w której jesteœmy
s¹ rozwijane od najm³odszych niekwestionowanymi faworyklas. Nies³abn¹cym powodze- tami, nasi sportowcy odnosz¹
niem ciesz¹ siê SKS-y pro- sukcesy w innych dyscypliwadzone przez p. Mariusza nach. Zespó³ ch³opców w sk³aPiotr
Kornytowski,
Jarlaka. Dziêki fachowej opie- dzie:
W Lubiczu Dolnym nigdy nie brakuje chêtnych, aby spra- ce sportowej nasi uczniowie Micha³ Lisiñski, £ukasz Lewiæ dzieciom radoœæ
ju¿ w klasie czwartej odnosz¹ wandowski i Damian Michalski zdoby³ mistrzostwo Gminy
w biegu sztafetowym 4 x 100
m.

Pożar kontrolowany
dla dzieci z Brzeźna

3 czerwca br. w BrzeŸnie zosta³ zorganizowany Dzieñ
Dziecka. Przygotowaniem zajê³y siê Panie z Ko³a Gospodyñ, Rada So³ecka oraz So³tys wsi. W trakcie uroczystoœci
odby³o siê wiele ró¿nych konkursów, zabaw oraz pokazy
gaszenia po¿aru w wykonaniu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Brzezinka. Dzieci otrzyma³y paczki i inne nagrody.
Uczestniczy³o w zabawie 44 dzieci.
W ich imieniu serdecznie dziêkujemy organizatorom
oraz sponsorom, którzy wspomogli organizacjê imprezy.
W dniu 1 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Gronowie
od godziny 9.00 uroczyœcie obchodzono Dzieñ Dziecka.
W trakcie imprezy odbywa³y siê ró¿norodne zawody
sportowe oraz ciekawe wystêpy dzieci i m³odzie¿y.
Wielk¹ atrakcj¹ okaza³ siê wystêp grupy tanecznej z To- W BrzeŸnie rosn¹ ju¿ mali
stra¿acy
runia.

Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje szóstoklasista Damian Michalski, który
zdoby³ dwa tytu³y Mistrza
Gminy w biegu na 600 m i w
skoku w dal. Talent Damiana
zosta³ zauwa¿ony przez trenera Pacyficu, który zaproponowa³ mu wyczynowe uprawianie
kolarstwa.
Ch³opiec otrzyma³ ju¿ profesjonalny rower i strój umo¿liwiaj¹cy treningi. Od wrzeœnia
Damian bêdzie kontynuowa³
naukê w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Toruniu. Bêdziemy œledziæ rozwój kariery
naszego ucznia, któremu ¿yczymy dalszych sukcesów.
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Prezentacja efektów programu „Szkoła Marzeń” w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie

8 miesięcy marzeń i pracy
1 czerwca odby³a siê w naszej szkole uroczysta prezentacja efektów 8-miesiêcznej
pracy nad programem „Szko³a Marzeñ”. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas: wójt Marek Olszewski, przewodnicz¹ca Rady
Gminy Hanna Anzel, inspektor
oœwiaty Krystyna £êc, radny
Wojciech Widliñski, proboszcz
parafii w Grêbocinie ks. Dariusz Anio³kowski, dyrektorzy
zaprzyjaŸnionych szkó³: ZSZ
w Gronowie Zbigniew Piotrowski i ZS nr 1 w Lubiczu Andrzej
Siemianowski, wspó³pracuj¹cy
z nami dziennikarz „Nowoœci”
pan Stanis³aw Frankowski,
w³aœciciel Muzeum Piœmiennictwa i Drukarstwa pan Dariusz Subocz oraz Prezes OM
PTTK w Toruniu pan Marian
Rochniñski.
Praca nad realizacj¹ programu
przebiega dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu 15 nauczycieli organizuj¹cych zajêcia pozalekcyjne dla niemal 200
uczniów gimnazjum. Dotychczas odby³o siê ponad 500 godzin zajêæ, w czasie których
organizowane by³y warsztaty,

wycieczki po regionie i do siedzib ró¿nych instytucji, gdzie
uczniowie mogli spotykaæ siê z
ciekawymi ludŸmi. Uczestnicy
Klubu Samorz¹dowca odbyli
szereg wizyt w Urzêdzie Gminy
Lubicz, gdzie spotkali siê z mi³ym i owocnym przyjêciem ze
strony w³adz gminy.
W czasie uroczystoœci ka¿dy
z dziewiêciu klubów sprawnoœciowych przedstawi³ dotychczasowe osi¹gniêcia. Uczestnikom Klubu Obie¿yœwiata
wrêczone zosta³y Odznaki Mi³oœnika Twierdzy Toruñ, uczniowie klas trzecich otrzymali
dyplomy potwierdzaj¹ce zdobycie sprawnoœci „Cz³owieka Sukcesu”, kilku uczniom z
Klubu Ekologa wrêczono zaœ
dyplomy i nagrody za zajêcie
miejsc w konkursach tematycznych organizowanych na
terenie szko³y i przez Polski
Klub Ekologiczny. Ciekawymi punktami programu by³y popisy si³owe przygotowane
przez sekcjê kulturystyczn¹ w
Klubie Sportowca oraz pokaz
uk³adu tanecznego w wykonaniu sekcji tañca wspó³cze-

ZAWODY
SPORTOWO – POŻARNICZE

Uczniowie ze szko³y w Grêbocinie podsumowali 8 miesiêcy „Szko³y marzeñ”
snego. Jedna z uczestniczek
Klubu Dziennikarza przedstawi³a interpretacjê teatraln¹
fragmentu dramatu S. Mro¿ka
pt. „Mêczeñstwo Piotra Ohey’a”, z któr¹ wyst¹pi³a na konkursie interpretacji w Teatrze
„Baj Pomorski”.
Wójt w swoim wyst¹pieniu
wyrazi³ zadowolenie z naszego uczestnictwa w programie

i korzystania z mo¿liwoœci, jakie on niesie. Zwróci³ uwagê
na wartoœæ merytoryczn¹ realizacji programu, a wiêc rozwój
zainteresowañ, nabywanie nowych umiejêtnoœci oraz organizacjê czasu wolnego uczniom
gimnazjum.
Materia³ przygotowali
uczestnicy Klubu Dziennikarza
pod opiek¹ p. M. Florek

Kolejnoœæ miejsc w poszczególnych grupach i kategoriach wiekowych wraz z ³¹cznymi wynikami, przedstawia
siê nastêpuj¹co:

W grupie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych dziewcz¹t
11 czerwca 2006 r. w M³yñcu Pierwszym odby³y siê Gminne
(1 dru¿yna).
Zawody Sportowo – Po¿arnicze jednostek Ochotniczych Stra1. MDP M³yniec Pierwszy
932,77 pkt.
¿y Po¿arnych. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku OSP RP i Komenda Miejska PSP w Toruniu
W grupie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych ch³opców
przy wspó³udziale Urzêdu Gminy Lubicz. Zawody rozegrane zo(5 dru¿yn).
sta³y w dwóch konkurencjach, sztafety po¿arniczej i æwicze1. MDP Z³otoria
1000,44 pkt.
nia bojowego.
2. MDP M³yniec Pierwszy
951,99 pkt.
3. MDP Gronowo
923,73 pkt.
4. MDP Rogowo
875,44 pkt.
5. MDP Lubicz
849,97 pkt.
W grupie „C” dru¿yn kobiecych (2 dru¿yny).
1. OSP Gronowo
158,70 pkt.
2. OSP Brzezinko
201,07 pkt.
W grupie „A” dru¿yn mêskich (8 dru¿yn).
1. OSP Gronowo
2. OSP Grêbocin
3. OSP M³yniec Pierwszy
4. OSP Rogówko
5. OSP Lubicz
6. OSP Rogowo
7.OSP Brzezinko
8. OSP Z³otoria
-

Stra¿acy z gminnych OSP od lat prezentuj¹ bardzo wysoki poziom sprawnoœci

117,28
122,56
126,43
135,86
141,33
152,10
172,79
177,88

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Dziêkujemy wszystkim stra¿akom bior¹cym udzia³ w tegorocznych zawodach. Po raz kolejny udowodniliœcie, ¿e jesteœcie
sprawni i wyszkoleni.
Dziêkujemy równie¿ stra¿akom z Komendy Miejskiej PSP w
Toruniu za przeprowadzenie i sêdziowanie podczas zawodów.
B.J.
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Brylantowe małżeństwo
W grudniu 2005r. Pañstwo
Kazimiera i Boles³aw Janowscy
z Grêbocina obchodzili Brylantowe Gody. 02 maja 2006r. wójt
Gminy Lubicz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczy³ Jubilatów medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Uroczystoœæ odby³a siê
z udzia³em rodziny w miejscu
zamieszkania Pañstwa Janowskich.
Dostojni Jubilaci wytrwali razem 65 lat – to wiele, ale minê³y szybko, a dzisiaj s¹ ogromnie

dumni i szczêœliwi, ¿e wychowali 9 dzieci i doczekali siê 26
wnuków, 41 prawnuków i 2
praprawnuków. Troszczyli siê
wspólnie przez te wszystkie lata o zapewnienie bytu rodzinie,
o dobre wychowanie dzieci i ich
przysz³y los.
Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ przebieg³a w mi³ej, sympatycznej i pe³nej wzruszeñ
atmosferze. By³y gratulacje i ¿yczenia doczekania w dostatku i
zdrowiu kolejnych rocznic, a tak¿e kwiaty i pami¹tkowy dyplom.

22 kwietnia 2006 r. na terenie Gminy Lubicz tj. w Zespole Szkó³ Nr 1 w Lubiczu Górnym zorganizowano Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t pod nazw¹ „Pi³karskie
Pi¹tki”.
Pierwsze miejsce zajê³y zawodniczki ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym awansuj¹c do rozgrywek Kazimiera i Boles³aw Janowscy z Grêbocina prze¿yli rapowiatowych.
zem 65 lat

Rozstrzygnięcie konkursu o Drwęcy

Weszły do finału
Jak pisaliœmy w poprzednim
numerze „Goñca”, Gminna Biblioteka publiczna w Lubiczu
bierze udzia³ w regionalnym
konkursie czytelniczym pt. „Co
wiemy o Drwêcy i miejscowoœciach nad ni¹ le¿¹cych”. Eliminacje gminne odby³y siê 2
czerwca w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Lubiczu Dolnym.
Udzia³ w konkursie wziê³y dwie
dru¿yny trzyosobowe reprezentuj¹ce biblioteki publiczne w
Lubiczu Górnym i Grêbocinie.

Du¿¹ wiedz¹ historyczn¹ i
przyrodnicz¹ zwi¹zan¹ z miejscowoœciami le¿¹cymi nad
Drwêc¹ wykaza³a siê dru¿yna z Lubicza Górnego, w której
sk³ad wesz³y:
Natalia Kutnik
Marta Nowatkowska
Magdalena Czarnecka
Dziewczyny bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê na finale regionalnym, który zaplanowano
na 24 czerwca 2006 roku w
Golubiu Dobrzyniu.

Zapraszamy do wypożyczania nowości
wydawniczych:
Z literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Donos na
Wojty³ê”- M. Lasota, „Jak w niebie”- M. Levy, „Oko dnia”- J. Carroll, „Zatoka orchidei”- P. Shaw, „Niewinny”- H. Cohen, „Czas burzy”, „Pusty dom”- R. Pilcher, „Ksi¹¿ê ognia”- D. Silva, „Tajemnica
œwi¹tyni”- P. Sussman, „Córka Stalina”- M. Schad, „Krew Manitou”- G. Masterton, „Sefora”- M. Halter, „Bramy Templariuszy”- J.
Sierra, „Pieœñ Nadii”- S. Khashoggi, „Anio³ o stu skrzyd³ach”- D.
Horch, „Emma i Ja”- E. Flock, „Secretum”- R. Monaldi, „Szkar³atny
p³atek i bia³y”- M. Faber, „Mapy dla zagubionych kochanków”- N.
Aslam, „Obóz œwiêtych”- J. Raspail, „Z³o konieczne”- A. Kava, „Po
prostu razem”- A. Gavalda.
Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki polskich autorów: J. Chmielewska„Krêtka blada”, M. Szwaja- „Dom na klifie”, N. Socha- „Ketchup”,
M. Nurowska- „Dwie mi³oœci”, M. Madera- „Przyjaciele”, M. Bujko„Z³oty poci¹g”, H. Baku³a- „Hazardzistka”.
Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a filmy : „Syriana”,
„Pó³mrok”, „Wykolejony”, Ja, twardziel”, „Opowieœci z Narnii”, „Duma i uprzedzenie”, „Egzorcyzmy Emily Rose”, „Z ust do ust”, „Siostry”, „Miasto gniewu”, „Harry Potter i Czara Ognia”, „B³êkitna
g³êbia”.
Zapraszamy wszystkich spragnionych wiedzy, a tak¿e rozrywki
i relaksu do zapoznania siê z ofert¹ czytelnicz¹ bibliotek publicznych w naszej gminie i odwiedzania ich w czasie wakacji.
Tak¿e na dzieci czekaj¹ liczne gry i zabawy oraz ciekawe spotkania z ksi¹¿k¹.
Wydawca:

Uczniowie nagrodzeni w konkursie Co wiemy o Drwêcy i
miejscowoœciach nad ni¹ le¿¹cych”

Urz¹d Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruñska 21
tel. (056) 678-21-28,
fax (056) 678-21-22
e-mail: info@lubicz.pl;
www.lubicz.pl
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