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Posuwają się prace nad koncepcjami kanalizacji Gminy Lubicz 

Wkrótce ruszy budowa
Ju¿ na pocz¹tku grudnia 

zakoñczone zosta³y prace 
nad koncepcj¹ kanaliza-
cji miejscowoœci Grêbocin, 
Rogówko i Gronowo. Fir-
ma Grontmij Polska, na 
zlecenie Toruñskich Wo-
doci¹gów (które bêd¹ in-
westorem) przygotowa³a 
projekt na podstawie kilku-
miesiêcznych prac studial-
nych, wizytacji terenowych 
oraz analiz pod³o¿a geolo-
gicznego. Projekt powsta-
wa³ przy ci¹g³ym nadzorze 
Urzêdu Gminy Lubicz oraz 
w porozumieniu ze specja-
listami Spó³ki Elwik. Pro-
jekt ten zosta³ ju¿ w³¹czony 
do g³ównego wniosku To-
ruñskich Wodoci¹gów o do-
finansowanie ze œrodków 

unijnego Funduszu Spój-
noœci. Tym samym wiêc 
istnieje realna szansa na 
rozpoczêcie prac nad pro-
jektem budowlanym ju¿ na 
pocz¹tku 2007 roku, zaœ po 
uzyskaniu akceptacji Komi-
sji Europejskiej – na rozpo-
czêcie budowy wiosn¹ 2008 
roku. 

Z kolei inny zespó³ spe-
cjalistów z firmy Eko-San 
Bydgoszcz przygotowuje in-
tensywnie koncepcjê kana-
lizacji miejscowoœci Lubicz 
Dolny, Lubicz Górny, Kro-
bia, Mierzynek, M³yniec 
Pierwszy i Drugi, Jedwab-
no, Nowa Wieœ, Z³otoria i 
Grabowiec (tzw. „aglome-
racja). Na pocz¹tku grud-
nia specjaliœci z Eko-Sanu 

kilkukrotnie dokonywali 
wizyt terenowych oraz kon-
sultacji z Urzêdem Gminy 
i spó³k¹ Elwik. W zwi¹z-
ku z ukszta³towaniem tere-
nu, wymogami zwi¹zanymi 
z ochron¹ œrodowiska oraz 
skomplikowanym uk³adem 
osadniczym (gêsta zabu-
dowa w niektórych miej-
scowoœciach)  a przez to 
znacznymi rozmiarami (i 
kosztami) przysz³ych prac, 
ca³a koncepcja zak³ada po-
dzielenie inwestycji na kilka 
g³ównych etapów. Na te eta-
py Gmina pozyskiwaæ bê-
dzie sukcesywnie œrodki z 
funduszy unijnych. Pierw-
sze œrodki powinny zostaæ 
pozyskane ju¿ latem 2007 
roku.                            WK

Gmina Lubicz otrzyma 
wsparcie w ramach programu 

LEADER+

Turystyka i ekologia
Kolejnym sukcesem mo¿e po-

chwaliæ siê Gmina Lubicz w sta-
raniach o unijne œrodki. W ubieg³y 
pi¹tek wniosek z³o¿ony przez Lo-
kaln¹ Grupê Dzia³ania „Podgrodzie 
toruñskie” zosta³ zakwalifikowany 
do realizacji. Teren dzia³ania Gru-
py obejmuje gminê Lubicz wraz z 
gminami Wielka Nieszawka i Z³a-
wieœ Wielka. 

W pracach nad wnioskiem 
i Zintegrowan¹ Strategi¹ Roz-
woju Obszarów Wiejskich pra-
cowali aktywnie: nauczyciele, 
stowarzyszenia, organizacje nie-
formalne, przedsiêbiorcy, rol- 
nicy, a tak¿e radni gminni oraz 
pracownicy Urzêdu Gminy. 

W latach 2007-2008 z uzyska-
nych œrodków (ok. 680 tys. z³) sfi-
nansowane zostan¹ m.in. imprezy 
i festyny promuj¹ce lokalne pro-
dukty i wartoœci kulturowe, ozna-
kowanie i uporz¹dkowanie szlaków 
turystycznych, przed³u¿enie œcie¿-
ki ekologicznej w Lubiczu Dolnym, 
doposa¿enie œwietlic wiejskich.
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Nowa Rada Gminy Lubicz obradowała już dwa razy

Skład nowej Rady Gminy Lubicz
27 listopada odby³a siê pierwsza sesja Rady Gminy 

Lubicz, na której radni nowej kadencji (2006-2010) 
z³o¿yli œlubowanie. W  wyniku tajnego g³osowania zo-
sta³ wybrany Przewodnicz¹cy oraz dwaj Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady. Przewodnicz¹cym Rady Gminy Lubicz 
zosta³ wybrany Kazimierz Rybacki, a Wiceprzewodni-
cz¹cymi: Jan Klawiñski oraz Zbigniew Zonenberg.

Druga sesja Rady odby³a siê 6 grudnia 2006 r. Na se-
sji tej z³o¿y³ œlubowanie Wójt Gminy – Marek Olszewski. 
Na sesji tej powo³ano te¿ sta³e komisje Rady Gminy oraz 
uchwalono podatki na 2007 r. 

Poni¿ej podajemy sk³ad sta³ych komisji Rady Gminy:

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Danuta Boroñ – przewodnicz¹cy komisji,
2. Juliusz Przybylski – cz³onek
3. Danuta Staniszewska – cz³onek
4. Wojciech Widliñski – cz³onek

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY

1. Wojciech Widliñski – przewodnicz¹cy komisji,
2. Slawomira Korzeniewska – zastêpca przewodnicz¹cego
3. Hanna Anzel – cz³onek
4. Andrzej Czech – cz³onek
5. Jan Klawiñski- cz³onek
6. Juliusz Przybylski- cz³onek
7. Jadwiga Rafiñska- cz³onek
8. Kazimierz Rybacki - cz³onek
9. Marian Rzeszotek – cz³onek
10. Karina Wroniecka – cz³onek
11. Zbigniew Zonenberg

KOMISJA OŚWIATY ZDROWIA I RODZINY
1. Karina Wroniecka – przewodnicz¹cy komisji
2. Aldona Peregoñczuk – zastêpca przewodnicz¹cej
3. Hanna Anzel – cz³onek
4. Danuta Boroñ – cz³onek
5. S³awomira Korzeniewska – cz³onek
6. Juliusz Przybylski – cz³onek
7. Jadwiga Rafiñska – cz³onek
8. Kazimierz Rybacki – cz³onek
9. Wojciech Widliñski – cz³onek
10. Zbigniew Zonenberg – cz³onek

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY 
ŚRODOWISKA I TURYSTYKI

1. Danuta Staniszewska – przewodnicz¹ca komisji
2. Jadwiga Rafiñska – zastêpca przewodnicz¹cego
3. Hanna Anzel – cz³onek
4. Danuta Boroñ – cz³onek
5. Andrzej Czech – cz³onek
6. Jan Klawiñski – cz³onek
7. S³awomira Korzeniewska – cz³onek
8. Ryszard Korpalski – cz³onek
9. Juliusz Przybylski – cz³onek
10. Marian Rzeszotek – cz³onek
11. Zbigniew Zonenberg – cz³onek

KOMISJA SAMORZĄDU I PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO

1. Ryszard Korpalski - przewodnicz¹cy
2. Marian Rzeszotek - zastêpca przewodnicz¹cego
3. Andrzej Czech - cz³onek
4. S³awomira Korzeniewska - cz³onek
5. Aldona Peregoñczuk - cz³onek
6. Juliusz Przybylski - cz³onek
7. Jadwiga Rafiñska - cz³onek
8. Danuta Staniszewska - cz³onek

Spotkania ze Świętym Mikołajem w Lubiczu Dolnym stały się 
już tradycją

Słodkości dla maluchów
Dnia 6 grudnia o godz. 11.00 na spotkanie z lubickimi dzieæ-

mi przyjecha³ Œwiêty Miko³aj. Œwiêty Miko³aj na boisko szkol-
ne w Lubiczu Dolnym zajecha³ doro¿k¹. Na miejscu czeka³y na 
niego rozœpiewane dzieci ze Szko³y Podstawowej w Lubiczu Dol-
nym oraz maluszki z rodzicami.

Œwiêty Miko³aj rozdawa³ wszystkim dzieciom s³odkoœci. Dzie-
ci œpiewa³y, tañczy³y, nie oby³o siê te¿ bez przeja¿d¿ki doro¿k¹. 
Weso³ej zabawie sprzyja³a piêkna, choæ bez œniegu, s³oneczna 
pogoda.

Spotkanie zorganizowa³a: Rada So³ecka Lubicza Dolnego, Dy-
rekcja SP w Lubiczu wraz z Rad¹ Rodziców, OSP Lubicz 

Dziêkujê mieszkañcom Gminy Lubicz  
za okazanie mi zaufania  

w wyborach samorz¹dowych.
Pañstwa g³osy pozwalaj¹ mi pe³niæ  

zaszczytn¹ funkcjê Wójta Gminy Lubicz  
przez kolejn¹ kadencjê.

Do³o¿ê wszelkich starañ, by nie zawieœæ 
Pañstwa zaufania.

Dziêkujê
Marek Olszewski

Wójt Gminy Lubicz
Inauguracja restytucji jesiotra w Drwęcy 

Powrót dużej ryby
W paŸdzierniku zainauguro-

wano zarybianie Drwêcy jesio-
trem ba³tyckim. Ryba ta jest 
gatunkiem ryb dwuœrodowi-
skowych wystêpuj¹cych zarów-
no w rzekach jak i morzach. 
Najwiêksze sztuki osi¹gaj¹ wa-
gê nawet do 20 kg i maj¹ po-
nad metr d³ugoœci. Gatunek 
ten wystêpowa³ w naszych wo-
dach jeszcze w latach 60-tych 
minionego stulecia. Jednak¿e 
masowy po³ów i regulacja rzek 

jak np. budowa tam wodnych 
doprowadzi³y do jego wyginiê-
cia w polskich rzekach. 

Obecnie naukowcy pracu-
j¹ nad przywróceniem jesiotra 
naszym rzekom. Jego obecnoœæ 
przyczyni siê do denaturaliza-
cji systemów rzeczno-morskich 
oraz zwiêkszy bioró¿norodnoœæ 
fauny reofilnej.

Ÿród³o: 
www.kujawsko-pomorskie.pl 

Polski Zwi¹zek Wêdkarski
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Mikołajki w Gronowie
W „miko³ajkowym” dniu wszystkie dzieci z radoœci¹ 

przyby³y do szko³y
- w klasach czeka³y na nie s³odkie niespodzianki. Ucznio-

wie klasy III przedstawili monta¿ s³owno-muzyczny pt. „ 
Spotkanie z Miko³ajem”. Po inscenizacji zosta³ rozstrzy-
gniêty konkurs plastyczny-  „Najpiêkniejszy Miko³aj”. By-
³y nagrody i dyplomy.

Na koniec Œwiêty Miko³aj rozda³ dzieciom cukierki. To 
by³ radosny dzieñ....

Na terenie gminy Lubicz odbyła się V edycja konkursu „Piękna Zagroda 2006”

Zagrody godne zazdrości
Organizatorami konkursu s¹: Gmina Lubicz, Kujaw-

sko-pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Mini-
kowie Oddzia³ w Przysieku, Starostwo Powiatowe w 
Toruniu.

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: I etap – gmin-
ny, II etap – powiatowy, i prowadzony w dwóch kategoriach:

 - na najbardziej zadban¹ zagrodê wiejsk¹,
 - na najbardziej zadban¹ dzia³kê siedliskow¹
Celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi, wsi¹ piêkn¹ za-

dban¹ i uporz¹dkowan¹, w której praca staje siê ³atwiejsza, a 
¿ycie i odpoczynek przyjemne i zdrowe. Konkurs „Piêkna Zagro-
da” jest Ÿród³em ró¿nych pomys³ów i inicjatyw oraz wzorem do 
naœladowania.

Gminna Komisja Konkursowa pracowa³a w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Marlena Ardanowska – Rada Gminy Lubicz,
Cz³onkowie: Juliusz Przybylski – Rada Gminy Lubicz,
 Marian Rzeszotek – Rada Gminy Lubicz,
 Maria Bêdlin – Rada Gminy Lubicz,
 Pawe³ Stachera – ODR Minikowo O/Przysiek,
 Danuta Suchorzyñska – Urz¹d Gminy Lubicz.

Po dwukrotnej lustracji (lipiec-wrzesieñ), na szczeblu gmin-
nym, zg³oszonych zagród i dzia³ek siedliskowych przyznano na-
grody i wyró¿nienia. 

Dnia 12 grudnia br. w Urzêdzie Gminy w Lubiczu zosta³ roz-
strzygniêty I etap – gminny konkursu. Zosta³y wrêczone dyplo-
my i nagrody. 

Laureatami konkursu zostali:
- w kategorii na najbardziej zadban¹ zagrodê wiejsk¹:

I miejsce – Teresa i Edward W¹sik z BrzeŸna,
I miejsce – Mariola i Jacek Falkowscy z Mierzynka,
II miejsce – Wioletta i Andrzej Czech z Nowej Wsi,
III miejsce – Ewa i Jerzy D¹browscy z Lubicza Dolnego,

- w kategorii na najbardziej zadban¹ dzia³kê siedliskow¹:
I miejsce – Danuta i Czes³aw Rzeszutek z Krobi,
I miejsce – Danuta i Miros³aw Kojtka z Grêbocina,
I miejsce – Halina i Roman Szmidt z Grêbocina,
II miejsce – Henryka Romanowska i Ludmi³a Romanowska-To-
pór z Krobi,
III miejsce – Agnieszka i Jan Sztandarscy z M³yñca Pierwsze-
go,
III miejsce – Jolanta i Jan Konieczny z Grêbocina.

Opłaty za alkohol w 2007r
Realizuj¹c art. 11 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 6 ust. 7,  ust. 8 i  ust. 

9  ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982r o wychowaniu w trzeŸwo-
œci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1231 ze zmianami/ uprzejmie przypominamy, ¿e przedsiêbiorcy 
prowadz¹cy sprzeda¿ detaliczn¹ alkoholu /równie¿ piwa/ do spo-
¿ycia poza i w miejscu sprzeda¿y - do dnia 31 stycznia 2007r win-
ni dokonaæ wp³at za korzystanie z zezwoleñ.

Podstaw¹ do naliczenia op³at jest  pisemne oœwiadczenie o warto-
œci sprzedanych alkoholi /brutto/ z podzia³em na alkohole:

- do 4,5% oraz piwo
- od 4,5 do 18%  
- powy¿ej 18%,
które nale¿y przed³o¿yæ w Urzêdzie Gminy w Lubiczu – pok. Nr 22 

do dnia 25 stycznia 2007r.
Przypominamy, ¿e roczna op³ata za zezwolenie na sprzeda¿ al-

koholu:
- do 4,5% oraz piwo  wynosi –  525 z³
- od 4,5 do 18%  wynosi – 525 z³ 
- powy¿ej 18%  wynosi –2100 z³
W/w op³aty wzrastaj¹ je¿eli roczna wartoœæ sprzeda¿y napojów 

alkoholowych w roku 2006 r przekroczy³a: 
- 37.500 z³ dla napojów alkoholowych o zawartoœci do 4,5% al-

koholu oraz piwa – op³ata wynosi 1,4% ogólnej sprzeda¿y tych na-
pojów 

- 37.500 z³ dla napojów alkoholowych o zawartoœci od 4,5do 18% 
alkoholu /za wyj¹tkiem piwa/ – op³ata wynosi 1,4% ogólnej warto-
œci sprzeda¿y tych napojów

- 77.000 z³ dla napojów alkoholowych o zawartoœci powy¿ej 18% 
alkoholi  - op³ata wynosi 2,7% ogólnej wartoœci sprzeda¿y tych na-
pojów art. 11 ust. 5 wy¿. cyt. ustawy.

Op³atê za korzystanie z zezwolenia uiszcza siê w trzech równych 
ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 wrzeœnia br.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Przedsiêbiorcy podaj¹cy i sprzedaj¹-
cy ró¿ne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiada-
nych receptur, z wykorzystaniem napojów zawieraj¹cych powy¿ej 
18% alkoholu s¹ zobowi¹zani do posiadania zezwolenia na sprze-
da¿ alkoholi powy¿ej 18% - art. 18 ust. 14 ustawy.

W przypadku nie z³o¿enia pisemnego oœwiadczenia o wartoœci 
sprzedanego alkoholu  oraz nie dokonania wp³aty w wyznaczonych 
terminach zgodnie z art. 18 ust. 12 cyt. ustawy posiadane przez 
Pañstwa zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu wygasaj¹.
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PODATKI 2007
Na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 6 grudnia 2006 r. 

Rada Gminy ustali³a stawki podatkowe na 2007 r. Przed-
stawiamy szczegó³owe postanowienia Rady Gminy. 

Rada Gminy obni¿y³a œredni¹ cenê skupu ¿yta, okreœlo-
n¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego z dnia 7 paŸdziernika 2006 r. w sprawie œredniej 
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 
2006 r., z  wysokoœci 35,52 z³. za 1q - do kwoty:   27,88 
z³. za 1q, która bêdzie przyjmowana jako podstawa obli-
czenia podatku rolnego na terenie Gminy Lubicz.

Podatek od nieruchomości
Rada Gminy okreœli³a stawki podatku od nieruchomo-

œci w wysokoœci:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodar-

czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków     - 0,64 z³. od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych        

- 3,52 z³. od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-

nej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego 

- 0,13 z³. od 1 m2 powierzchni,  

2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych 

- 0,35 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajê-
tych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej

- 16,00 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
- 4,17 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w 
zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych                                              

- 3,70 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) gara¿y wolnostoj¹cych 

- 5,00 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-

nej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicznego

-  3,45 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,   

3) od budowli 
- 2% ich wartoœci, okreœlanej zgodnie z zasadami poda-

nymi w ustawie.   

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci lub ich czêœci zwi¹zane z dzia³alno-

œci¹ na rzecz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-
blicznego,

2) nieruchomoœci lub ich czêœci zajmowane na cele 
ochrony przeciwpo¿arowej,

3) nieruchomoœci lub ich czêœci zajmowane na pro-
wadzeni dzia³alnoœci kulturalnej, z wy³¹czeniem nieru-
chomoœci, zajmowanych na prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej, 

4) budynki, budowle i grunty wykorzystywane do dzia-
³alnoœci w zakresie zbiorowego odprowadzania œcieków.

Podatek od środków transportowych
Okreœlono wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrod-

ków transportowych, która wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego, w zale¿noœci od do-

puszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 600,00 z³.,
b) powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie - 800,00 z³.,
c) powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 950,00 z³.,
d) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.100,00 z³.

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawie-
szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowa¿ne: 

a) o dwóch lub trzech osiach - 1.100,00 z³.,
b) o czterech (i wiêcej) osiach:     
  - od 12 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1.100,00 z³.,
 - od 29 ton i powy¿ej - 1.654,00 z³. 

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawie-
szeniem innym, ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:

a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 15 ton - 1.100,00 z³.,
 - od 15 ton i powy¿ej - 1.252,00 z³.,
b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 23 tony - 1.100,00 z³.,
 - od 23 ton i powy¿ej - 1.577,00 z³.,
c) o czterech (i wiêcej) osiach i dopuszczalnej masie ca³-

kowitej:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 27 ton - 1.100,00 z³.,
 - od 27 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1.654,00 z³.,
 - od 29 ton i powy¿ej - 2.453,00 z³.

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, 
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów 
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  - 880,00 z³.

5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ 
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów 
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne: 

a) o dwóch osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 880,00 z³.,
 - od 31 ton i powy¿ej - 1.413,00 z³.,
b) o trzech osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1.247,00 z³.,
 - od 40 ton i powy¿ej - 1.723,00 z³.

6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystoso-
wanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ 
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej 
ni¿ 12 ton, z zawieszeniem innym ni¿ pneumatyczne 
lub równowa¿ne:

a) o dwóch osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 920,00 z³.,
 - od 31 ton i powy¿ej - 1.938,00 z³.,
b) o trzech osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1.723,00 z³.,
 - od 40 ton i powy¿ej - 2.500,00 z³.

7) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem 
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 
7 ton i poni¿ej 12 ton  - 300,00 z³.

8) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³ko-
wit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
nowa¿ne :

(Dokoñczenie na str. 5)
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a) o jednej osi:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 300,00 z³.,
 - od 25 ton i powy¿ej - 320,00 z³.,
b) o dwóch osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 550,00 z³.,
 - od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 650,00 z³.,
  - od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 850,00 z³.,
 - od 38 ton i powy¿ej - 1.150,00 z³., 
c) o trzech osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 677,00 z³.,
 - od 38 ton i powy¿ej - 943,00 z³.

9) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowi-
t¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z innym systemem 
zawieszenia ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:

a) o jednej osi:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 320,00 z³.,
 - od 25 ton i powy¿ej - 562,00 z³.
b) o dwóch osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 310,00 z³.,
 - od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 850,00 z³.,
 - od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 1.292,00 z³.,
 - od 38 ton i powy¿ej - 1.700,00 z³.,
c) o trzech osiach:
 - od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 943,00 z³.,
 - od 38 ton i powy¿ej - 1.281,00 z³.

10) od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do 
siedzenia:

a) mniej ni¿ 30 miejsc - 1.000,00 z³.
b) od 30 miejsc i wiêcej - 1.260,00 z³. 

Zwalnia siê od podatku od œrodków transportowych 
œrodki transportowe s³u¿¹ce wykonywaniu zadañ z 
zakresu ochrony przeciwpo¿arowej i administracji 
samorz¹dowej.

Nie uleg³y zmianie op³aty administracyjne, op³ata tar-
gowa oraz podatek od posiadania psów.

1) 20.09.2006 r.– Toruñ  - zawody LA 
z cyklu „Czwartek LA”

600 m. dziewcz¹t, rocznik 1994 – I miejsce 
Ma³gorzata Cury³o 

600 m. dziewcz¹t, rocznik 1995 - III miejsce 
Justyna Laskowska

2) 23.09.2006 r.– Robakowo – Mistrzostwa Woje-
wództwa w Kolarstwie„wyœcig dwójkami na czas”

I miejsce Rados³aw Tatara, Baranowski Karol
3) 23.09.2006 r.– Lubicz Dolny – 

Mistrzostwa Gminy w LA
60 m. dziewcz¹t – I m. Ma³gorzata Cury³o

150 m. dziewcz¹t – II m. Justyna Laskowska
skok w dal z miejsca – II m. Micha³ Brzustowicz

bieg sztafetowy ch³opców – III m. Gronowo
Klasyfikacja dru¿ynowa – III m. Gronowo
4) 25.09.2006 r.– Toruñ – zawody LA 

z cyklu „Czwartek LA”
600 m. dziewcz¹t, rocznik 1994 – I m. 

Ma³gorzata Cury³o
1000m. ch³opców, rocznik 1994 – III m. 

Karol Baranowski
1000m. ch³opców, rocznik 1995 – IV m. 

Rados³aw Tatara
5) 30.09.2006 r.– Górsk –„Wojewódzka Inauguracja 

Sportowego Roku Szkolnego” biegi prze³ajowe
I m. Ma³gorzata Cury³o- dziewczêta, rocznik 1994
III m. Karol Baranowski – ch³opcy, rocznik 1994
IV m. Rados³aw Tatara – ch³opcy, rocznik 1995

VII m. Micha³ Brzustowicz – ch³opcy, rocznik 1996
6) 04.10.2006 r.– Osówka – 

Powiatowe biegi prze³ajowe – SP dziewczêta
II m. Ma³gorzata Cury³o – kwalifikacja do zawodów 

wojewódzkich
ch³opcy

IV m. Karol Baranowski –kwalifikacja do zawodów 
wojewódzkich

7) 05.10.2006 r.  – Toruñ – „Czwartek LA”
600 m.  – I m. Ma³gorzata Cury³o

1000 m. – IV m. Karol Baranowski
1000 m. III m. Rados³aw Tatara
60 m. III m Micha³ Brzustowicz

skok w dal – III m. Micha³ Brzustowicz
8) 07.10.2006 r.– wyœcig kolarski 

o Puchar Wójta Gminy Lubicz
klasy VI – I m. Karol Baranowski

III m. Mateusz Gilar
klasy  V – I m. Rados³aw Tatara
klasy IV – II m. Micha³ Ciupak 

Dru¿ynowo Gronowo zajê³o I miejsce.

Sprawozdanie z działalności sportowej uczniów SP Gronowo

Sukcesy uczniów  
z SP w Gronowie 

Wielki sukces uczennicy
z Młyńca Pierwszego!

21 paŸdziernika 2006 ro-
ku Aleksandra G³owacka, 
uczennica klasy III ze Szko-
³y Podstawowej w M³yñcu 
Pierwszym, uczestniczy³a w 
Warszawie w spotkaniu lau-
reatów Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego  „Za-
pobiegamy  po¿arom”. 

Dziewczynka wykona³a pra-
cê plastyczn¹ technik¹ collage 
pod kierunkiem wychowawcy – 
mgr El¿biety Gontarskiej. Pra-
ca ta otrzyma³a wyró¿nienie w 
kategorii malarstwa w drugiej 
grupie wiekowej tj. klas I-III. 
Jest to pierwszy taki sukces 
szko³y w skali kraju!

Organizatorzy konkursu –  
- Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku 
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
– przygotowali dla laureatów 
i ich opiekunów moc atrak-
cji. Po powitaniu smacznym 

œniadaniem uczestnicy zwie-
dzali wystawê wyró¿nionych 
prac i wystawê okolicznoœcio-
w¹ z okazji 85-lecia Zwi¹zku 
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego. Nastêpnie 
zostali przewiezieni do £azie-
nek Królewskich. Tam podzi-
wiali park i zwiedzali  wystawy 
w Centrum Sztuki Wspó³cze-
snej. Potem dzieci bra³y udzia³ 
w warsztatach plastycznych. 

Podsumowanie konkursu od- 
by³o siê w Hotelu £azienkow-
skim, gdzie przewodnicz¹ca ju-
ry wrêczy³a laureatom nagrody 
i dyplomy. Na zakoñczenie im-
prezy wszyscy zostali zaprosze-
ni na uroczysty obiad.

Niezwyk³a wycieczka do War-
szawy by³a ogromnym prze¿y-
ciem i  sprawi³a  nieopisan¹ 
radoœæ!                 E. Gontarska

(Dokoñczenie ze str. 4)

PODATKI 2007
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Innowacje pedagogiczne wzbogaceniem oferty edukacyjnej uczniów 
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym

Rozwijamy potencjał twórczy
Niemal w ka¿dej dziedzinie 

¿ycia zachodz¹ zmiany. Coraz 
wiêksze zainteresowanie budz¹ 
zagadnienia dotycz¹ce twór-
czoœci i mo¿liwoœci twórczych 
cz³owieka. W zwi¹zku z tym 
przed wspó³czesn¹ szko³¹ stoj¹ 
nowe, bardziej skomplikowane 
zadania. Zmieniaj¹ siê treœci 
kszta³cenia, a dotychczas sto-
sowane metody i formy pracy z 
dzieæmi nie zawsze daj¹ zada-
walaj¹ce efekty. St¹d wzboga-
canie oferty edukacyjnej naszej 
szko³y o innowacje pedagogicz-
ne. Ju¿ nie wystarczy wyposa-
¿yæ ucznia w odpowiedni zasób 
wiedzy z ró¿nych dziedzin ¿y-
cia, nie wystarczy bezmyœlne 
przepisywanie zadañ z tablicy, 
czytanie tekstów oderwanych 
od otaczaj¹cej rzeczywistoœci. 
Nie rozwija to twórczej inwen-
cji dziecka, wrêcz przeciwnie 
– ogranicza j¹. Obecnie nale¿y 
optymalnie rozwijaæ wszystkie 
dyspozycje poznawcze dzieci, 
w tym g³ównie zdolnoœci my-
œlenia twórczego.

Edukacja przygotowuj¹ca do 
przysz³oœci powinna uwzglêd-
niaæ potrzebê wszechstron-
nego rozwoju emocjonalnego, 
spo³ecznego, intelektualne-
go, fizycznego itd. Konieczne 
jest odkrywanie i rozwijanie 
zdolnoœci poznawczych mo¿-
liwych dziêki procesom emo-
cjonalnym i intelektualnym 
i to bardzo wczeœnie, ponie-
wa¿ w umyœle dziecka nie ma 
jeszcze barier, nie istniej¹ sza-
blony ani sztuczne nawyki w 
dzia³aniu. W naszej szkole w 
sposób œwiadomy  rozwijamy 
potencja³ twórczy dzieci po-
przez realizacjê wielu innowa-
cji pedagogicznych. Tylko w 
bie¿¹cym roku szkolnym reali-
zujemy  ich a¿ 4 tj. „Przygoda 
w krainie Ortofrajdy”, to  nic 
innego jak nauczanie ortogra-
fii metod¹ aktywn¹ jak¹ jest 

Ortofrajda, to uatrakcyjnienie 
procesu poznawania i stoso-
wania zasad ortograficznych. 
„Czym skorupka za m³odu…
”to  znane nam powiedzenie 
naszych babæ i dziadków odda-
j¹ce w pe³ni istotê kszta³cenia 
regionalnego, przybli¿aj¹cego 
tradycjê i historiê Lubicza Gór-
nego i jego okolic, to kszta³to-
wanie poczucia  przynale¿noœci 
i wiêzi z regionem oraz inte-
gracja œrodowiska rodzinnego 
ze szko³¹. „Zabawa w teatr na 
lekcjach jêzyka polskiego i hi-
storii” to nauka i zabawa jed-
noczeœnie. To bardzo dobra 
droga do wszechstronnego roz-
woju ucznia do kszta³towa-
nia wszystkich umiejêtnoœci 
i postaw wskazanych w g³ów-
nych zadaniach wspó³czesnej 
szko³y. „Przygoda z jêzykiem” 
adresowana jest do dzie-
ci uczestnicz¹cych w projek-
cie e-Twining z rozszerzonym 
jêzykiem niemieckim. Treœci 
zawarte w innowacji maj¹ na 
celu uœwiadomienie uczniom 
ogromnej roli, jak¹ odgrywa 
w dzisiejszych czasach umie-
jêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzy-
kiem obcym.

Rodzicom i uczniom nie wy-
starczy piêkna, czysta, dobrze 
wyposa¿ona nowoczesna szko-
³a, koniecznym jest kszta³ce-
nie na najwy¿szym poziomie. 
Tak w³aœnie funkcjonuje ze-
spó³ szkó³ w Lubiczu Górnym. 
O czym najlepiej œwiadcz¹ uzy-
skiwane przez uczniów wyniki 
na sprawdzianach i egzami-
nach zewnêtrznych.

Bardzo dobrze siê dzie-
je, ¿e oczekiwania rodziców i 
uczniów oraz w³adzy samo-
rz¹dowej stawiaj¹ nauczycieli 
wobec koniecznoœci weryfika-
cji dotychczasowych sposo-
bów pracy oraz poszukiwañ 
nowych, niekonwencjonalnych 
metod. Od tego jaki zasób wia-

domoœci, postaw i przekonañ 
zostanie przekazany i osi¹gniê-
ty przez wychowanków zale-
¿y w du¿ym stopniu ich dalsze 
powodzenie w szkole i w ¿yciu.

Ró¿ne by³y i s¹ drogi docho-
dzenia naszych nauczycieli do 
koncepcji innowacyjnych. Jed-
ni poszukuj¹ w³asnych, ³¹cz¹c 
obce rozwi¹zania z w³asnymi 
przemyœleniami i doœwiadcze-
niami inni opracowuj¹ tylko 
w³asne.

G³ównym celem klas re-
alizuj¹cych innowacje peda-
gogiczne jest poszukiwanie i 
uzyskiwanie wiêkszej skutecz-
noœci nauczania. Wi¹¿e siê z 
tym wprowadzenie do prakty-
ki szkolnej nowych, ciekawych 
celów, treœci oraz innowacyj-
nych sposobów pracy nauczy-
ciela i ucznia, w³¹czenie w te 
dzia³ania rodziców i innych za-
interesowanych osób.

Nauczyciel tak organizuje za-
jêcia, by dzieci chcia³y uczyæ 
siê nie tylko tego, co jest nie-
zbêdne do kontynuowania 
dalszej nauki (minimum pro-
gramowe). Twórczy nauczyciel 
poszukuje wiêc coraz lepszych 
sposobów realizacji celów na-
uczania i wychowania.

Nasi nauczyciele wiedz¹, ¿e 
potrzeby psychofizyczne dzie-
ci wymagaj¹ innego ni¿ trady-
cyjne podejœcia do nauczania. 
W trakcie aktywnego udzia-
³u w zajêciach dydaktycznych 
dziecko mo¿e poznawaæ œwiat 
poprzez dzia³anie, uczenie siê 
wszystkimi zmys³ami, co stwa-
rza mu sprzyjaj¹ce warunki do 
w³aœciwego rozwoju.

Ide¹ która przyœwieca na-
uczaniu w naszej szkole jest 
nie iloœæ przyswojonej przez 
dziecko wiedzy, lecz jej jakoœæ, 
wartoœæ oraz mo¿liwoœæ wy-
korzystania w ró¿nych sytu-
acjach ¿yciowych. Lekcje te s¹ 
urozmaicane ró¿nymi formami 
pracy, metodami oraz pomo-
cami dydaktycznymi, by w jak 
najwiêkszym stopniu motywo-
waæ dzieci do pracy.

Wielu twórczo myœl¹cych na-
uczycieli nawi¹zuje do myœli 
pedagogicznej C. Freineta czy 
M. Montessori.

Czerpanie pomys³ów z peda-
gogiki C. Freineta daje wiele 
mo¿liwoœci dotycz¹cych uno-
woczeœnienia treœci, metod 
i organizacji pracy szkolnej. 
Metoda freinetowska pozwa-
la nauczycielowi poznaæ lepiej 
dziecko we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia, lepiej je zrozumieæ 
i pomóc, gdy potrzebuje po-
mocy. Dziecko równie¿ pozna-
je siebie lepiej. Nauczyciel uczy 

z ukrycia, tzn. kieruje prac¹ 
dzieci tak, aby one tego nie od-
czu³y. Jego dyskretna pomoc 
jest potrzebna, gdy¿ przez ca-
³y czas inspiruje, pomaga, do-
radza, zachêca do pracy, budzi 
wiarê we w³asne mo¿liwoœci, 
zapobiega konfliktom i stre-
som. Mo¿e te¿ pomóc w dobo-
rze skuteczniejszych sposobów 
dzia³ania oraz podsuwa cie-
kawsze formy pracy.

Inspiracj¹ dla wielu na-
uczycieli jest te¿ system wy-
chowawczy. M. Montessori. 
Bardzo wymowne  jest  jej  ha-
s³o  „Pomó¿ mi, a zrobiê to 
sam”. Dziecko  potrafi  samo 
dojœæ do  wniosków, poszuki-
waæ najtrafniejszych rozwi¹-
zañ. Czasami jest mu potrzebna 
pomoc i w³aœnie wówczas na-
uczyciel kieruje umiejêtnie je-
go rozumowaniem, motywuje 
do pracy, pomaga, a nie poda-
je gotowe rozwi¹zania. Dok³ad-
nie zna swoich uczniów, ich 
psychikê, mo¿liwoœci poznaw-
cze i adaptacyjne. Nauczyciele 
stosuj¹cy elementy zaczerp-
niête z metody M. Montessori 
stwarzaj¹ okazjê do radosnego 
uczenia siê, wyzwalaj¹ posta-
wê wolnoœci.

Te metody i formy pra-
cy z uczniami, oprócz tego, ¿e 
umo¿liwiaj¹ im pe³niejszy roz-
wój i urozmaicaj¹ ¿ycie szkol-
ne, stosowane s¹ te¿ po to, aby 
nauczyciel móg³ pracowaæ z 
wiêksz¹ radoœci¹, ³atwiej ko-
munikowaæ siê z dzieæmi. 

Wprowadzaj¹c innowacje pe-
dagogiczne w naszej szkole, 
uczymy myœlenia i zadowolenia 
z odkrywania w³asnych mo¿li-
woœci. Nauczyciel powinien ko-
chaæ dzieci, a co za tym idzie 
– swoj¹ pracê. Powinien czuæ 
siê dobrze w szkole, w swojej 
klasie. Powinien byæ twórczy, 
otwarty na ró¿ne pomys³y i na 
innych ludzi. S¹ to cechy, w 
które powinniœmy wyposa¿yæ 
te¿ swoich uczniów. Wycho-
wawca musi dawaæ przyk³ad. 
Nie mo¿e „staæ w miejscu”, po-
winien poszukiwaæ nowych 
metod nauczania, sposobów 
przekazywania wiedzy, porów-
nywaæ ró¿ne koncepcje pe-
dagogiczne i wyci¹gaæ z nich 
najlepsze pomys³y pasuj¹ce do 
szko³y w której naucza i wy-
chowuje.

Wielu nauczycieli w zespo-
le szkó³  w Lubiczu Górnym 
pokazuje, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ 
bardzo dobre efekty, pracu-
j¹c z dzieæmi w niekonwencjo-
nalny sposób, daj¹c im pewn¹ 
swobodê dzia³ania, wyboru, 
stwarzaj¹c  poczucie bezpie-
czeñstwa, godnoœci, by czu³y 
siê w szkole wa¿ne, zauwa¿ane 
i doceniane przez nauczyciela.

Andrzej Siemianowski

Gmina Lubicz w 
Zielonych Płucach Polski 
W dniu 25 paŸdziernika 

2006 roku, decyzj¹ Rady 
Programowej Gmina Lubicz 
w³¹czona zosta³a do obsza-
ru „Zielonych P³uc Polski”. 
Oznacza to m.in. mo¿liwo-
œci znakowania produktów 
i us³ug wytworzonych na 
naszym obszarze tym sym-
bolem. 

Wiêcej informacji na: 
http://www.fzpp.pl/ 
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Apelujemy do mieszkanek gminy Lubicz: przebadajcie się bezpłatnie w Centrum Onkologii w 
Bydgoszczy. Transport zapewnia Urząd Gminy

W trosce o zdrowie pań

W zwi¹zku z realizacj¹ usta-
wy o ustanowieniu Narodo-
wego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych, Cen-
trum Onkologii w Bydgoszczy 
jako Wojewódzki Oœrodek Ko-
ordynacyjny Programu Pro-
filaktyki Raka Szyjki Macicy 
i Raka Piersi zwróci³o siê do 
Gminy o wsparcie dzia³añ w 
tym zakresie.

Dotychczas  Urz¹d Gminy 
organizowa³ wyjazdy kobiet na 
badania do Centrum Onkolo-
gicznego w Bydgoszczy, gdzie 
kompleksowo pacjentki infor-
mowane by³y w zakresie badañ 
profilaktycznych o koniecz-
noœci przeprowadzania syste-
matycznych badañ, co czêsto 
ratuje ¿ycie kobietom oraz pod-
dawane by³y badaniom piersi, 
mammografii oraz badaniom 

ginekologicznym. Po kilku ty-
godniach wyniki badañ prze-
sy³ane by³y na adresy domowe 
kobiet. W przypadku wykrycia 
jakichkolwiek nieprawid³owo-
œci Centrum wzywa³o kobiety 
na dodatkowe badania. 

Niestety dotychczas niewiele 
kobiet z naszej gminy podda-
³o siê tym badaniom. Dlatego 
prosimy, aby kobiety z terenu 
gminy zg³asza³y siê na bada-
nia.

W roku 2007 zostan¹ zor-
ganizowane wyjazdy do Cen-
trum Onkologicznego w 
Bydgoszczy, gdzie zostan¹ 
przeprowadzane badania pro-
filaktyczne. Dla ka¿dej grupy 
kobiet chc¹cych siê poddaæ 
badaniom, zostanie zorgani-
zowany wyjazd do Centrum. 
W tym celu nale¿y zapisaæ 

siê w Urzêdzie Gminy w Lu-
biczu u Hanny Burczyñskiej 
(pokój nr 23) lub telefonicz-
nie nr (056)678 21 28. Na-
stêpnie zostanie ustalony 
termin wyjazdu, zostan¹ ze-
brane ankiety dotycz¹ce da-
nych osobowych kobiet oraz 
szczegó³owy harmonogram 
wyjazdu.

Aby jednak zorganizowaæ ta-
ki wyjazd musz¹ byæ osoby za-
interesowane badaniami.

Jednorazowo mo¿e wyjechaæ 
40-50 kobiet. Przejazd auto-
busem na badania bêdzie bez-
p³atny, poniewa¿ w bud¿ecie 
gminy na 2007 rok zaplanowa-
no œrodki na ten cel.

Nale¿y wiêc tylko zmobilizo-
waæ si³y, aby poddaæ siê bada-
niom. 

Osoby zainteresowane ba-
daniami mog¹ zapisywaæ siê 
równie¿ u so³tysów, którzy 
przeka¿¹ listy osób do Urzêdu 
Gminy. Prosimy o jak najwiêk-
szy udzia³ w badaniach.

Urz¹d Gminy w Lubiczu przygotuje bezp³atny wyjazd na 
badania profilaktyczne dla mieszkanek naszej gminy do 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Panie bêd¹ mog³y prze-
badaæ siê w zakresie onkologicznych chorób kobiecych. 
Czekamy na zapisy chêtnych.

Lider A-klasy
KS Flisak-Paw³owscy Z³o-

toria zaj¹³ pierwsze miej-
sce w A-Klasie Seniorów. 
Rozegra³ 15 meczy z czego 
12 wygra³ ,a 3 zremisowa³ 
nie ponosz¹c ¿adnej pora¿-
ki. Na swoim boisku wygra³ 
7 meczy a 1 zremisowa³. Na 
wyjeŸdzie wygra³  5 ,a 2 zre-
misowa³. Zespó³ zdoby³ 39 
punktów, strzeli³ 36 bramek 
trac¹c tylko 10.Bramki zdo-
bywali : Czerwiñski Krzysztof 
11,Suchocki Micha³ 8,Wan-
dowicz Arkadiusz 4,Chyb 
Mariusz 3,Melnicki Dariusz 
3,Ryszkowski Pawe³ 2,po 
1 bramce Hartowicz Rafa³, 
Nowak Tomasz, Gazda Ma-
riusz, £¹cki Adam, ¯abiñski 
Mariusz.

Za tak dobre wyniki Zarz¹d 
Klubu pragnie podziêkowaæ 
Pi³karzom i Trenerowi, spon-
sorom: Urz¹d Gminy Lubicz 
, MARKO MAZBI Pañstwa 
Paw³owskich i wszystkim, 
którzy przez swoj¹ dzia³al-
noœæ przyczynili siê do pra-
wid³owego funkcjonowania 
Klubu.

Zarz¹d Klubu

Wójt Marek Olszewski wręczył odznaczenia 
w imieniu Prezydenta RP

Razem przez pół wieku
Sabrina i Edward G³o-

waccy z Brzezinka oraz 
Teodozja i Bogus³aw Fik 
z Jedwabna obchodzili w 
tym roku z³ote gody. Prze¿yli 
wspólnie a¿ 50 lat. Dziœ kiedy 
patrz¹ w przesz³oœæ zastana-
wiaj¹ siê jak szybko ten czas 
min¹³. Nie raz wydaje im siê, 
¿e zaledwie parê lat temu ro-
dzi³y im siê dzieci. Tymcza-
sem dochowali siê ju¿ dzieci, 
wnuków i prawnuków, któ-
rzy s¹ im wdziêczni za trud i 
poœwiêcenie. 

Uroczystoœæ wrêczenie im 
odznaczeñ przyznanych w 
imieniu Prezydenta RP odby-
³a siê 21 paŸdziernika 2006 

roku w Urzêdzie Stanu Cy-
wilnego w Lubiczu. 

Pañstwo G³owaccy wycho-
wali 4 dzieci, doczekali siê 
11 wnuków i 4 prawnuczek. 

Natomiast Pañstwo Fik 
wychowali 3 dzieci, doczeka-
li siê 5 wnuków i 2 prawnu-
ków. 

Uroczystoœæ wrêczenia od-
znaczeñ przebieg³a w mi³ej, 
sympatycznej i pe³nej wzru-
szeñ atmosferze. By³y gratu-
lacje i ¿yczenia doczekania 
w dostatku i zdrowiu kolej-
nych rocznic, a tak¿e kwiaty, 
lampka szampana i pami¹t-
kowy dyplom.

Sabrina i Edward G³owaccy z Brzezinka oraz Teodo-
zja i Bogus³aw Fik z Jedwabna doczekali siê wnu-
cz¹t i prawnucz¹t

Zmiany w sposobie zbiórki odpadów
Informujê, ¿e w dniu 12 

wrzeœnia 2006 roku Wójt 
Gminy Lubicz wyda³ zarz¹-
dzenie nr.OŒW.0151/27/06 
w sprawie wymagañ, ja-
kie powinni spe³niaæ przed-
siêbiorcy  ubiegaj¹cy siê o 
uzyskanie zezwolenia w za-
kresie odbierania odpadów 
komunalnych od w³aœcicieli 

nieruchomoœci, opró¿-
niania zbiorników bezod-
p³ywowych i transportu 
nieczystoœci ciek³ych.

W zwi¹zku z tym do dnia 
12 marca 2007 roku zgod-
nie z nowelizacj¹ ustawy o 
odpadach z dnia 29 lipca 
2005 roku ( Dz. U. z 2005 r. 
nr.236  poz.2008 ze zmia-

nami) przedsiêbiorcy pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ w za-
kresie odbierania odpadów 
komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci s¹ zo-
bowi¹zani do dostosowania 
swojej dzia³alnoœci do obo-
wi¹zuj¹cego regulaminu 
oraz wyst¹pienia do wój-
ta gminy Lubicz o zmia-

nê posiadanego zezwolenia 
na prowadzenie dzia³alno-
œci na odbieranie odpadów 
komunalnych od w³aœci-
cieli nieruchomoœci. Je¿eli 
przedsiêbiorca nie wyst¹pi z 
takim wnioskiem w wyzna-
czonym ustawowo terminie, 
wójt gminy stwierdzi z urzê-
du, bez odszkodowania wy-
gaœniêcie dotychczasowego 
zezwolenia.

MG                
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„Mistrzyni ortografii”
Filie Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Lubiczu 
Górnym i Grêbocinie wziê-
³y udzia³ w dyktandzie „O 
PIÓRO STAROSTY TO-
RUÑSKIEGO” organizo-
wanym przez Powiatow¹ i 
Miejsk¹ Bibliotekê Publicz-
n¹ w Che³m¿y. W tym ro-
ku przypada ju¿ IV edycja. 
Reprezentuj¹ca nasz¹ gmi-
nê Kinga Hopke z Lubi-
cza Górnego wykaza³a siê 
bardzo dobr¹ znajomoœci¹ 
zasad stosowanych w orto-
grafii polskiej i zajê³a I miej-
sce, otrzymuj¹c tym samym 
pióro starosty toruñskiego. 

Serdecznie gratulujemy!!!                                                            
Konkurs odby³ siê 10 li-

stopada w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Che³m¿y. By³ 
on adresowany do uczniów 
III klas gimnazjów z terenu 
powiatu toruñskiego. Za-
sadnicze cele dyktanda to 
pielêgnowanie poprawnej 
polszczyzny pisanej oraz 
kontakt m³odzie¿y z biblio-
tek¹. Poza King¹ Hopkê na-
sz¹ gminê reprezentowa³y 
tak¿e : Aleksandra Jankow-
ska z Lubicza Górnego oraz 
Joanna Gryciuk i Ma³gorza-
ta Górska z Grêbocina. 

Nowości książkowe
Z literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Spi-

sek Graala”- L. Sholes, „Francuska suita”- J. Nemirovsky, 
„Portier nosi garnitur od Gabbany”- L. Weisberger, „Prze-
paœæ”- N. Evans, „Hongkong”- J. Lanchester, „Gliniana 
Biblia”- J. Navarro, „Notes Micha³a Anio³a”- P. Christo-
pher, „Iacobus”- M. Asensi, „Obietnica anio³a”- F. Lenoir, 
„Zanim ciê znajdê”- J. Irving, „Ptak z Uliety”- M. Davies, 
„Zabiorê ciê tam”- J.C. Oates, „Córka Homera”- R. Gra-
ves, „Prawdziwy cud”- N. Sparks, „Facet z zasadami”- T. 
Wolfe,  „Moje Ewangelie”- E.E. Schmitt, „Apokalipsa”- D. 
Konntz, „Artysta zbrodni”- J. Case, „Maria Magdalena i 
Œwiety Graal”- M. Starbird, „Wyj¹tkowe czasy”- M. Cun-
ningham, „Wysepka”- A. Levy, „Œwiadectwo prawdy”- 
J. Picoult, „Sire”- J. Raspail, „Qumran”- E. Abecassis, 
„Ostatnia cesarzowa”- K. Laidler. 

Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki polskich autorów: S. Lem 
- „Rasa drapie¿ców”, J. Menzel -”Nie chodŸ ciemn¹ do-
lin¹”, H. Krall - „Król kier znów na wylocie”, Nurowska 
M.- „Ksiê¿yc nad Zakopanem”, I. Nowakowski - „Chcia-
³em byæ ksiêdzem”, W. Cejrowski - „Rio Anaconda”, P. 
Czerwiñski - „Pokalanie”, R. Kapuœciñski - „Prawa natu-
ry”, Z. Mossakowska - „Ich dwoje i Julia”, I.L. Konieczna 
- „Szarlotk@ z ogryzków”, A.E. Kamieniecka - „Dziewczy-
na z Buenos”, M. Kalicka - „Wirtualne zauroczenie”.

Z literatury popularno-naukowej biblioteka zakupi³a: 
„Marsz Czarnych Diab³ów”- E. McGilvray, „Fizyka œrodo-
wiska”, „Bionika”, „Jak mówiæ, rozmawiaæ, przemawiaæ”, 
„Tragedia na morzu”- B. Jacobs, „Byli”- T.Torañska, 
„Czerwone karty Koœcio³a”- G. Kucharczyk, „Ucieczki z 
Sybiru”- W. Œliwowska, „Kontratak”- W.E.B. Griffin, „Hy-
drologia ogólna”, „Leksykon malarstwa”,  „W co siê ba-
wiæ z dzieæmi”. 

Dla najm³odszych polecamy: ksi¹¿eczki o Kubusiu 
Puchatku: „Urodziny K³apouchego”, „Miodowe drzewo”, 
„Naucz siê wybaczaæ”, „Kubuœ i Hefalumpy”, „Puchatko-
we dzwoneczki”, „Zawsze mów prawdê”, „Puchatkowe za-
klêcie”, a tak¿e „Auta”, „Mój brat niedŸwiedŸ”, „Zagadki 
dla maluchów”, „Wierszopisanki”, „Przytulanki”, „Nod-
dy i Czarodziejska têcza”, „Noddy i wspania³y prezent” 
oraz historyjki o zwierzêtach: „Piesek tropik i przyjacie-
le”, „Kotka Zuzelka i przyjaciele”, „Pracowity dzieñ Mysi”, 
„Sprawgniony pingwin”, „Zaj¹c Maurycy”.

Dla m³odzie¿y: seria Witch: „Piêæ Stra¿niczek”, „Prawie 
Czarodziejki II”, „Znikniêcie”, „Wszystko o Irmie”, „Ch³op-
cy, jak ich polubiæ?”, „Spotkania, imprezy i przyjêcia”, „W 
grupie raŸniej” poza tym tak¿e „Moda na zakochanie”, 
„Komórkowa mi³oœæ”, „Lawenda w chodakach”, „Ala ma 
kota: Osiemnastka”, „Stowarzyszenie Wêdruj¹cych D¿in-
sów”, „Zaklinacz Cieni”, „Gwiazda zag³ady”, „Abarat”, 
„Zwierzenia nastoletniej niani”, „Spisek w królestwie cza-
rów”, „Niech ¿yje dysleksja”, „Amor z ulicy Rozkosznej”, 
„Ella zakleta”, „Ch³opaki w g³owie”.

Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a: „Piraci z 
Karaibów 2”, „Silent Hill”, „16 przecznic”, „Kod da Vinci”, 
„Oszukaæ przeznaczenie 3”, „X-Men: Ostatni Bastion”, 
„Tristan i Izolda”, „Wyznania Gejszy”, „Plan doskona³y”, 
„Mi³oœæ na zamówienie”, „Firewall”, „Agent XXL2”, „Tylko 
mnie kochaj”, „Ja wam poka¿ê”, „Detonator”, „Casano-
va”, „Ja, Twardziel”, „Wykolejony”, „Opowieœci z Narnii”, 
„Duma i Uprzedzenie”, „Egzorcyzmy Emily Rose”, „Z ust 
do ust”, „Siostry”, „Miasto gniewu”, „Harry Potter i Cza-
ra Ognia”, „Mi³osna zagrywka”,  dla najm³odszych: „Epo-
ka Lodowcowa 2”, „Auta”, „Skok przez p³ot”, „Czerwony 
Kapturek: prawdziwa historia”, „Ma³a syrenka”, „Mój 
brat niedŸwiedŸ 2”.

Przegląd na najciekawszą 
inscenizację 

Filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Z³otorii wziê-
³a udzia³ w przegl¹dzie na 
najciekawsz¹ inscenizacjê 
przygód bohaterów ksi¹-
¿ek Astrid Lindgren pt. 
„TEATRA£KI Z PRZYGO-
D¥ I HUMOREM”, organi-
zowanym przez Powiatow¹ i 
Miejsk¹ Bibliotekê Publicz-
n¹ im. J. Prejsa w Che³m-
¿y. Konkurs zorganizowany 
zosta³ z okazji 2006 roku 
Astrid Lindgren. 

Zasadnicze cele przegl¹-
du to: 

• Rozbudzenie zaintereso-
wañ czytelniczych twórczo-
œci¹ pisarki,

• Zachêcenie dzieci do za-
bawy z ksi¹zk¹,

• Pobudzenie wyobraŸni i 
wra¿liwoœci dziecka,

• Rozwijanie pamiêci i 
umiejêtnoœci gry s³owem i 

ruchem.
Fina³ imprezy odby³ siê 18 

paŸdziernika 2006 r. o godz. 
10.00 w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Dobrzejewi-
cach. Dzieci reprezentuj¹ce 
nasz¹ gminê to: Aleksan-
dra ¯yœko, Milena Strze-
lecka, Daria Buczkowska, 
Olga ¯uchowska, Bartosz 
Boroñski. Inscenizacja, 
któr¹ przedstawi³y na prze-
gl¹dzie, pochodzi z ksi¹¿-
ki Astrid Lindgren pt. „Fizia 
Poñczoszanka”. Poza przed-
stawicielami naszej gminy 
w przegl¹dzie udzia³ wziê³y 
dzieci z Che³m¿y, Dobrze-
jewic, Zelgna, Ma³ej Nie-
szawki, £ysomic i Lulkowa. 
Wszystkie dzieci zosta³y na-
grodzone poprzez upominki 
w postaci maskotek, d³ugo-
pisów i breloczków.


