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Gazetka ekonomiczna Gimnazjum Publicznego nr 1 

im. Mikołaja Kopernika w Lnianie 

kwiecień 2014 – WYDANIE SPECJALNE 

 

Uczniowie Gimnazjum przekonali się, że ekonomia może być ciekawa. 

Doświadczenie dziennikarskie również się przyda… 

……………………………………………………………………………………........................................ 

 

 

 

Dojrzałość w rządzeniu –    Nie ma gdzie ćwiczyć –  Od zera do milionera - 
wywiad z wójtem   reportaż   artykuł merytoryczny 
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DOŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCZE 
  
Wybrani uczniowie z klas gimnazjalnych w Lnianie udali się do 
pobliskiego zakładu papierniczego aby zobaczyć, jak prosperuje tak 
ogromne przedsiębiorstwo. Zadbano tam o ich dobre samopoczucie, ale 
przede wszystkim o bezpieczeństwo.  
 
 Dnia 4 lutego w ramach projektu "Na własne konto" wybraliśmy się do Mondi S.A. 

w Świeciu. Przedsiębiorstwo to jest jedną z liczących się firm papierniczych w Europie. 

Wytwarza papier workowy oraz papier do produkcji tektury falistej. Jest jednym 

z największych pracodawców w regionie, jednocześnie jest największą fabryką papieru 

w Polsce. Ma ponad 40-letnią tradycję. 

Zakład ten 

niezwykle dba  

o bezpieczeństwo 

pracowników a także 

gości. Dlatego też na 

samym początku, 

kiedy weszliśmy na 

teren placówki, nasz 

przewodnik – 

Jarosław Kurznik, 

polecił nam włożyć 

na siebie kamizelki 

odblaskowe i kaski. 

Dziewczęta, które 

miały buty na 

wyższym obcasie 

musiały zmienić je na odpowiednie obuwie – o płaskiej podeszwie. Zobaczyliśmy, jak 

wygląda praca w tej firmie: od samej przeróbki drewna do gotowej rolki papieru. Nie 

spodziewaliśmy się, że praca przy produkcji papieru jest taka skomplikowana i trudna. 

Przewodnik bardzo nas zaciekawił, gdy zaczął mówić o wieloletniej historii firmy. 

Dowiedzieliśmy się, że przedsiębiorstwo istnieje od 1967 roku i do dziś funkcjonuje na 

bardzo wysokim poziomie.  

W niektórych miejscach było bardzo ciepło i głośno, dlatego otrzymaliśmy stopery, 

które uchroniły nas od uszkodzenia słuchu. Pomiędzy maszynami produkcyjnymi były 

wyznaczone żółtymi liniami specjalne ścieżki– tylko nimi mogliśmy się poruszać. Co jakiś 

czas zatrzymywaliśmy się przy tzw. pulpitach. Pracowało tam ok. 3-5 osób. Ich praca 

polegała na kierowaniu produkcją na danym odcinku. Część zakładu, którą zwiedzaliśmy, 

była w całości zmechanizowana, a wszystko  sterowane komputerowo. Atmosfera była bardzo 

miła i sprzyjająca pracy. Mieliśmy możliwość dotknięcia papieru używanego do produkcji 

tektury.  

Fabryka ma powierzchnię 360 hektarów, więc było sporo zwiedzania. Posiada dużo 

obiektów na własne potrzeby, np. stację uzdatniania wody, elektrownię węglową, stację paliw, 

kolej zakładową i wiele innych. W ciągu 3 godzin uzyskaliśmy bardzo dużo ciekawych 

informacji na temat obróbki drewna i nie tylko. Wydaje nam się, że wycieczka do Mondi była 

jedną z najlepszych, jakie dotychczas przeżyliśmy. 

 

Daniel Janiak, Dominika Klimczak, Edyta Górka 

Grupa uczniów na tle maszyny papierniczej 
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DOJRZAŁOŚĆ W RZĄDZENIU  

 

 Pani Zofia Topolińska  -  w domu kobieta, żona, matka trojga dzieci.  

W pracy od ponad 18 lat wójt Gminy Lniano. To interesująca i w pełni 

oddana naszemu regionowi osoba. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia 

na temat swojej pracy i nie tylko. 

 

Od czasu, kiedy pracuje Pani 

w naszej gminie, wiele się 

zmieniło. Co uważa Pani za 

największy sukces w tym 

całym okresie? 

 -Trudne pytanie. 

Ciężko zidentyfikować to do 

jednego wydarzenia. Wydaje 

mi się, że wszystko zmienia 

się bardzo szybko w wielu 

obszarach i aspektach. Myślę, 

że jednak najbardziej zmienił 

się obszar wam znany: 

oświata. Jak zaczynałam 

pracę, istniały jeszcze szkoły 

filialne, było o wiele więcej 

dzieci niż obecnie, ale zmierzam do czegoś 

innego. Zmieniły się warunki w szkole. Na 

początku mojej pracy szkoły miały 

ogrzewanie węglowe, w każdej klasie był 

piec. Wyglądały one tak, jak wyglądały. 

W tamtych czasach warunki nauki były 

o wiele, wiele gorsze niż dziś. Kiedyś nie 

było sali gimnastycznej i zespołu boisk. 

Dlatego myślę, że  poprawa stanu 

technicznego bazy oświatowej to bardzo 

ważny moment. Nie nazwałabym tego 

sukcesem, ponieważ powinno się iść w tym 

kierunku. Powstał orlik.  Orlik to taka moja 

prawdziwa radość. Tu przyznam, że 

cieszyłam się jak dzieciak, mimo że prawie 

wcale z niego nie korzystam. To jest takie 

coś, co uważam za przydatne, nowoczesne, 

co tej gminie i dzieciakom się należy. 

Realizuje się coraz więcej programów 

i projektów pozalekcyjnych. To jest skutek 

tego, że Polska znalazła się w Unii 

Europejskiej i pojawiły się takie 

możliwości. Dobrze współpracuje się 

z dyrektorami szkół, wy jesteście aktywni, 

chcecie pracować - to jest nasz wspólny 

sukces. Będę zawsze powtarzać: 

inwestowanie w młodego człowieka to 

najlepszy kierunek. Robimy drogi, inne 

obiekty - one się niszczą, psują a wy, młodzi 

ludzie nie, jesteście coraz mądrzejsi. Ważna 

jest także infrastruktura.  Każdy 

mieszkaniec ma wodę, kiedy zaczynałam 

było inaczej. Udało nam się wybudować 

kanalizację, przydomowe oczyszczalnie.  

1 Wójt Gminy Lniano – pani Zofia Topolińska 
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Czy sięga Pani pamięcią do początków 

swojej pracy? Czy jest coś, co Pani tak 

bardzo utkwiło? 

-Pewnie coraz rzadziej, ale sięgam. 

Moje poprzednie zajęcia miały zupełnie 

inny charakter niż praca w administracji. 

Tutaj były momenty humorystyczne, bo - 

nie ukrywam – na początku na wielu 

sprawach się nie znałam. Przychodziły 

osoby z zewnątrz, umawiały się na 

spotkania o różnorodnej tematyce. Powiem 

tak – na początku więcej słuchałam niż 

mówiłam. Mówią, że jak się słucha, to się 

uczy i taką właśnie przyjęłam zasadę. Był to 

okres, kiedy naprawdę trzeba było się 

pewnych rzeczy dowiedzieć, do wielu 

źródeł zaglądać. Jest sporo tematów, 

przepisów prawnych i to wymagało 

dodatkowej pracy, koncentracji, pokory. 

Dzisiaj nie żałuję, bo jednak uważam, że 

praca z ludźmi,  jest ciekawa i to bardzo. 

Człowiek się rozwija, nabywa 

doświadczenia, pewnie też tolerancji. Ten 

ogrom spraw jest trochę inny niż 

z perspektywy mieszkańca. Często 

podejrzewa nas o to, że nie chcemy czegoś 

rozwiązać. A przecież zwyczajnie nie ma 

pieniędzy, sposobu bądź przepisy nie 

pozwalają na owe rozwiązanie.  

 

Wiemy, że na dochody gminy składają się 

fundusze pozyskane z podatków i opłat 

lokalnych. Jaki zatem wpływ na budżet 

naszej gminy miał upadek lokalnej firmy 

„Viola”? 

-Wpływ miał ogromny. Na ten czas 

mamy pewne zaległości podatkowe. Z tytułu 

podatków od nieruchomości, płaconych 

przez „Violę” do kasy gminnej wpłata 

wynosiła około 15 tys. złotych miesięcznie. 

To istotna kwota przy naszym budżecie 

i wielki ubytek. Nowa firma – pewnie 

z jakimś poślizgiem – ale tę kwotę 

ureguluje. Natomiast jest inny, istotny 

skutek – ludzie tracą miejsca pracy, a tego 

nie da się do końca przeliczyć na pieniądze. 

To również ma wpływ na dochody gminy, 

przede wszystkim sytuację mieszkańców. Są 

oni pozbawieni dochodów, próbują sięgać 

do GOPS-u, prosić o pomoc. Tam jednak 

nie zrekompensują im tego. To taka 

degradacja ludzi. Jak się nie ma pracy, to 

człowiek czuje się gorszy, bo ona jest 

wartością. Każdy chce ją mieć – taką czy 

inną, lepszą albo gorszą. To właśnie 

postrzegam jako dużą stratę. Prawdą jest, że 

jeśli na terenie gminy istnieje duży zakład, 

to on generuje też nowe miejsca pracy. Ja 

jestem ciągle dobrej myśli, ze nowy 

podmiot, który przejął zakład, mocno stanie 

na nogi i zapewni ludziom zatrudnienie, 

przynajmniej w zbliżonym wymiarze jak 

poprzedni. Oby tak było.  

Wiele gmin w trosce o czyste powietrze 

przechodzi z opalania węglem na 

ogrzewanie gazowe. Czy w naszej gminie 

robi się coś w tej sprawie? 

 -Obecnie nie mamy dostępu do gazu 

ziemnego. Natomiast jest opracowywana 

koncepcja przez spółkę gazowniczą, która 

chciałaby wejść na teren gminy. Warunkiem 

jest zapotrzebowanie i odbiór. Jeżeli tylko 

odbiorcami miałyby być gospodarstwa 

domowe, to firma nie wejdzie, bo jest za 

mało chętnych. Ogrzewanie gazowe jest 

ekologiczne, czyste i przyjazne środowisku, 

ale stosunkowo drogie. Firmy idą tam, gdzie 

jest duża sprzedaż. Koncepcja ta oparta jest 

na tym, że gaz będą kupowały zakłady 

przemysłowe. Na uwadze mieliśmy „Violę” 

i Zakłady Mięsne „Kier”. Nitka gazowa 

miałaby prowadzić wzdłuż drogi Bramka-

Lniano. Były przeprowadzone rozmowy 
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z gminą, czy byśmy byli skłonni do 

przestawienia szkół na ogrzewanie gazem. 

Oczywiście, gaz jest tańszy od olejowego, 

więc gdyby te zakłady zgodziły się na to, 

istnieje realna szansa, że w roku 2016 gaz 

byłby w Lnianie.  

Czy gmina zamierza wspierać budowę 

ścieżek rowerowych?  

 -Zamierza, na tym etapie mam dość 

dobre wiadomości. Byłaby to ścieżka, która 

prowadziłaby od Błądzimia do Tlenia. 

Mamy obszary cenne przyrodniczo: Otulina 

Wdeckiego Parku Krajobrazowego, aleja 

lipowa prawem chroniona, która stwarza 

wyjątkowe niebezpieczeństwo dla 

poruszających się tą drogą. Wybrać się 

rowerem czy nawet pieszo to praktycznie 

samobójstwo - horror. Myślę, iż fakt, że 

mamy obiekty chronione to kolejne 

argumenty na tak. Myślę, że budowa tej 

ścieżki rowerowej będzie miała miejsce 

w latach 2017-2018. 

Wiemy, że aby gimnazjum 

funkcjonowało, musi mieć swoją salę 

gimnastyczną. To dlaczego, w takim  

układzie my, jako gimnazjum, 

współdzielimy ją ze szkoła podstawową? 

 -Hmm.. To jest dobre pytanie.. Czy 

musi mieć salę gimnastyczna na własność  - 

dyskutowałabym. Na pewno powinno mieć, 

a tym samym większą możliwość 

korzystania z niej. Ciągłe dzielenie się ze 

szkołą podstawową stwarza problem i to 

duży.  Brakuje miejsca i funduszy, aby 

takowa powstała . W bliższej perspektywie 

o tej sali się nie mówi. Z tym wiązałyby się 

duże wydatki, a gmina jest zadłużona. 

Z tego powodu plany te zostały odsunięte. 

Jedynym, co może gmina zaoferować, choć 

to nie jest odpowiedź na pytanie, będzie 

modernizacja i przebudowa obiektu 

sportowego - stadionu. Nie znaczy to 

natomiast, że ta sala się nie pojawi. 

Pomyślimy nad tym. 

Utrzymanie szkół to zadanie własne 

gminy. W związku z tym mamy pytanie 

o przyczyny likwidacji klas 4-6 Szkoły 

Podstawowej w Siemkowie. Jakie są tego 

motywy? Co gmina na tym zyska, a co 

straci? 

 -Ma zyskać. Straci pewnie jakieś 

dobre postrzeganie. Większość podejrzewa, 

że celem są pieniądze a nie dobro dzieci. 

Prawdą jest, że utrzymanie szkół to zadanie 

własne gminy, niestety kosztowne. Gmina 

otrzymuje środki, lecz są one zdecydowanie 

za małe, musimy dokładać. Na dzień 

dzisiejszy nie mamy z czego. Obecnie 

dopłacamy do oświaty ponad 1,5mln 

złotych, więcej nie możemy. Natomiast 

kolejny rok generuje coraz większe koszty. 

Istotna jest także liczba dzieci w klasach 

w szkole w Siemkowie. Są tam 3 klasy, 

które zgodnie z ustaleniami Rady Gminy 

mają od września pojawić się w Lnianie, 

w sumie 30 uczniów. Najkrócej mówiąc, 

środki przekazywane przez ministerstwo 

i te, które posiada gmina już nie 

wystarczają, żeby prowadzić szkołę o tak 

małej liczbie dzieci. Wiemy natomiast, że 

szkoła w Lnianie potrafi te dzieci przyjąć do 

swoich klas, nie tworząc nowych oddziałów. 

W klasach 4-6 będzie średnio po 25 osób, to 

jest w normie. Nie chciałabym tego 

traktować w kategoriach zysków i strat. 

Trudno tak to klasyfikować. Ta częściowa 

likwidacja jest koniecznością. 

A co w takim razie stanie się 

z nauczycielami, którzy tam nauczają? 

 -Sytuacja dla nich nie jest najgorsza. 

Każdy z nauczycieli znajdzie pracę na 

terenie naszej gminy: w szkole w Lnianie 
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lub w Błądzimiu. Już wcześniej ustaliliśmy 

z dyrektorami, aby nie zatrudniać nikogo 

z zewnątrz, ponieważ po likwidacji części 

placówki, w pierwszej kolejności należy 

znaleźć posadę nauczycielom z Siemkowa. 

   Gminy nie mogą prowadzić własnej 

działalności gospodarczej. Powinny 

przyciągać firmy i zapewniać im sprawną 

i przyjazną politykę. Czy gmina ma wizję 

rozwoju przedsiębiorczości na kolejne 

lata? 

 -Jak powiedziałaś, gminy nie mogą 

prowadzić takiej działalności. Kiedy 

pojawia się inwestor, staramy się, by jego 

obsługa była priorytetem.  Udzielamy mu 

wszelkiej pomocy. Natomiast trudno nam 

planować, żeby tutaj rozwinęła się 

jakakolwiek działalność na przykład 

przetwórcza czy handlowa. Ona bowiem 

zależy przede wszystkim od inwestora. 

Promujemy gminę, mówiąc, że posiadamy 

wolne tereny inwestycyjne, jesteśmy 

otwarci na nowe inwestycje. Niestety nie 

mamy bezpośredniego wpływu na to, żeby 

przedsiębiorca się tu pojawił, to nie jest 

zależne od nas.  

Niedługo mija pani kolejna kadencja. Czy 

ma pani jakieś cele do zrealizowania 

przed jej zakończeniem? 

 -Przede wszystkim należy 

zrealizować budżet i zadania na ten rok. 

Kadencja kończy się w listopadzie, trzeba  

 

 

 

 

 

się pospieszyć. Myślę, że się uda. W tym 

roku finansowym musimy zakończyć 

projekty unijne. Pracy będzie co niemiara. 

Mamy  zamierzenia dotyczące: świetlic 

wiejskich i ich wyposażenia, budowy 

ścieżki zdrowia, organizacji dożynek, 

remontu na obiekcie sportowym, 

dokończenia kanalizacji. W Lnianie ma 

powstać świetlica wiejska. Planujemy 

wyremontować targowisko gminne. 

Powstaną stragany stacjonarne oraz 

oświetlenie. Chcemy także  podjąć działania 

na wysypisku śmieci w Lnianku – ma być 

ono rekultywowane. Pracy dużo – czasu 

mało. 

Jesienią będą kolejne wybory. Czy będzie 

się Pani ubiegać o fotel wójta? Jeśli tak, 

to jakie ma Pani plany na przyszłość? 

 -Myślę, że się odważę. Chcę 

wykorzystać swoje doświadczenie, 

a zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania 

środków unijnych. Jest jeszcze wiele rzeczy 

do zrobienia. Brakuje nam dróg, ścieżek 

rowerowych. Być może uda się zrobić coś w 

sprawie tej sali gimnastycznej oraz obiektu 

sportowego.  

Mamy nadzieję, że uda się Pani wszystko 

zrealizować.  

 -Proszę trzymać za mnie kciuki. 

Będziemy na pewno. Bardzo dziękujemy 

za rozmowę. 

        

 

 

Wywiad przeprowadziły: 

 Dominika Klimczak, 

 Edyta Górka, 

 Sandra Kuchczyńska 
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NIE MA GDZIE ĆWICZYĆ 
 

W całej Polsce istnieje niewiele gimnazjów, które nie mają własnej sali 
gimnastycznej. Przykładem takiej szkoły jest Gimnazjum Publiczne nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Lnianie. Cierpią na tym uczniowie. 
 

 Nasze Gimnazjum powstało w 1999 r. W tym czasie na terenie całego kraju tworzono 

sale gimnastyczne lub hale sportowe przy szkołach – był to warunek powstania gimnazjum. 

W Lnianie taka sala się nie pojawiła. Gimnazjaliści nie mają więc własnego miejsca ćwiczeń. 

 Na lekcjach wychowania fizycznego gimnazjum korzysta z uprzejmości Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II (gimnazjum i podstawówka bowiem oddzielone są jedynie 

szklanymi drzwiami). Tamtejsza dyrekcja „użycza” gimnazjalistom swoich dwóch sal 

gimnastycznych. Wydawałoby się, iż problem braku pomieszczenia dzięki temu jest 

rozwiązany. Niestety, nie jest tak kolorowo. 

 W Szkole Podstawowej jest 14 grup, które uczestniczą w zajęciach wychowania 

fizycznego, w Gimnazjum zaś 10 (są także osoby niepełnosprawne, które mają zajęcia 

korekcyjne). 

Każda z nich 

(nie licząc 

oddziału 

„zerówki”) 

tygodniowo ma 

4 godziny WF-

u. Wszyscy 

chcieliby 

korzystać z sali, 

szczególnie tej 

większej, a to 

jest nierealne. 

Są dni, kiedy na 

jednej godzinie 

lekcyjnej 

spotyka się 

5 grup. Jedną 

z nich jest 

zerówka, a te 

dzieci muszą 

wejść na 

którąkolwiek z sal, ponieważ takie mają prawo. A co z pozostałymi 2 grupami z podstawówki 

i 2 z gimnazjum? Zostaje jeszcze druga sala gimnastyczna. Niestety, trudno jest porozumieć 

się ze Szkołą Podstawową – oni nie chcą rezygnować i zazwyczaj sami zajmują salę. Innym 

wyjściem jest gra w tenisa stołowego. W tym przypadku jedna grupa i tak zostaje bez miejsca 

ćwiczeń. Gdy pogoda sprzyja, można oczywiście iść na spacer czy skorzystać z orlika lub 

stadionu. A co uczniowie mają robić, gdy pogoda za oknem nie jest łaskawa? Często zdarza 

się tak, że zajęcia wychowania fizycznego spędzamy w szkolnej świetlicy. Tam jedyną 

rozrywką jest gra w piłkarzyki albo… oglądanie telewizji. 

2 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lnianie podczas zajęć wychowania fizycznego 
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-Z punktu widzenia metodyki wychowania 

fizycznego najlepsze zajęcia prowadzone są 

na świeżym powietrzu. Często korzystamy 

z takiego rozwiązania, jednak ze względów 

pogodowych nie zawsze jest to możliwe. 

W okresach zwiększonej zachorowalności 

na przeziębienia i grypę jest to wręcz 

szkodliwe. Ponadto przepisy zabraniają 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

podczas dużych mrozów, deszczu, burzy, 

czy oblodzenia. – wypowiada się nauczyciel 

wychowania fizycznego, pan Marek Kuta.  

Szkoła Podstawowa natomiast jest skłonna 

pożyczać nam mniejszą salę gimnastyczną. 

Niestety, kiedy chcemy zagrać tam w jakąś 

grę zespołową, zwyczajnie brakuje miejsca. 

W grupie jest około 15 uczniów. Jak 

wyrośnięci szesnastolatkowie mają tam się spełnić? Jest to niemożliwe. Problemem jest także 

ogromny pogłos na tej sali. Trudno jest zrozumieć słowa nauczyciela, często nie docierają one 

do uczniów, a wtedy o wykonaniu polecenia nie ma mowy. 

Harmonogram korzystania z sal jest wręcz śmieszny. Przykładem jest grupa dziewcząt z klasy 

2b. 

-Mamy 4 godziny WF-u tygodniowo, z sali korzystamy 1,5raza. - relacjonuje jedna 

z dziewcząt. 

Co to znaczy? W jeden dzień dziewczyny wchodzą na salę gimnastyczną „dużą”, natomiast 

na „małą” - co drugi tydzień. 

Oczywiście, można by myśleć o ułożeniu planu lekcji tak, aby łatwiej było podzielić się 

salami. Jednakże nikt nie chciałby czekać godzinę czy dwie w świetlicy, aby iść na 

wychowanie fizyczne. 

 

„Problem jest, i to duży” 

Władze gminy widzą, że sytuacja jest niesprzyjająca dla uczniów. 

-Gimnazjum powinno mieć własną salę, a tym samym większą możliwość korzystania z niej. 

Ciągłe dzielenie się nią ze Szkołą Podstawową sprawia problem, i to duży – mówi pani wójt, 

Zofia Topolińska. 

Niestety na mówieniu się kończy. Aby warunki poprawiły się, nie ma szans. 

-Brakuje miejsca i funduszy, aby sala dla Gimnazjum powstała. W bliższej perspektywie się 

o niej nie mówi. Kiedyś natomiast myślano o budowie hali sportowej. Z tym wiązałyby się 

wydatki, a gmina jest zadłużona. Z tego powodu plany te zostały odsunięte – kontynuuje pani 

Topolińska. 

Czyli wszystko zostaje po staremu. Gimnazjaliści muszą się godzić na wiele ustępstw 

i cieszyć faktem, iż do sali gimnastycznej mają chociażby mały dostęp. Wielu natomiast 

zastanawia się, co będzie, jeśli Szkoła Podstawowa całkowicie zabroni korzystania z sal. Mają 

do tego prawo, bo obie należą do nich. Co się stanie z gimnazjalistami, jak będzie wyglądało 

ich wychowanie fizyczne? 

Miejmy nadzieję, że w tej sprawie coś się zmieni i zajęcia WF-u nie będą odbywały się 

w świetlicy. 

 

Sandra Kuchczyńska 

3Kiedy uczniowie nie mogą wejśc na salę gimnastyczną, korzystają 
np. z orlika 
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OD ZERA DO MILIONERA 
 

 Co ja będę robić w przyszłości? Pewnie każdy nastolatek zadaje 
sobie to jedno pytanie. Nie jestem wyjątkiem. Pójdę do liceum, może na 
jakieś studia... Ale co dalej? Jakie mam plany na przyszłość? 

 
 Moim marzeniem jest, aby za parę lat otworzyć w centrum Lniana małą, przytulną 

kawiarenkę, w której każdy mógłby w spokoju porozmawiać, poczytać książkę czy gazetę  

i - co najważniejsze – zjeść smaczne ciastko i wypić wspaniałą kawę bądź gorącą czekoladę. 

W dzisiejszych czasach coraz bardziej rośnie popyt na takie miejsca i warto jest w nie 

zainwestować. 

 Podstawowym celem tego biznesu miałoby być prowadzenie działalności handlowo-

lokalnej o charakterze gastronomicznym oraz zaspokojenie oczekiwań ze strony 

potencjalnych klientów, czyli mieszkańców gminy Lniano. W okolicach mojej kawiarni nie 

znalazłby się prawdopodobnie żaden inny lokal tego typu, byłaby to całkowita nowość na 

tutejszym rynku. 

 Dziś, aby założyć działalność gospodarczą, trzeba spełnić co najmniej pięć warunków. 

Przypuszczam, że tak samo będzie w przyszłości. Na początku musiałabym zarejestrować 

w Urzędzie Gminy, następnie Urzędzie Statycznym, później w Urzędzie Skarbowym. Moim 

obowiązkiem byłoby również założenie konta bankowego oraz zgłoszenie firmy do systemu 

ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, jako iż kawiarnia uczestniczy w dystrybucji żywności, 

czekałaby mnie jeszcze wizyta powiatowego inspektora sanitarnego. Na wszystkie 

pozwolenia trzeba czasem czekać dość długo, zaś za niektóre usługi trzeba ponieść opłaty. 

 Niestety w taką małą kawiarnię trzeba zainwestować trochę pieniędzy. Wynajem 

lokalu, jego wyposażenie, umeblowanie, wystrój, kasa fiskalna, klimatyzacja... Początkowe 

koszty mogą pewnie wynosić około 50 tysięcy złotych, a nawet więcej. Dodatkowe będą 

opłaty za konto bankowe, ubezpieczenia, podatki, odtwarzanie muzyki w lokalu. Koszty 

miesięczne wynosiłyby około 12 tysięcy złotych. Cena ta zawiera opłaty za wynajem lokalu, 

pensję dla 3 pracowników, rachunki oraz przede wszystkim towar – pyszne ciasta i kawy. 

Przeciętny człowiek chcący założyć własną działalność nie ma wystarczających środków 

finansowych. Tak samo prawdopodobnie będzie ze mną. Jeśli zamierzałabym otworzyć 

własny lokal, musiałabym wziąć w banku kredyt. Aby go uzyskać, powinnam posiadać 

zdolność kredytową, zaś zabezpieczeniem pożyczki byłaby zapewne sama kawiarnia. 

Musiałabym także liczyć się z konsekwencjami takich działań. Zawsze istnieje ryzyko. Moja 

kawiarnia mogłaby nie przynosić zysków. W takiej sytuacji mogłabym stracić lokal 

i dodatkowo dalej spłacać odsetki. Dlatego też, gdybym zdecydowała się w końcu na taką 

inwestycję, włożyłabym w to całe swoje serce, aby mój pomysł nie okazał się kompletną 

porażką. Przychody takiej kawiarenki to około 18 tysięcy złotych miesięcznie, więc po jakimś 

czasie w końcu udałoby mi się spłacić dług wobec banku. 

 Lokal powinien posiadać główną salę, toalety, pomieszczenie za barem i zaplecze. 

Bardzo ważna jest lokalizacja kawiarni, jak również wygląd z zewnątrz. Najlepiej byłoby, 

jakbym mogła znaleźć w centrum Lniana stary budynek z czerwonej cegły. Dzisiaj nie jest to 

tak wielki problem. Istnieje taki budynek, który idealnie pasuje do mojego wyobrażenia. 

Jednak za parę lat coś może się zmienić, być może nikt nie będzie chciał wynajmować tego 

lokalu. Jeśliby udało mi się otworzyć tam kawiarnię, chciałabym, aby budynek prezentował 

się wspaniale i stwarzał niesamowitą atmosferę. Porozstawiałabym tam wiele donic 

z kwiatami i innymi roślinami. Latem przed budynkiem mogłabym rozstawić ławeczki 

i stoliki,  ponieważ miejsca jest tam wystarczająco dużo. 

 Również nazwa kawiarni jest istotna. Powinna przyciągnąć klientów oraz ich 
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zainteresować. 

Jeślibym miała teraz 

wybierać, to 

nazwałabym swój 

lokal „Zacisze 

lniańskie”.  

Wygląd, a przez to 

i nastrój wnętrza są 

jeszcze ważniejsze 

niż wygląd budynku. 

Powinnam trafić 

w gusta klientów, 

aby mogli odprężyć 

się i spokojnie 

wypić kawę 

w czyimś 

towarzystwie. 

Marzy mi się, aby 

kawiarenka była 

urządzona w stylu 

retro. Na ścianach widniałyby stare zdjęcia w sepii z naszej gminy. W całym pomieszczeniu 

rozmieszczone byłyby miękkie sofy i fotele przy okrągłych stolikach. Umieściłabym tam 

również półki z książkami, a każdy, kto chciałby poczytać, mógłby po prostu sięgnąć po 

lekturę. Nad barem, wykonanym z cegieł, zwisałby stary zegar. W powietrzu czułoby się 

zapach kawy i gorącej czekolady. W tle słychać by było jazzowe oraz bluesowe utwory. 

 Zaopatrzenie jest kolejną ważną sprawą. W jego nabywaniu miałabym dwa wyjścia – 

kupować cały towar bądź przy pomocy personelu piec ciasta na miejscu. Druga opcja jest 

bardzo kusząca. Moim zdaniem pieczenie ciast to wspaniała praca. Niestety wypieki szybko 

się psują, toteż nie warto byłoby mi na samym początku robić czy zamawiać ich wiele. 

Powinnam zaopatrzyć się w taką ilość, która zaspokoi potrzeby klientów. Mogłoby się 

również zdarzyć, że wszystkie wyroby nie zostałyby kupione, a niedługo stracą świeżość. 

W takiej sytuacji najprawdopodobniej rozdałabym resztę towaru moim pracownikom – 

wydaje mi się to być najlepszym rozwiązaniem z możliwych. Jednak to nie ciasta są 

najważniejsze w kawiarni. Jak sama nazwa wskazuje, na pierwszym miejscu jest kawa. Coraz 

więcej osób ją docenia i delektuje się jej różnymi rodzajami. Prawdopodobnie za parę lat, w 

czasie, gdy zamierzam otworzyć własny biznes, wymagania klientów w stosunku do tego 

rodzaju napoju będą jeszcze większe. Oprócz kawy w kawiarni powinny znaleźć miejsce 

gorąca czekolada i parę rodzajów herbat. W menu znalazłyby swoje miejsce również muffiny, 

ciastka oraz lody podawane z dodatkami. 

 Nie obyłoby się też bez dobrej reklamy w prasie lokalnej. Moja kawiarnia posiadałaby 

również stroną internetową z informacjami na temat jej położenia, menu z cenami, danymi 

kontaktowymi oraz zdjęciami lokalu. 

 Nikt nie zagwarantuje, że moje marzenie się spełni. Muszę wierzyć i małymi krokami 

dążyć do tego celu. Może nie uda mi się otworzyć takiej kawiarenki, jednak to nie oznacza, że 

już nigdzie nie znajdę pracy, z której będę się cieszyć. Zawsze trzeba mieć plan B. Aby zostać 

przedsiębiorcą, należy być wytrwałym i nie poddawać się od razu. Zawsze może się okazać, 

że gdy tylko porzucę moje marzenia, ktoś inny będzie miał podobne i uda mu się osiągnąć 

cele, które kiedyś osiągnąć chciałam ja. 

 

Katarzyna Giczela 

4Budynek, w którym mogłaby znajdować się kawiarnia 
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„SĘK W TYM, ŻE ZNAMY SIĘ NA DREWNIE” 

 

Każdy ma własny pomysł na założenie działalności gospodarczej. Jedni 

wolą coś związanego z handlem, inni z usługami. Natomiast 

pan Jan Gołuński, współwłaściciel tartaku „JOLTEX”, łączy te dwie idee. 

 

D – Skąd pomysł na tartak? Czyli na 

taką, a nie inną działalność gospodarczą? 

– Odpowiedź jest prosta. Z niemocy 

finansowej. Kiedyś byłem nauczycielem. Po 

skończeniu studiów pracowałem      

w szkole jako nauczyciel w Technikum 

Mechanicznym przy ul. Słonecznej w 

Bydgoszczy. Ta praca dawała mi dużo 

zadowolenia, aczkolwiek nie dawała mi 

satysfakcjonujących dochodów. Moja żona 

także pracowała na uczelni, a mieszkaliśmy 

w hotelu asystenckim. Nie odpowiadało mi 

takie życie i postanowiłem coś z tym zrobić. 

Skąd pomysł na tartak? Mam rodzinę, która 

pracowała już w tej branży i w związku 

z tym początki mojej działalności opierały 

się na współpracy. Wspólnie założyliśmy 

firmę o nazwie JOLDAN. Współpraca 

z bratem i bratową  trwała bardzo krótko, bo 

tylko rok. Potem założyłem własną firmę – 

JOLTEX. Dlaczego? Tylko dlatego, żeby 

finansowo być samodzielnym 

i niezależnym. Każdemu na tym zależało 

w latach dziewięćdziesiątych.    

D – Jak było na początku istnienia firmy. 

Jaki był popyt na drewno na początku lat 

dziewięćdziesiątych,  kiedy firma 

powstawała?  

– Uuu, trudne pytanie mi teraz zadałaś. Jak 

było na początku? Ciężko, dlatego  

wzięliśmy duży kredyt.. Pożyczałem 

również pieniądze od osób prywatnych. Po  

 

miesiącu spłacałem ok. 60% zobowiązań. 

Dziś jest to niewyobrażalne. Mało było 

takich odważnych osób, które wzięłyby to 

na własne piersi. Ale opłaciło się. 

D – Czy w początkach działalności firmy 

była mniejsza konkurencja niż obecnie? 

W jaki sposób należy zabiegać o klienta 

dzisiaj? 

 - Konkurencja była zdecydowanie 

mniejsza. W ostatnich latach powstało dużo 

tartaków, małych i większych. Niektórzy 

muszą likwidować swoje firmy. Głównie 

upadają państwowe tartaki, natomiast 

prywatne prosperują lepiej. Teraz trzeba 

walczyć o rynek. Małe firmy „umierają”, bo 

nie są wydolne finansowo.  

D – Z kim firma konkuruje na rynku 

obecnie? 

– Konkurujemy ze wszystkimi firmami, 

które funkcjonują na rynku i zajmują się 

obróbką drewna. Każdy tartak jest dla mnie 

konkurentem , którego trzeba doceniać 

i szanować. Czasami współpracujemy ze 

sobą i wtedy jesteśmy partnerami. 

D – Czy ma Pan stałych klientów?  

– Mamy stałych klientów zarówno z Polski 

jak i z zagranicy, niektórych od wielu lat, 

ale ciągle pozyskujemy nowych.  Gdybyśmy 

opierali się na kilku stałych odbiorcach, 

moglibyśmy mieć problemy finansowe. 
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D – Wiemy, że na rynku 

należy być stale 

konkurencyjnym, ciągle 

szukać nowych 

pomysłów, być 

kreatywnym. Jakie ma 

Pan plany na 

przyszłość? 

– Rozwój firmy przede 

wszystkim. Wkrótce 

rozpoczniemy produkcję 

peletu, czyli 

ekologicznego materiału 

opalowego. W dobie 

troski o środowisko ta forma ogrzewania 

domów będzie cieszyła się coraz większą 

popularnością. Żeby zaspokoić potrzeby 

klientów, będzie można w tę formę 

produkcji zainwestować. A co z tym idzie 

rozwijać firmę, zwiększając zatrudnienie 

pracowników.  

D – Dlaczego wcześniej nie rozpoczął Pan 

produkcji peletu? Ogromne ilości trocin 

powstałych w wyniku obróbki drewna 

można było już wcześniej 

zagospodarować? 

–  Odpowiedź jest  prosta.  Produkcja w 

tartaku była tak duża, że nie musiałem 

rozszerzać działalności. Uważałem, że to nie 

jest konieczne. Wcześniej nie widziałem też  

w tym opłacalności.  Teraz wiem, że 

niekiedy trzeba każdy wiór, każdą drzazgę 

drewna przerobić, żeby coś osiągnąć. Myślę, 

że to jest droga do sukcesu, aczkolwiek  nie 

będzie stanowiła  głównej produkcji, 

a będzie jedynie jej częścią, uzupełnieniem. 

Zasadniczo nadal będziemy zajmowali się 

przerobem drewna, produkcją tarcicy, więźb 

dachowych, suszeniem, impregnacją.  To 

jest nasz główny kierunek działalności. 

D – Czy poza tą inwestycją planuje Pan 

jakieś inne? 

– Tak. Planuję wybudowanie suszarni 

próżniowej, dużo nowocześniejszej niż te, 

które teraz mamy. Ale wiąże się to 

z kosztami. Liczymy na dofinansowanie 

tego przedsięwzięcia ze środków unijnych.  

D – Właśnie, teraz Pan mnie uprzedził, bo 

chciałam zapytać czy korzysta Pan 

z dofinansowań Unii Europejskiej? 

– Korzystaliśmy kilkanaście lat temu. 

Kupiliśmy wówczas sprzęt na wyposażenie 

zakładu.  Obecnie staramy się o kolejne 

środki z Unii Europejskiej, ale czy uda nam 

się je pozyskać, okaże się dopiero za 

miesiąc, dwa. Trzeba się starać, bo inaczej 

zakład miałby trudności w utrzymaniu się na 

rynku. 

D – Czy planuje pan powiększyć obszar 

tartaku? 

– Nie, z dwóch powodów. Po pierwsze 

dlatego, że opłaty w gminie są zbyt duże - 

przy całym szacunku dla Pani Wójt, Zofii 

Topolińskiej, bardzo miłej kobiety - żeby 

zwiększać teren. Firma dysponuje pięcioma 

hektarami ziemi, więc obszar jest 

5Pan Gołuński w czasie oprowadzania uczniów po swoim zakładzie 
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wystarczająco duży i bez problemu zmieści 

się tu jeszcze nowa suszarnia i hala traków.   

D – Gdzie Pan pozyskuje surowiec 

i w jakich ilościach? Czy są na to jakieś 

limity? 

– A co to jest surowiec? Powiedz mi… 

D – Drewno z lasu…   

– Tak. Dobrze, dobrze. Też muszę zadać 

jakieś pytanie, żeby nie było tak 

monotonnie. Jeśli chodzi o drewno to 

praktycznie kupuję je z całej Polski, 

aczkolwiek najwięcej z najbliższych 

nadleśnictw, czyli z Zamrzenicy, Trzebcin, 

Osia, Żołędowa, Czerska. Zdarza się, że 

kupuję surowiec z bardzo daleka, np. 

z Piszu czyli spod  Olsztyna, z Mazur. To 

wszystko zależy od ceny.  Czasami opłaca 

się kupić drewno gdzieś dalej. 

D – Ile obecnie ma Pan pracowników?  

- Firma zatrudnia 

od 20 do 25 

pracowników.  

Liczba 

zatrudnionych 

zmienia się 

w zależności od 

zapotrzebowania. 

Im więcej 

zamówień, tym 

więcej ludzi jest 

potrzebnych do 

pracy. Okres letni 

akurat sprzyja 

temu, ale zimowy  jest niekorzystny 

i wówczas zmniejszamy zatrudnienie. 

Można powiedzieć, że w tym momencie 

ludzie mają wakacje, chociaż nie jest to 

pewnie właściwe określenie. Niestety, takie 

działania są konieczne, ponieważ 

utrzymanie pracownika jest kosztowne.  

D – Na koniec pytanie, skąd pomysł na 

nazwę firmy Joltex? 

- Nazwa tej firmy pochodzi właśnie od 

imienia mojej żony, Jolanty. Była taka moda 

w latach 1990-2000. Firmy nazywały się od 

imienia lub od nazwiska i dodawano 

końcówkę –ex, symbolizujący działalność 

w kraju i za granicą. Dlatego powstał Joltex. 

D – Dziękujemy Panu bardzo za 

poświęcony nam czas i życzymy dalszych 

sukcesów w pracy.  

 

 

 

Wywiad przeprowadziły: 

Lucyna Świderska 

Patrycja Gackowska 

 

6Uczniowie próbujący swych sił w pracy na tartaku 
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REALNE MARZENIA? 

 

Marzeniem każdego mieszkańca jest, aby z biegiem lat gmina się 

rozwijała. Chcielibyśmy mieć jak najwięcej nowoczesnych obiektów, 

ciekawych miejsc. Posiadamy własną wizję rozwoju naszej małej, lokalnej 

ojczyzny.  

    Większość ludzi żyje dniem dzisiejszym. Wielu jednak zastanawia się nad tym, co 

czeka nas w przyszłości. Żyjemy w małej, wiejskiej gminie. Nasza przyszłość zależy nie tylko 

od nas samych. W najbliższym czasie sporo mogłoby się tu zmienić. Jesteśmy w posiadaniu 

terenów nadających się pod budowę ciekawych obiektów. Warto byłoby w nie 

zainwestować… 

 Powstanie hala widowiskowo-sportowa. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli rozwijać 

swoje umiejętności fizyczne. Młodzi ludzie z chęcią spotkają się z przyjaciółmi i aktywnie 

spędzą czas, grając w siatkówkę czy koszykówkę. Hala ta zostanie także wykorzystana do 

organizacji różnych imprez okolicznościowych. Będzie możliwość zaproszenia jakiegoś 

ciekawego wykonawcy – to idealne miejsce na jego koncert. 

 Ciekawym pomysłem, który rozwinie turystykę na terenie naszej gminy, będzie 

modernizacja miejsc przy jeziorach. Odnowione zostaną pomosty, będą ratownicy, którzy 

zapewnią bezpieczeństwo kąpiącym. Wielką atrakcją stanie się wypożyczalnia sprzętu 

wodnego – kajaki, rowery wodne. Każde dziecko natomiast ucieszy się z dmuchanej 

ślizgawki. Zjazd z niej zakończy 

się w wodzie.  

A po tym szaleństwie młodsi 

będą mieli możliwość udania się 

na plac zabaw. Dorośli zaś 

mogą w tym czasie iść do 

pobliskiego baru na małą 

przekąskę.  

Należy także wykorzystać 

walory przyrodnicze, które się 

tu znajdują. Mamy dwa jeziora: 

Ostrowite i Błądzim – są one ze 

sobą połączone. Dookoła nich 

zostanie utworzona ścieżka 

rowerowa. Będzie to 

idealne miejsce do rekreacji. 

 Nie można zapominać o osobach starszych, które mieszkają w naszej gminie. Dla nich 

przygotuje się miejsce, w którym będą mogli spędzić czas – dom pobytu dziennego. Będą 

poznawać tam nowych ludzi, odpoczywać w ich towarzystwie, a to uchroni ich od 

1Jezioro w Ostrowitem 
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samotności. Kierujący tym miejscem będą również organizować dla starszych ludzi różnego 

rodzaju wycieczki. Dzięki temu zwiedzą oni część świata, co poprawi ich samopoczucie 

i podejście do życia. 

         Czas wolny należy zorganizować tak, aby był on spożytkowany w sposób sensowny 

i korzystny dla zdrowia. Dlatego, aby połączyć przyjemne z pożytecznym, nasza gmina 

stworzy tzw. ścieżkę zdrowia. Znajdować się ona będzie na terenie lniańskiego parku. Taka 

ścieżka umożliwi  indywidualne korzystanie wg potrzeb i możliwości użytkownika. Na 

wytyczonej trasie znajdują się tablice informacyjne zawierające wskazówki, jak należy 

korzystać ze ścieżki zdrowia oraz ilustracje sposobu wykonania poszczególnych ćwiczeń na 

stacjach.  Jednym słowem- rewelacja. 

 Wielu dzieciom radość sprawi park linowy – znajdzie się on na terenie naszej gminy. 

Jest to system platform i przeszkód umieszczonych na linach. W parku będą atrakcje 

umieszczone na wysokościach: kładki, belki, pętle, siatki i różnego rodzaju zjazdy. 

Uczestnicy tras linowych nauczą się technik utrzymania równowagi oraz przełamią barierę 

lęku wysokości czy strachu. Park linowy to świetna zabawa! 

 Gmina zadba o opiekę nad swoimi najmłodszymi mieszkańcami.  Powiększone 

zostanie obecne przedszkole, powstanie żłobek. Dzieci będą miały idealne warunki do 

rozwijania się od najmłodszych lat a także integracji z rówieśnikami . Ucieszy to także 

niejednego rodzica – dzięki temu bez problemu będzie on mógł pogodzić wychowanie 

dziecka z pracą. 

 W przyszłości na terenie naszej gminy powstaną nowe przedsiębiorstwa. Stworzą one 

wiele nowych miejsc pracy.  Zmniejszy się liczba osób bezrobotnych, a także mniej ludzi 

będzie wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, bo będą je mieli na miejscu, w ich 

rodzinnej miejscowości.  

Reasumując, taki rozwój gminy przyniesie wiele korzyści. Miejsca aktywnego 

spędzania czasu cieszą się na całym świecie wielkim zainteresowaniem. Ludzie z chęcią do 

nich przychodzą i korzystają z proponowanych możliwości uczestniczenia w takiej rozrywce. 

Oby za parę lat nasza gmina wyglądała właśnie tak, jak to sobie wyobrażamy. Małymi 

kroczkami dojdziemy do sukcesu.   

  

Edyta Górka 

Dominika Klimczak  

Sandra Kuchczyńska 
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1. Wypłacasz z niego pieniądze. 

2. Stawka za dany towar. 

3. …. za pożyczkę. 

4. Sprzedawany w sklepie. 

5. Inaczej targowisko. 

6. Za prąd lub wodę. 

 

…………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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