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Za nami kolejny rok ciężkiej
pracy. Zatrzęsienie spraw i problemów. Ale też umiarkowana satysfakcja z uzyskanych wyników.
Umiarkowana, ponieważ zawsze
należy dążyć do tego żeby było
jeszcze lepiej. Mieliśmy w roku 2011
atak srogiej zimy, wiosenne podtopienia, letnie upały i burze, a w końcu
jesienną suszę. Mieliśmy polską
Prezydencję w Unii Europejskiej,
wybory do parlamentu i otwarcie
nowego odcinka autostrady A1.
Na gruncie gminnym przeprowadziliśmy wiele inwestycji mających
na celu polepszenie standardu życia
jej mieszkańców. Zadbano np. o zmodernizowanie i wybudowanie zupełnie nowych dróg i ulic. Przebudowano drogi gminne - ul. Nad Strugą
w Grębocinie, ul. Wiatraczną w Grębocinie, ul. Piękną w Grębocinie, ul.
Sosnową w Złotorii, ul. Długą w Krobi, ul. Klonową w Lubiczu Dolnym,
ul. Jesionową w Lubiczu Dolnym,
ul. Parkową w Lubiczu Górnym,
drogę w Gronowie, a także wybudowano drogę gminną na dz. nr 232/16
i 232/19 w Gronówku. Oprócz tego
wybudowano ul. Widokową w Lubiczu Górnym, zmodernizowano i wyremontowano trzy ulice - ul. Dolina
Drwęcy w Młyńcu Drugim, ul. Kasztanową w Młyńcu Drugim, ul. Lipową w Złotorii - kierunek Smolnik,
zmodernizowano drogę w Grabowcu,
przebudowano drogę na dz. 134/1
w Gronowie i urządzono odcinek

Nr 1/2012

jezdni gruntowej w Gronowie o długości 270 m w kierunku jeziora Kamionki. Razem wykonano i przebudowano 17 dróg i ulic o długości
6.786 m za łączną kwotę 3.135.400 zł.
Kierowcy mogą się cieszyć także
nowym parkingiem przy ul. Golubskiej przed szkołą w Młyńcu Pierwszym i odnowionym parkingiem
przed budynkiem OSP w Złotorii.
Zyskali również piesi. Wybudowano chodnik w Gronowie i dwustronny chodnik przy ul. Widokowej
w Lubiczu Górnym. Wykonano także
wiele prac infrastrukturalno-porządkowych. Zakupiono wiaty przystankowe w: Nowej Wsi, Brzezinku, Mierzynku, Kopaninie, doświetlono ul.
Piaskową na istniejących punktach
świetlnych w Lubiczu Górnym, wykonano wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizację sanitarną w 10
lokalach w Gronowie i Grębocinie,
przebudowano kolektor ściekowy
w Grębocinie, przeprowadzono łącznie 26 prac remontowych w budynkach komunalnych, dokonano remontu świetlicy w Jedwabnie, zakupiono równiarki i wykaszarki dla
ZDGMiK.
Wykonano także projekty przyszłych inwestycji - przepustu rurowego na strumieniu „Jordan” pod jezdnią w Złotorii, zjazdu z drogi powiatowej nr 2009 na drogę w Krobi,
budowy chodnika przy ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym, budowy
chodnika przy ul. Lipowej w Złotorii,

zjazdu z drogi powiatowej nr 2010 na
drogę nr 100733C w Rogowie oraz
oświetlenia przy drodze powiatowej
w Jedwabnie. Warto także wspomnieć, że lokalny transport zbiorowy
realizowany był przez 5 przewoźników, którzy przejechali ogółem
1.319.103,7 wzkm za łączną kwotę –
1.871.491,45 zł.
Wykonano wiele pracy w celu
utrzymania stałego rozwoju Gminy
Lubicz. Przygotowano dokumentacje
dla realizacji następujących inwestycji gminnych: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopaninie” w ramach PROW 2007-2013,
„Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym”, „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
w Nowej Wsi”, „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Grębocinie”. Przygotowano, nadzorowano oraz rozliczono
wnioski o środki unijne dla realizacji
inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopaninie” w ramach PROW 2007-2013,
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rzemieślniczej, Piaskowej oraz
cz. ul. Przy Lesie w Lubiczu Górnym”
w ramach PROW 2007-2013, „Budowa zespołu boisk ORLIK 2012
w Lubiczu Górnym” we współpracy
z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO
WK-P 2007-2013. Ponadto przygotowano oraz rozliczono wniosek o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na realizację zadania „Budowa

zespołu boisk ORLIK 2012 w Lubiczu Górnym”, przygotowano i rozliczono wniosek o dotację ze środków
NFOŚGW na realizację inwestycji
„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w Gronowie”. Zadbano
także o odpowiednie wypromowanie
gminy. Do tego celu przygotowano
artykuły promujące Gminę Lubicz,
w tym - tereny inwestycyjne Gminy
Lubicz w dziennikach: Nowości (3
artykuły), „Gazeta Pomorska”, w wydawnictwie targowym „Inwestuj
w Polsce” (targi Pol-Eko oraz Gmina
2011), prowadzono koordynację produkcji filmu promującego Gminę Lubicz – wspólnie z TVP Bydgoszcz,
a także wystawiono reprezentantów
w następujących imprezach masowych w celu promocji Gminy Lubicz:
dożynki gminne w Grębocinie, festyn
CICLOVIA (autostrada A1), Festyn
„Święto Latawca” w Grębocinie. Do
tego zaktualizowano Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych – Aglomeracja Lubicz (przygotowano dokumenty programowe
i mapy), przygotowano sprawozdania
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej RRW2 (wspólnie z Lubickimi
Wodociągami), skoordynowano działania LGD „Podgrodzie Toruńskie”
na terenie Gminy Lubicz i udzielono
71 porad na temat możliwości aplikowania przez przedsiębiorców i organizacje społeczne o środki unijne.
Gmina dołożyła także wielu
starań by stale poprawiał się stan
naszego środowiska. Ważną kwestią
jest odpowiednie gospodarowanie
odpadami i walka z dzikimi wysypiskami śmieci. Wywieziono łącznie
840 m3 odpadów zebranych przez
pracowników Zarządu (w ramach
utrzymania) z terenu składowiska
w Nowej Wsi oraz rozstawionych
w części sołectw pojemników, zlikwidowano 14 większych wysypisk
śmieci o łącznej objętości ca 60 m3
Wydano 8 nakazów usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do
ich składowania oraz 6 postanowień
opiniujących programy gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz
zatwierdzające wnioski w sprawie
odpadów innych niż niebezpieczne.
Udzielono także 10 dotacji do
kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Niezwykle ważnym elementem
w corocznej pracy gminnej jest
oświata. Na Samodzielnym Stanowisku ds. Oświaty wydano łącznie
396 decyzji dot. stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, na których
realizację w roku 2011 przeznaczono
93.839,24 zł. 7 uczniom, którzy zna-
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c.d. TO BYŁ DOBRY ROK
leźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego, przyznano zasiłek szkolny.
Dofinansowanie w kwocie
122.168,00 zł (środki z Funduszu
Pracy) otrzymało 14 pracodawców
w ramach kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ponadto
zawarto 9 umów z rodzicami dzieci
niepełnosprawnych w sprawie zwrotu
kosztów dowozu tych dzieci do szkół
oraz 1 umowę z ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym w tej samej
sprawie. Poza tym prowadzono ogólny nadzór nad dowozem uczniów do
szkół zamieszkujących na terenie
Gminy oraz nad pracą opiekunek. Ponadto w roku 2011 dokonano wpisu
do ewidencji 2 nowych niepublicznych punktów przedszkolnych.
Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia
awansu zawodowego, w wyniku którego 8 nauczycieli otrzymało stopień
nauczyciela mianowanego. Rozpatrzono 15 wniosków w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (na ten cel przeznaczono

łącznie – 7.225,00 zł) oraz 24 wnioski
nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie czesnego (na ten cel łącznie wydano 12.847,50 zł). Na Samodzielnym Stanowisku ds. Oświaty
zadbano także o realizację projektów
unijnych: „E-usługi, e-organizacja” –
zakup 4 tablic interaktywnych wraz
z wyposażeniem – wartość w roku
2011 – 55.879,64 zł (wkład własny –
13.969,91 zł), ”Z Małgosią po naukę”
– zajęcia dodatkowe dla uczniów wartość w roku 2011 –155.400,00 zł +
sprzęt dla szkół (5 magnetofonów,
1 dyktafon, 1 odtwarzacz DVD),
”Indywidualizacja” – zajęcia dla uczniów klas I-III – wartość w roku 2011
– 152.711,44 zł. Skorzystano także
z programu rządowego „Wyprawka
szkolna”, dzięki któremu 123 uczniów otrzymało dofinansowanie na
zakup podręczników szkolnych. Wartość wykorzystanej dotacji w roku
2011 wyniosła 23.082,23 zł.
Zadbano także o dobrą kondycję
gminnej kultury i sportu. W mijającym roku gmina zorganizowała i sfinansowała następujące imprezy kul-

JEST NAS WIĘCEJ
– DANE STATYSTYCZNE
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Miejscowość

Ogółem w roku
2011

W stosunku do
roku 2010

Brzezinko

270

Spadek: 4

Brzeźno

369

Wzrost: 1

Grabowiec

771

Wzrost: 12

Grębocin

2623

Wzrost: 39

Gronowo

871

Wzrost: 8

Gronówko

140

Spadek: 3

Jedwabno

421

Spadek: 4

Józefowo

141

Spadek: 1

Kopanino

305

Wzrost: 5

Krobia

1401

Wzrost: 22

Lubicz Dolny

2997

Wzrost: 68

Lubicz Górny

3588

Wzrost: 2

Mierzynek

317

Wzrost: 4

Młyniec Drugi

518

Spadek: 6

Młyniec Pierwszy

593

Spadek: 2

Nowa Wieś

359

Wzrost: 10

Rogowo

377

Spadek: 1

Rogówko

636

Wzrost: 6

Złotoria

2040

Wzrost: 24

Ogółem

18737

Wzrost: 180

* dane uwzględniają osoby z tymczasowym meldunkiem

turalne: Święto Pokoleń w Lubiczu
Dolnym, Gminny Dzień Strażaka
w Lubiczu Dolnym,Święto ulicy Lipnowskiej w Lubiczu Górnym, Dożynki w Grębocinie, Gminny Dzień
Seniora w Lubiczu Dolnym, Otwarcie świetlicy połączone z obchodami
Dnia Niepodległości w Kopaninie.
W przygotowaniu części imprez aktywnie uczestniczyły zaangażowane od
lat te same osoby tj.: radni, rady sołeckie, społeczność szkolna oraz sponsorzy. Ponadto gmina partycypowała w
kosztach organizacji następujących
imprez: Piknik majowy w Grabowcu,
Dzień dziecka w Rogówku, Dzień
Dziecka w Grębocinie, w Gronowie,
w Złotorii, Piknik rodzinny z okazji
powitania lata w Nowej Wsi, „Festyn
Rodzinny – biesiada nad Drwęcą”
w Młyńcu Drugim, Festyn w Rogowie. Mieszkańcy Gronowa i Rogówka uczestniczyli w spektaklu teatralnym teatru „Afisz” z Torunia. Oprócz
wydarzeń kulturalnych odbywały się
także liczne imprezy sportowe,
wspierane przez gminę: Turniej Wiosenny Drwęca Novar, „Rowerowy tor
przeszkód”, Zawody Jeździeckie
Młyńska Struga „Consus Cup”,
Otwarte Mistrzostwa Lubicza w
Amatorskim Tenisie Ziemnym,
Spływ Kajakowy nad Drwęcą, Turniej warcabowy i Zawody kolarskie.
Kluby Sportowe na prowadzenie
swojej działalności otrzymały wsparcie od Gminy Lubicz w formie dotacji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu jak co roku zadbał
o pomoc dla potrzebujących, wydając
na realizację powierzonych zadań
środki finansowe w kwocie 7.656.959
zł, w tym kwota 849.044 zł to środki
własne Gminy. W ramach tych środków 1344 osób skorzystało z pomocy
społecznej, 1029 rodzin ze świadczeń
rodzinnych, zaś 104 rodziny otrzymały dodatki mieszkaniowe. W 2011 roku GOPS wydał łącznie 4779 decyzji
administracyjnych, w tym w 1874 zakresie świadczeń rodzinnych, 2620
w zakresie pomocy społecznej, 285
w zakresie dodatków mieszkaniowych. GOPS zrealizował także samodzielnie trzy projekty finansowane
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 462.233 zł
W 2011r. w ramach Profilaktyki
Alkoholowej i Narkotykowej z środków pochodzących z wpływów za
wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu udzielono wsparcia na kwotę
14.000,00zł wielu organizacjom pozarządowym m.in.: Ochotniczym
Strażom Pożarnym, Akcjom Katolickim, Stowarzyszeniom z Rogówka
i z Lubicza, Związkowi Emerytów,
Rencistów i Inwalidów i Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Prowadzono
także działalność opiekuńczo-wychowawczą i rozwojową dla dzieci
i młodzieży z naszej gminy w Świetlicach Środowiskowych w Grębocinie, Gronowie, Rogówku, Młyńcu,
Grabowcu i Lubiczu Górnym. Koszt

utrzymania świetlic to kwota 70.000
zł. W czasie wakacji letnich zakupiono wypoczynek dla 36 dzieci w tym
12 potencjalnych przyszłych strażaków na sumę 20.040 zł. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci otrzymało dotacje
na prowadzenie zajęć dla dzieci
w Lubiczu Górnym w kwocie 16.000
zł. Cały rok działalność prowadził
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Stale ulepszany jest system bezpieczeństwa Gminy Lubicz. Podpisano 9 porozumień z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi na dotacje na
zapewnienie funkcjonowania jednostek. W zakresie spraw obronnych
przygotowano ćwiczenia obronnego
p.k. „KOBRA 2011”. Ponadto opracowano „Plan działania Wójta w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na
2011 rok”, „Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Lubicz”, „Plan działania Wójta w zakresie realizacji zadań obronnych na 2011 rok”, „Plan
szkolenia obronnego Gminy Lubicz
na 2011 rok”, „Plan organizacji
i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych w Gminie
Lubicz” oraz uaktualniono dokumentację Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Zaczął się kolejny rok. Po świątecznym i noworocznym odpoczynku
zostały już tylko miłe wspomnienia.
Przed nami wiele nowych wyzwań
i obowiązków. Zrobimy wszystko co
w naszej mocy i będziemy pracować
najlepiej jak umiemy aby następne
podsumowanie rocznej pracy było co
najmniej równie owocne. Bo zawsze
należy dążyć do tego żeby było
jeszcze lepiej.

MOŻNA
JUŻ
PARKOWAĆ!
Zakończyły się prace przy
budowie nowego parkingu
w Złotorii na gruncie sąsiadującym z OSP, Niepublicznym
Ośrodkiem Zdrowia i pobliskimi
sklepami osiedlowymi.
Nowy parking jest ogólnie
dostępny, bezpłatny, przewidziany wyłącznie dla samochodów
osobowych, nieprzekraczających rzeczywistą masę całkowitą 3,5 t.
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"Jestem przekonany, że kolejne lata
przyniosą dalszy rozwój naszej gminy"
WYWIAD Z MARKIEM OLSZEWSKIM, WÓJTEM GMINY LUBICZ
Panie Wójcie, jak ocenia Pan sztuje. W związku z tym trudno jest na
każdy kolejny rok stworzyć budżet,
miniony rok 2011?
który z jednej strony zapewniałby
Rok 2011 dla Gminy Lubicz był wysoki poziom życia i dopłaty do
pomyślny. Wykonaliśmy wszystkie usług publicznych, a z drugiej strony
zadania przewidziane w budżecie. starczał także na nowe inwestycje.
Jego projekt dość mocno zmodyfiko- Wystarczy powiedzieć, że podopiewała nowa Rada Gminy po wyborach cznych Gminnego Ośrodka Pomocy
samorządowych jesienią 2010 roku. Społecznej mamy ponad 1200. PomiByło to korzystne dla niektórych mo dość wysokiego poziomu życia
miejscowości, na przykład dla Zło- i stosunkowo niskiego bezrobocia,
torii, gdzie w trakcie roku 2011 wpro- niższego niż średnia krajowa, osób
wadzono dodatkowe inwestycje, ta- potrzebujących pomocy jest dużo i to
kie jak modernizacja ul. Lipowej na również kosztuje.
odcinku do wiaduktu autostradowego
Czytelników Gońca interesuje
w Złotorii. Uaktualniona została także koncepcja budowy sali sportowej przyszłość komunikacji podmiejskiej
w naszej Gminie. Jakich zmian moi rozbudowy szkoły w tej wsi.
Inwestycji w roku 2011 było wię- żemy się spodziewać w następnych
cej. Najważniejsze jest to, że wykona- latach?
liśmy wszystkie zadania. PrzyłączyKomunikacja podmiejska to jedliśmy do kanalizacji zbiorczej kilkaset rodzin. Szczególnie ważne było na z tych usług, które są w Polsce
podłączenie do kanalizacji sanitarnej gminnej rzadko spotykane. W tej częosiedla TBS w Lubiczu Dolnym, ści Polski jesteśmy chyba jedyną gmiczterech ulic w Złotorii, a także budo- ną o tak rozbudowanej komunikacji
wa kanalizacji w ul. Piaskowej i ul. publicznej. W tej chwili funkcjonuje
Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym, 6 przewoźników na 9 liniach autobuco utworzyło możliwość skanalizo- sowych. Na linii 23 do Złotorii i Kowania Krobi w latach kolejnych. panina wróciliśmy do usług toruńW sumie zmodernizowano 17 ulic. skiego MZK, które już przekształciło
Były to prace polegające na budowie się w spółkę miejską. Wydawałoby
chodników, na modernizacji nawierz- się, że spowoduje to zadowolenie
chni, powstała też tak ładna ulica jak gdyż jest to realizacja wniosku mieWidokowa, która otrzymała zupeł- szkańców, ale z licznych uwag, które
nie nową nawierzchnię, chodniki do mnie docierają od początku tego
i wszystkie instalacje techniczne. roku wnoszę, że trudno dogodzić
Może ona stanowić w tej chwili wizy- wszystkim i realizowanie komunikatówkę Lubicza Górnego. Powstały cji przez MZK nie jest przyjęta przez
nowe duże obiekty handlowe, zbudo- wszystkich z takim samym zadowowaliśmy kolejne boisko Orlik w Lubi- leniem. Zawsze uważałem, że gmina
podmiejska powinna współpracować
czu Górnym.
z sąsiadującym z nią dużym miastem.
Widzimy, że poprawiła się także Powinniśmy mieć wspólną komunikację. Natomiast warunkiem zbudoinfrastruktura społeczna..
wania takiego wspólnego systemu
Wzbogaciliśmy się o nową świe- komunikacyjnego z sąsiednim miatlicę w Kopaninie, zbudowaną pra- stem, jest równorzędność traktowania
ktycznie od nowa na miejscu starej. pasażerów. Nie możemy być dodatZnakomicie działały Stowarzyszenia, kiem do rozkładu jazdy autobusów
Kluby Seniora, Ochotnicze Straże toruńskich. Ten rozkład musi być
Pożarne. Dobrze funkcjonowały kształtowany wspólnie. Dotychczas
wszystkie szkoły i przedszkola. Przy- nie udało nam się tego dopracować.
było nam przedszkoli niepublicz- Mam nadzieję, że na rok 2013 uda
nych. Obecnie na opiekę przedszkol- nam się na głównych liniach, tj. na
ną przeznaczamy w budżecie już ok. linii nr 23, a także na obecnej linii 101
3,5 mln zł. To prawie trzykrotny do Lubicza Górnego i Krobi oraz na
wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat. linii 103 do Gronowa, nawiązać stałą
Poziom opieki nad dziećmi w wieku współpracę z MZK, ale jest to
od 3 do 6 lat bardzo się poprawił. Nie uzależnione od stosunku miasta do
wszyscy zdajemy sobie sprawę z te- takiej właśnie organizacji. Celem jest
go, że w Gminie Lubicz korzystamy stworzenie spójnego, sprawnego
z nietypowych jak na gminę wiejską systemu komunikacyjnego wspólnie
usług komunalnych. Dotowana przez z miastem Toruń na wszystkich
gminę komunikacja publiczna, 2000 liniach funkcjonujących na terenie
lamp ulicznych, dopłaty do wszyst- gminy.
kich usług – wody, kanalizacji, bileCo przyniesie nam, Pana zdatów komunikacji publicznej i do każdego kubełka śmieci sprawia, że po- niem, rok 2012?
ziom życia na tle gmin wiejskich
Nowe uregulowania dotyczące
w Polsce jest u nas naprawdę wysoki.
Ten poziom życia oczywiście ko- finansów samorządowych sprawiają,

że rok 2012 będzie nieco trudniejszy
niż poprzednie lata. Staramy się tak
przygotować zadania i budżet gminy
na 2012 rok, aby narzucone nam z zewnątrz oszczędności nie odbiły się
niekorzystnie na poziomie życia mieszkańców. W roku 2012 będziemy
realizowali nowe inwestycje. Będziemy także wykonywali dziesiątki zadań z Funduszu Sołeckiego, który
w tym roku po raz pierwszy zaistniał
na terenie naszej gminy. Bardzo liczę
na współpracę mieszkańców, Rad Sołeckich, Sołtysów bo przed nami
ogromne zadania. Wszystkie te zadania zostały zapisane w budżecie z woli mieszkańców wyrażonej na zebraniach wiejskich. W ubiegłym roku
odbyliśmy ich w sumie 36. Były to
dwie serie zebrań, a w niektórych
miejscowościach odbyły się nawet 3
zebrania wiejskie, także okazji do
rozmów mieliśmy w ubiegłym roku
bardzo dużo. Oprócz tego w miarę
potrzeb odbywały się spotkania
w mniejszych grupach. W roku 2012,
oprócz wspomnianych zadań z Funduszu Sołeckiego, a jest ich kilkadziesiąt, zbudujemy plac zabaw i urządzimy teren przy świetlicy w Nowej
Wsi, będziemy modernizowali centrum Lubicza Dolnego, m.in. poprzez
budowę parkingu za budynkiem
Urzędu Gminy. Planujemy także
rozpoczęcie budowy kanalizacji wsi
Grębocin. Jest to bardzo duże zadanie
dofinansowane ze środków zewnętrznych. Spółka Lubickie Wodociągi
podejmie pracę polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w Krobi,
a także uzupełniać będzie sieć kanalizacyjną w Lubiczu Dolnym i Złotorii.
Budżet wyznacza także zadania na
lata kolejne, dlatego na lata 2012 2014 przygotowany będzie projekt
sali gimnastycznej wraz z rozbudową
szkoły w Złotorii, projekt świetlicy
wiejskiej w Krobi, projekt ul. Handlowej, która w założeniu ma być początkiem nowego centrum Lubicza Górnego. Będziemy kontynuować prace
modernizacyjne na ulicach i drogach
śródpolnych. Chcemy także wykorzystać w tym roku dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zadań w budżecie jest
sporo i dołożymy wszelkich starań by
wszystkie je wykonać.
W planach na 2012-2014 mamy także
zaprojektowany już amfiteatr i boisko
sportowe w Lubiczu Dolnym. Jego
budowa uzależniona jest od terminu
uruchomienia konkursów na projekty
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Rok 2012 będzie rokiem
oszczędności, ale będzie też rokiem,
w którym przybędzie infrastruktury
technicznej i rozwój gminy jak co
roku będzie widoczny.

Wójt Gminy Lubicz. Był Pan świadkiem i jednym z autorów ogromnych
przemian jakie zaszły w gminie przez
ten czas. Jak Pan ocenia te dwie
dekady?

4 stycznia 1992 roku zostałem
Wójtem gminy Lubicz. Znałem tę
gminę wcześniej, pracowałem tutaj
także w latach 80-tych co wielu „starych” mieszkańców jeszcze pamięta.
Lata dziewięćdziesiąte to początek
nowego, autentycznego samorządu
w Polsce. Pamiętam ogromy entuzjazm wszystkich uczestników tych
przemian i proces budowania Polski
lokalnej. Idee samorządowe wyrastały z programów, które były przygotowane prze środowiska opozycyjne,
ale sięgano także do historii, do okresu XX-lecia międzywojennego. Komitety Obywatelskie, z których w Lubiczu wyłonił się nowy samorząd,
naprawdę chciały szybko zmieniać
i budować Polskę lokalną i rzeczywiście lata 90-te były okresem bardzo
dobrym dla samorządu. To wtedy poczyniliśmy ogromy skok cywilizacyjny. Na przykład większość wodociągów powstała w latach 1992-98,
a pamiętać należy o tym, że w roku
1990 wodociągi funkcjonowały tylko
w dwóch wsiach. To w tym czasie
przejęliśmy prowadzenie szkół. Powstały dwie zupełnie nowe szkoły –
w Lubiczu Górnym i gimnazjum
w Grębocinie, wszystkie były zmodernizowane, powstały boiska sportowe. Budowano nieistniejącą wcześniej infrastrukturę – oczyszczalnię
ścieków, kanalizację, a jednocześnie
trwał proces budowania świadomości
lokalnej mieszkańców. Kiedy przypominam sobie zebrania sprzed lat
20-tu i te dzisiejsze zebrania wiejskie,
widzę ogromną różnicę, nie tylko
dlatego, że liczba ludności Gminy
Lubicz się w tym czasie podwoiła, że
ludzie w tamtym czasie bardzo młodzi są obecnie już dojrzali, ale przede
wszystkim zmienił się sposób myślenia o swoim miejscu zamieszkania.
Ten proces musi trwać, bo jeszcze
wciąż zbyt często myślimy o samorządzie jako o władzy, która ma dać
wszystko. Zapominamy że to nasza
wspólna praca i nasze wspólne pieniądze – nie ma innych niż te, które
pochodzą z naszych podatków. Dlatego ich wydawanie musi być bardzo
rozsądne, ustalane wspólnie i czynione z wielką rozwagą. To były bardzo
dobre dwie dekady dla Gminy Lubicz
i dla całej Polski. Świat wokół nas się
niesłychanie zmienił. Także wstąpienie do Unii Europejskiej dało zupełnie nowy impuls rozwojowy. Nie do
przecenienia są środki europejskie
dzięki którym nasza gmina bardzo się
unowocześniła. Jestem przekonany,
Panie Wójcie, w tym miesiącu że kolejne lata przyniosą dalszy
obchodził Pan 20-lecie pracy jako rozwój Gminy Lubicz.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W listopadzie minął rok odkąd
w wyborach samorządowych
2010 r. społeczność Gminy Lubicz
powierzyła piętnastu kandydatom
mandat na 4-letnią kadencję w Radzie Gminy. Styczeń jest dobrą
okazją do podsumowania pracy
Radnych Gminy Lubicz w roku
minionym.
Był to okres kontynuacji rozpoczętych w poprzedniej kadencji zadań, jak również rozpoczęcia wielu
nowych przedsięwzięć. Priorytetem
była rozbudowa i modernizacja
gminnej infrastruktury (dróg, sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz terenów inwestycyjnych).
W 2011 roku Rada Gminy działała na sesjach w formie Komisji Stałych oraz poprzez Wójta, wykonującego uchwały i realizującego zadania Gminy określone przepisami prawa.
W minionym roku odbyło się 15
posiedzeń sesji, w tym jedno nadzwyczajne. Komisje Połączone obradowały 17 razy. Komisje Stałe Rady
Gminy Lubicz – 24 razy, w tym:
- 6 razy obradowała Komisja
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
- 5 razy obradowała Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia
i Rodziny
- 4 razy obradowała Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
- 5 razy obradowała Komisja Rewizyjna
- 4 razy obradowała Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki
Radni Rady Gminy Lubicz złożyli łącznie 79 interpelacji i 248
wniosków. Bardzo ważne było
uchwalenie przez Radę budżetu na
2011 rok. Inne ważne uchwały dotyczyły m.in: zmian w budżecie, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011 –
2021, zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
(wybranych miejscowości), uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz, zbycia
nieruchomości na terenie Gminy Lubicz, nabycia nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy
Lubicz, wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych na
terenie Gminy Lubicz, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych
na terenie Gminy Lubicz, nadania
nazw ulicom w poszczególnych
miejscowościach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz, zatwierdzenia taryfy na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla „Lubickich Wodociągów” Spółki
z o.o. w Lubiczu, dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
w roku 2011 i 2012, zmiany uchwały
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o., wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mie-

szkalnych, zmiany uchwały w sprawie realizacji programu zdrowotnego
w 2011 roku, przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010,
przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2010, przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012”, utworzenia
jednostki organizacyjnej pod nazwą
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu,
uchwalenia funduszu sołeckiego na
rok budżetowy 2012, zmiany uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lubicz w latach 2009 – 2013, określenia zasad i trybu udzielania oraz
rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni
ścieków, powołania Komisji do
rozstrzygnięcia konkursu „Piękna
zagroda”, ustalenia uprawnień do
korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego, realizowanego na zlecenie Gminy Lubicz, sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gm.
Lubicz, ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich na terenie
gminy Lubicz, pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych bez dalszego biegu, określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lubicz,
udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości, zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości, udzielenia pomocy finansowej Województwu KujawskoPomorskiemu na budowę chodników
przy drogach wojewódzkich w Złotorii, w Grębocinie, w Lubiczu Dolnym, wyboru ławników na kadencję
w latach 2012–2015, udzielenia pomocy finansowej miastu Toruń na zakup ubrań koszarowych dla funkcjonariuszy PSP w Toruniu, ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,
obniżenia ceny skupu żyta dla celów
podatku rolnego, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

oraz zwolnień od tego podatku,
określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych, zmiany
uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole,
wynajęcia w trybie bezprzetargowym
i na czas nieokreślony powierzchni
dachu szkoły na rzecz operatora telekomunikacyjnego Netia S.A., wynajęcia w trybie bezprzetargowym i na
czas nieokreślony powierzchni dachu
szkoły na rzecz operatora sieci komórkowej Play - P4 sp. z o.o, zmian
w budżecie gminy Lubicz na rok
2011, wynajęcia w trybie bezprzetargowym i na czas nieokreślony powierzchni dachu szkoły na rzecz Kujawsko–Pomorskiej Sieci Informacyjnej
Sp. z o.o.
W minionym roku nie zaszły
żadne zmiany osobowe w składzie
Rady Gminy. Rada rozpoczyna kolejny rok swojej działalności od zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych oraz uchwalenia budżetu na
2012 rok. Stoi przed nią nowy ogrom
zadań do zrealizowania, mających na
celu rozwój Gminy Lubicz i poprawę
jakości życia jej mieszkańców.
DYŻURY RADNYCH RADY
GMINY LUBICZ VI KADENCJI
(2010 – 2014)
1. Przewodnicząca Rady Hanna
Anzel pełni dyżur w Urzędzie
Gminy Lubicz ul. Toruńska 21,
tel. 56 6212128 - sala nr 21 w każdy piątek w godzinach od 12.00
do 15.00 oraz w świetlicy środowiskowej w Grębocinie w pierwszy czwartek każdego miesiąca
w godzinach od 17.00 do 18.00
2. Radny Zbigniew Barcikowski
pełni dyżur w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 16.00 do
17.00
3. Radna Maria Błaszczyk pełni dyżur w Szkole Podstawowej w Złotorii w ostatni czwartek każdego
miesiąca o godz. 18.00
4. Radna Mariola Falkowska pełni
dyżur w miejscu zamieszkania –
Mierzynek 23 a w ostatni piątek
każdego miesiąca o godz. 18.00
5. Radny Mariusz Gazda pełni dyżur
w świetlicy wiejskiej w Lubiczu
Górnym, ul. Boczna 4 w pierwszy
poniedziałek każdego miesiąca
w godzinach od 17.00 do 18.00

6. Radny Marek Gliszczyński pełni
dyżur w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz.
17.00
7. Radny Jan Klawiński pełni dyżur
w miejscu zamieszkania - w Lubiczu Dolnym, ul. Młyńska 5 w każdą sobotę miesiąca w godzinach
od 10.00 do 18.00
8. Wiceprzewodniczący Radny Ryszard Korpalski pełni dyżur
w Urzędzie Gminy (Lubicz ul.
Toruńska 21,tel. (56) 621 21 28) sala nr 21 w co drugi wtorek
(naprzemiennie z Radną Danutą
Staniszewską) w godzinach od
8.00 do 11.00
9. Radna Sławomira Korzeniewska
pełni dyżur w świetlicy wiejskiej
w Lubiczu Górnym, ul. Boczna 4
w pierwszy poniedziałek każdego
miesiąca w godzinach od 17.00
do 18.00
10. Radna Mariola Marcinkowska
pełni dyżur w świetlicy środowiskowej w Grębocinie w ostatnią
środę każdego miesiąca w godzinach od 19:00 do 20:00
11. Radna Aldona Peregonczuk pełni
dyżur w Szkole Podstawowej
w Złotorii w ostatni czwartek
każdego miesiąca o godz. 18.00
12. Radny Juliusz Przybylski pełni
dyżur w świetlicy osiedlowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu przy ul. M. Rataja 8
w pierwszy poniedziałek każdego
miesiąca w o godz. 17.00
13. Radny Kazimierz Rybacki pełni
dyżur pod telefonem (nr 56/678
42 98) w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godzinach od
15.00 do 17.00
14. Wiceprzewodnicząca Radna Danuta Staniszewska pełni dyżur
w Urzędzie Gminy (Lubicz ul.
Toruńska 21,tel. (56) 621 21 28) sala nr 21 w co drugi wtorek (naprzemiennie z Radnym Ryszardem Korpalskim) w godzinach od
8.00 do 11.00 oraz w miejscu
zamieszkania – Jedwabno nr 89
w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach od 18.00 do
19.00
15. Radna Karina Wroniecka pełni
dyżur w miejscu zamieszkania Gronowo 3B w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00

KOMUNIKAT!
Zgodnie z Obwieszczeniem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2012r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012r. informuje się, że
w okresie od 1 marca do 10 kwietnia
2012 r. w godz. od 7.30 do 16.00
w Klubie „Kameleon” przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, przeprowadzona
zostanie kwalifikacja wojskowa
dla:
- mężczyzn urodzonych w 1993r.,
- mężczyzn urodzonych w latach
1988-1992, którzy nie posiadają

określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy
przedstawiają dowód osobisty lub
inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez
nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia
lub pobieranie nauki, posiadane
kwalifikacje (np. prawo jazdy) oraz
dokumentację medyczną (dla osób
leczących się).
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Terminy sesji i komisji na 2012 rok
MIESIĄC

TERMIN SESJI

TERMIN KOMISJI

Styczeń

27.01.2012 godz. 9 .00

19.01.2012 godz. 12.00

Luty

24.02.2012 godz. 9.00

17.02.2012 godz. 12.00

Marzec

30.03.2012 godz. 9.00

23.03.2012 godz. 12.00

Kwiecień

27.04.2012 godz. 9.00

20.04.2012 godz. 12.00

Maj

25.05.2012 godz. 9.00

18.05.2012 godz. 12.00

Czerwiec

29.06.2012 godz. 9.00

22.06.2012 godz. 12.00

Lipiec

przerwa urlopowa

Sierpień

31.08.2012 godz. 9.00

24.08.2012 godz. 12.00

Wrzesień

28.09.2012 godz. 9.00

21.09.2012 godz. 12.00

Październik

26.10.2012 godz. 9.00

19.10.2012 godz. 12.00

Listopad

30.11.2012 godz. 9.00

23.11.2012 godz. 12.00

Grudzień

28.12.2012 godz. 9.00

21.12.2012 godz. 12.00

Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz
Hanna Anzel

h.anzel@lubicz.pl

Danuta Staniszewska

d.staniszewska@lubicz.pl

Ryszard Korpalski

r.korpalski@lubicz.pl

Zbigniew Barcikowski

z.barcikowski@lubicz.pl

Maria Błaszczyk

m.blaszczyk@lubicz.pl

Mariola Falkowska

m.falkowska@lubicz.pl

Mariusz Gazda

m.gazda@lubicz.pl

Marek Gliszczyński

m.gliszczynski@lubicz.pl

Jan Klawiński

j.klawinski@lubicz.pl

Sławomira Korzeniewska

s.korzeniewska@lubicz.pl

Mariola Marcinkowska

m.marcinkowska@lubicz.pl

Aldona Peregonczuk

a.peregonczuk@lubicz.pl

Juliusz Przybylski

j.przybylski@lubicz.pl

Kazimierz Rybacki

k.rybacki@lubicz.pl

Karina Wroniecka

k.wroniecka@lubicz.pl

SPOTKANIE POKOLEŃ 2012
7 stycznia 2012 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym odbyło się
kolejne, XII już Spotkanie Pokoleń.
Jest to stały punkt w kalendarzu
imprez towarzyskich naszej Gminy.
Spotkanie zorganizowane zostało
przez Wójta Gminy Lubicz, Marka
Olszewskiego i Sołtysa Lubicza Dolnego, Jana Klawińskiego, przy
wsparciu Radnych Gminy i Rady Sołeckiej. Ogromny wkład w organizację Święta Pokoleń miała także
Pani Danuta Ferens – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiczu, wspierana przez Radę Rodziców. Nie można
pominąć osób prywatnych zaangażowanych w przygotowanie Święta –
Pana Antoniego Kujawskiego, Pana
Janusza Kościołka, Państwa Mirosławy i Wiktora Przedpełskich, Państwa
Teresy i Mirosława Jastrzębskich
i Państwa Beaty i Dariusza Chojnickich.
Na spotkaniu, oprócz organizatorów, obecni byli m.in., Przewodnicząca Rady Gminy, Hanna Anzel, Radny
Powiatu, Leszek Syroka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Korpalski,
oraz Zarządy i Członkowie wszystkich Klubów
Seniora z Lubicza Dolnego i Lubicza Górnego.
Tegoroczne Święto
Pokoleń zainaugurowane zostało przez Wójta
Gminy, Marka Olszewskiego, który po przywitaniu wszystkich gości skorzystał z okazji do
złożenia życzeń noworocznych wszystkim zebranym. Życzenia wygłosił także Sołtys, Jan
Klawiński.
Jak co roku, na tę
szczególną okazję zadbano o specjalny program artystyczny. Z gorącym przyjęciem spotkało się przedstawienie
teatralne pt. „Hiszpańskie oczy”, brawurowo
zagrane przez toruński

teatr Afisz. Hiszpańskie klimaty
i porywająca muzyka, rozgrzały widzów i zachęciły do dalszej zabawy.
Chwilę później zapanował świąteczny nastrój za sprawą kolęd wyśpiewanych przez dwa chóry z Lubicza Dolnego – „Arkę” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia”,
którym wtórowali wszyscy zgromadzeni.
Po występie chórów, Wójt Gminy,
Marek Olszewski wzniósł toast za
pomyślny rok 2012, który był jednocześnie wstępem do towarzyskiej
części spotkania. Przy kawie, herbacie i rozmaitych wypiekach przygotowanych przez zaangażowane w organizację święta panie, przybyli goście
mieli okazję do chwili rozmowy.
Gdy jednak popłynęły pierwsze
dźwięki muzyki granej przez zespół
Eldrado, sala wypełniła się tańczącymi parami.
Impreza trwała do późnych
godzin wieczornych.
Czas już myśleć o przyszłorocznej edycji Spotkania Pokoleń.

ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
I KOMUNALNEJ PRZYPOMINA!
Drogi publiczne są mieniem
wspólnym gminy i jako mieszkańcy
jesteśmy prawnie zobowiązani do
dbania o nie.
W związku z tym w przypadku,
kiedy np. przebudowujemy wjazd na
naszą posesję, lub układamy nowy
system rur czy kabli pod powierzchnią drogi, musimy zgłosić tę potrzebę jej zarządcy, którym w przypadku naszych, gminnych dróg jest
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Musimy to zrobić co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, aby uzyskać dokument,
który uprawnia nas do ingerencji
w pas drogowy tj. „Decyzję na zajęcie
pasa drogowego”.
We wniosku musimy podać powierzchnię zajmowanego pasa drogowego i czas od momentu rozpoczęcia

robót, do całkowitej odbudowy drogi
po ich ukończeniu.
Powierzchnia zajmowanego pasa
drogowego to nie tylko wykop, lecz
także obszar wyłączony z użytkowania poprzez ułożenie na nim materiałów budowlanych czy używanych
maszyn i sprzętu.
Jeśli zajęty przez nas pas drogowy
będzie powodował utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym, to mamy
obowiązek sporządzić uprzednio projekt zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót. Możemy to zadanie zlecić projektantowi, który dopełni za nas wszelkich formalności lub
firmie, którą wynajęliśmy do wykonania robót. Projekt ten musimy dołączyć do wniosku o zajęcie pasa drogowego.
O dobre zagęszczenie wykopu po

zakończeniu robót musimy zadbać
także wtedy, gdy roboty prowadzone
były na drodze, która nie ma nawierzchni utwardzonej czyli w tzw. drodze
gruntowej. Wykonuje się to warstwami (maksymalnie po 25 cm) i zagęszcza specjalistycznym sprzętem do
tego celu służącym, który powinien
być na wyposażeniu każdej szanującej się firmy wykonującej tego typu
prace. Jeśli jesteśmy zleceniodawcą
tych prac, to zadbajmy aby firma
wykonała je prawidłowo. To przecież
nasz interes, aby przy naszej posesji
droga nie zapadała się i nie tworzyły
się w niej zagłębienia.
Ta sama procedura obowiązuje
kiedy na drogę publiczną chcemy
czasowo złożyć materiały budowlane, piach, węgiel czy inne przedmioty. Wówczas również musimy posia-

dać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.
Jeśli w pasie drogowym chcemy
postawić kiosk, prowadzić działalność handlową, postawić reklamę
sklepu, firmy czy inną tablicę informacyjną, to na ten cel również mamy
obowiązek uzyskać zezwolenie zarządcy. Przepis ten dotyczy każdego
obywatela i każdej firmy wykonującej roboty w pasie drogowym.
Zarząd Dróg ma prawo i obowiązek dokonywać kontroli zajęcia pasa
drogowego pod kątem posiadanego
zezwolenia, powierzchni tego zajęcia, jak i jego odtworzenia.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, naliczane będą odpowiednie kary.
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REWOLUCJA W GOSPODARCE ODPADAMI!
1 lipca 2011 r. Sejm zmienił
ustawę o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, co oznacza
nałożenie na nie zwiększonych
obowiązków. Przepisy zmieniono
w celu dostosowania polskiego
prawa do prawa Unii Europejskiej.
Ustawa weszła w życie wraz
z 1 stycznia 2012 r.. Przewiduje ona
przejęcie przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami z całego
terenu gminnego, jak i odpadami
z poszczególnych gospodarstw domowych. Jak podkreśla Ministerstwo
Środowiska, nowe rozwiązania zawarte w ustawie spowodują m.in.
zlikwidowanie dzikich wysypisk oraz
zachęcą mieszkańców do segregowania odpadów poprzez nałożenie na
nich niższych podatków niż na mieszkańców, którzy segregacji przeprowadzać nie będą.
Pełna realizacja nowych przepisów powinna nastąpić najpóźniej do
połowy 2013 r. Zgodnie z nową ustawą wszyscy właściciele nieruchomości będą otrzymywać od gminy decyzje o odbiorze odpadów komunalnych, a nie jak do tej pory, zawierać
umowy z przedsiębiorcami uprawnionymi do odbioru tych odpadów.
Gmina ma obowiązek sprawdzać czy
wszyscy jej mieszkańcy (nie tylko zameldowani, ale również przebywający w danej nieruchomości bez meldunku) otrzymali takie decyzje.
Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie możliwości selektywnej
zbiórki odpadów z każdego gospodarstwa. Selektywna zbiórka odpadów polega na odrębnym zbieraniu
odpadów tzw. suchych tj. papieru,
plastików, metalu (typu puszki,
nakrętki itp.), szkła, odpadów „mokrych” tj. odpadów żywnościowych,
skoszonej trawy, liści itp., jak również
przeterminowanych lub niepotrze-

bnych już leków, baterii, akumulatorów, sprzętu elektronicznego, odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych np. mebli i opon.
Obowiązkiem Rady Gminy
w myśl nowej ustawy, jest uchwalenie
stawek za odbiór odpadów, przy czym
stawki za odbiór odpadów przy zastosowaniu zbiórki selektywnej z danego gospodarstwa będą niższe niż za
odbiór odpadów zmieszanych. Wyższe jednak niż do tej pory, ponieważ
obowiązków ciążących na gminie jest
więcej. Przedstawiciele gminy będą
dokonywać okresowych kontroli prawidłowości segregacji odpadów
i w przypadku stwierdzenia braku segregacji, pomimo jej zadeklarowania
przez właściciela nieruchomości,
będą wydawali nakazy płatnicze do
uregulowania różnicy.
Gmina będzie zobowiązana do
prowadzenia ewidencji odpadów.
Ustawodawca nakłada na gminę obowiązek sukcesywnego zmniejszenia
liczby odpadów trafiających na
wysypisko: do 16 lipca 2013 r. do
50%, a do 16 lipca 2020 r. do 35% całkowitej masy odpadów będzie mogło
trafić na wysypisko. Odpady zbierane
w sposób selektywny muszą być poddawane recyklingowi. Do 31.12.2020
r. gminy są zobowiązane do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania
50% wagi odpadów typu papier,
metal, tworzywa sztuczne i szkło
i 70% odpadów budowlanych innych
niż niebezpieczne. Pozornie taka perspektywa czasowa wydaje się odległa, ale poziom recyklingu będzie
sukcesywnie monitorowany przez
Urzędy Marszałkowskie, które będą
karać finansowo gminy nie mieszczące się w ustalonych normach.
Zwiększone obowiązki nałożone
na gminy będą skutkowały znacznym

SYSTEM MAK +
W BIBLIOTEKACH
NASZEJ GMINY
Biblioteki w naszej gminie stawiają na nowoczesność
i stale się rozwijają, a bibliotekarze uczestnicząc w licznych szkoleniach podnoszą
swoje kwalifikacje i umiejętności.
Na początku stycznia w Bibliotece Gminnej odbyło się
szkolenie, na którym bibliotekarze zapoznali się z nowym,
zintegrowanym systemem bibliotecznym MAK +.
W Bibliotece Gminnej zainstalowany został serwer lokalny, na którym będą zapisywane dane z komputerów
naszych bibliotek. System będzie pozwalał w przyszłości
na przeszukiwanie zasobów
wszystkich bibliotek pracu-

jących w programie MAK+
oraz na dokonywanie wszelakich operacji związanych
z katalogowaniem, zamawianiem, wypożyczaniem oraz
zwrotem książek.
Będzie to także duże udogodnienie dla czytelników,
gdyż każda osoba zarejestrowana jako czytelnik biblioteki
pracującej w systemie MAK+,
będzie mogła po zalogowaniu
się do systemu sprawdzić stan
swojego konta bibliotecznego,
znaleźć i zarezerwować interesująca ją książkę. Otrzyma także informację czy dany egzemplarz jest wypożyczony, zarezerwowany czy też leży na półce. Dotychczas nie oferował
tego żaden inny system.

podwyższeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych, ponieważ ustawodawca założył, że koszty zmian
tego systemu spadną głównie na właścicieli nieruchomości.
Uchwały Rady Gminy dot. wysokości opłat i sposobie gospodarowania odpadami muszą zapaść do
31.12.2012 r. i zaczną obowiązywać
od 1.07.2013 r. Mamy zatem 18
miesięcy na pełne uwolnienie Polski
od śmieci komunalnych.
A oto najważniejsze daty w procesie wdrażania w życie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie: 1 stycznia 2012 r. - zaczyna
się rewolucja śmieciowa w Polsce.
Gminy mają półtora roku (do połowy
2013 r.) na wprowadzenie na swoim
terenie nowego sposobu zarządzania
odpadami, wyłonienie w przetargach
firm przewożących odpady i poinformowanie mieszkańców o nowym
systemie - uwaga: osoby segregujące
śmieci będą płacić mniej od tych,
które segregacji przeprowadzać nie
będą!
1 lipca 2012 r. - sejmik województwa aktualizuje wojewódzki plan
gospodarowania odpadami, w którym
określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania
odpadów, czyli wskazane miejsca,
gdzie będą one przetwarzane (spalane, sortowane, kompostowane) oraz
uchwala jego wykonanie.
1 stycznia 2013 r. - do tego czasu
gminy powinny uchwalić lokalne
regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, jak
i wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Tego
dnia rozpoczną się kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru
odpadów w gminie.

1 lipca 2013 r. - zakontraktowane
przez gminy firmy będą odbierać
śmieci na terenie całego kraju. Polska
dołączy tym samym do europejskiego
standardu zagospodarowania odpadów. Każdy mieszkaniec może oddać
dowolną ilość śmieci, w tym także
odpady wielkogabarytowe.
Uwaga! Osoby segregujące śmieci
będą premiowane niższymi rachunki za odpady niż osoby pomijające segregację! Podane powyżej
daty są terminami ostatecznymi.
Gminy mogą wprowadzić system
wcześniej, jeżeli będą na to gotowe.
Co zyskujemy jako mieszkańcy
gminy?
Po pierwsze, będziemy wolni od
wszelkich umów, które do tej pory
byliśmy zobowiązani podpisywać
z firmami odbierającymi nasze śmieci. Teraz zrobi to za nas gmina.
Po drugie, gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom
punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych czy
medycznych.
Po trzecie, dzięki równej stawce
za odbiór odpadów, niezależnej od ich
ilości w danym okresie, nieopłacalne
będzie podrzucanie śmieci na dzikie
wysypiska. Powinien też zniknąć niezgodny z prawem i szkodliwy dla
zdrowia i środowiska proceder palenia śmieci w piecach domowych.
Czekają nas duże zmiany, do których odpowiednio przygotować muszą się zarówno właściciele nieruchomości, jak i pracownicy Urzędu Gminy i Zarządu Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy
o kontakt z pracownikami ZDGKiM
w Lubiczu.

ŚWIĘTA I KOLĘDOWANIE
W SZKOŁACH
22 grudnia 2011 w Zespole
Szkół Nr 2 w Grębocinie odbywały
się Jasełka, wigilie klasowe oraz
wspólne kolędowanie. Pani Dyrektor Aleksandra Lisiecka i Iwona
Bartczak złożyły na ręce uczniów
życzenia życzliwości, wzajemnego
zrozumienia i ciepła rodzinnego dla
wszystkich rodziców.
Uczniowie klas III szkoły podstawowej pod opieką p. Ilony Bożejewicz–Gajtkowskiej i Agaty Marchlik,
przygotowali tradycyjne Jasełka dla
najmłodszych dzieci. W pięknie udekorowanej przez p. Jolantę Leszczyńską sali, pojawiła się Święta Rodzina,
Pasterze, Trzej Królowie, Aniołowie,
Gwiazdy i Dzieci. Wigilijne przedstawienie dla klas starszych (IV – VI i
Gimnazjum) przygotował ks. Paweł
Sobociński wraz z katechetą p. Dariuszem Gejdą.
Po występach nastąpiły klasowe
spotkania wigilijne. Na odświętnie
przygotowanym stole nie zabrakło
wigilijnych potraw, a dookoła rozbłysły świąteczne dekoracje. Dzięki tym
miłym akcentom wszyscy poczuli już

klimat najpiękniejszych, najbardziej
rodzinnych Świat Bożego Narodzenia. Uczniowie kl. III szkoły podstawowej swoim występem uatrakcyjnili też Uroczystość Trzech Króli. Do
kościoła parafialnego na wspólne kolędowanie zaprosili rodziców, a także
babcie i dziadków. Przybyli gromkimi brawami podziękowali małym
aktorom za piękny występ.
Z kolei 5 stycznia 2012 r. klasa
VI a ze Szkoły Podstawowej w Złotorii wraz z wychowawcą, zaprosiła
Rodziców na „Anielskie kolędowanie”. Uczniowie zaprezentowali teksty ks. Jana Twardowskiego oraz Jasełka z tomiku „Noc szczęśliwego
rozwiązania”. W trosce o podtrzymanie polskich tradycji wspólnie śpiewano najbardziej znane kolędy.
Świąteczną magię podkreślały
anielskie stroje uczestników spotkania, białe anioły wykonane przez
dzieci, a także szopka ze żłóbkiem.
W organizację spotkania czynnie włączyli się Rodzice uczniów kl. VI a, co
wpłynęło na atrakcyjność spotkania
i jego prawdziwie świąteczne przesłanie.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU
„ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM - EDYCJA II”
Wraz z końcem roku 2011 w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie, zakończyła się realizacja projektu
„Za rękę z Einsteinem – edycja II”,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liderem projektu była Politechnika Gdańska, a partnerowały jej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Projekt realizowany był od stycznia
2009 r. w 180 gimnazjach wiejskich
trzech województw: Pomorskiego,
Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego. W ramach projektu uczniowie przez 3 lata uczestniczyli w 864 godzinach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania matematyką, fizyką, chemią oraz
j. angielskim.
Ponadto każdego roku uczniowie
wyjeżdżali na dwudniową wycieczkę
edukacyjną do Gdańska, Poznania
oraz Warszawy, a także na imprezy
Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu.

W czasie wakacji uczestnicy projektu na trzy dni wcielali się w rolę
studentów uczestnicząc w zajęciach
tzw. Szkoły Letniej, organizowanej
przez Politechnikę Gdańską oraz
dwukrotnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Corocznie odbywały się w szkole
pokazy z matematyki, fizyki i chemii.
Dla uczestników projektu udostępniona była platforma e-learningowa,
oferująca 90 e-lekcji z matematyki,
fizyki i chemii. Zdobyte wiadomości
i umiejętności można było sprawdzić
biorąc udział w organizowanych za
jej pośrednictwem konkursach.
Dzięki projektowi również uczestniczący w nim nauczyciele mieli
okazję doskonalić swój warsztat pracy na zorganizowanych licznie warsztatach i seminariach.
Zwieńczeniem projektu będzie
trzydniowy, interdyscyplinarny pobyt
edukacyjny na zamku w Gniewie
w lutym b.r., natomiast podsumowanie projektu nastąpi na marcowej
konferencji w Gdańsku.

STAWIAM NA SIEBIE!
W grudniu 2011r. zakończyła
się realizacja projektu „Stawiam na
siebie – aktywizacja społeczna”.
Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt realizowany
był w partnerstwie CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
w Toruniu wraz z Gminą Lubicz –
Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
Do projektu przystąpiło 16 osób
w wieku 15-24 l. z terenu Gminy Lubicz tj. z Grębocina, Rogówka, Rogowa i Gronowa. W trakcie trwania projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach multimedialnych, warsztatach
tanecznych i zajęciach wzmacniają-

cych. Uczestnicy w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego
wyjeżdżali do kina, Aquaparku, na
kręgle, lodowisko i do parku linowego. Zrealizowane zostały dwa wyjazdy integracyjne - do Osady Karbówko, tytułem rozpoczęcia projektu oraz
trzydniowy wyjazd do Gdańska
w dniach 16-18.12.2011r., gdzie młodzież miała okazję poznać tamtejsze
Centrum Integracji Społecznej, jako
podmiot ekonomii społecznej.
Projekt pozytywnie wpłynął nie
tylko na uczestników, ale także na ich
otoczenie. Wspólne wyjazdy i uczestnictwo w zajęciach zintegrowały
młodzież i były źródłem pozyskiwania nowych umiejętności. Cel projektu, jakim była aktywizacja społeczna
młodzieży został osiągnięty.

ZMIANA GODZIN OTWARCIA
CENTRUM KSZTAŁCENIA
Działające przy Urzędzie Gminy Lubicz Centrum
Kształcenia „Wioska Internetowa”, informuje o zmianie
godzin otwarcia.
W okresie od 23 stycznia do 25 lutego 2012 roku,
placówka będzie czynna w następujących godzinach:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Lubicz wraz
z Naczelnikiem Drugiego Urzędu
Skarbowego w Toruniu zapraszają dnia 20 lutego br. o godz.
10:00 do sali nr 4 Urzędu Gminy
w Lubiczu, na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie
spraw podatkowych, prowadzone przez pracowników Drugiego
Urzędu Skarbowego w Toruniu.
Spotkanie skierowane jest do
osób prowadzących małe przedsiębiorstwa, rolników, a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Tematyka
spotkania dotyczyć będzie w szczególności: form opodatkowania,
rozliczeń rocznych, podatku VAT
oraz ”rolnika ryczałtowego”.
W programie przewidziano m.in.
odpowiedzi na zadawane pytania
oraz indywidualne konsultacje.
Prosimy o zgłaszanie zagadnień do omówienia do dnia 9 lutego
br. drogą elektroniczną na adres
asystent@lubicz.pl oraz w wersji
papierowej do sekretariatu urzędu.
Zachęcamy Państwa
do licznego udziału.

10ºº-18ºº
10ºº-18ºº
nieczynne
10ºº-18ºº
10ºº-18ºº
07ºº-15ºº
nieczynne

BEZPŁATNA USŁUGA DORADCZA
W ZAKRESIE PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA W FIRMIE
Na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany jest pilotażowy projekt
pt. „Testowanie oraz wdrażanie
usługi pilotażowej w zakresie
ochrony środowiska”, w ramach
którego świadczy bezpłatne doradztwo środowiskowe dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców.
W ramach projektu realizowane
są następujące usługi:
1. audyt środowiskowy, którego celem będzie:
- określenie czy przedsiębiorca
należycie wywiązuje się z wymagań prawnych z zakresu
ochrony środowiska;
- wskazanie obszarów niezgodności z wymaganiami prawa
ochrony środowiska i sformułowanie działań zaradczych;
2. wsparcie przy wdrożeniu działań
zaradczych, sformułowanych
w rekomendacjach z audytu środowiskowego;
3. szkolenia i warsztaty z zakresu
wykorzystania narzędzi, pozwa-

lających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz opłat
za korzystanie ze środowiska.
Praktycznie każdy przedsiębiorca
w trakcie prowadzenia swojej firmy,
ma do czynienia z przepisami prawa
ochrony środowiska. W prawie tym
zachodzą częste zmiany, a zapisy
ustaw bywają niejasne. Dlatego
przedsiębiorcy nie zawsze orientują
się w tej skomplikowanej dziedzinie.
Poza tym, małe firmy mają bardzo
ograniczony dostęp do rynku usług
świadczonych w obszarze ochrony
środowiska. Główną barierę stanowi
koszt tych usług oraz brak kompleksowej oferty. Przedsiębiorcy wskazują, że nawet jeśli jakaś usługa jest
dostępna na rynku, to jej cena jest
zbyt wysoka jak na możliwości finansowe małej firmy. Z drugiej strony,
usługi świadczone są przez doradców
nie zawsze są kompleksowe. W ramach komponentu pierwszego, konsultanci weryfikować będą ogólne
wymagania prawa ochrony środowiska, związane z gospodarką odpadami, emisją do powietrza, gospodar-

ką wodno-ściekową, recyklingiem,
a także pozostałą działalnością wpływającą na środowisko. Wynikiem tak
przeprowadzonego audytu będzie
stworzenie raportu, w którym znajdzie się analiza aktualnego stanu
dokumentacji, a także ewentualne
rekomendacje w celu jej uzupełnienia.
Kolejnym etapem usługi będzie
wsparcie przy wdrażaniu rekomendacji określonych w raporcie. Doradca
pomoże przedsiębiorcy w uzyskaniu
koniecznych pozwoleń, zaprowadzeniu wymaganej prawem dokumentacji i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń.
Komponent drugi to szkolenie,
którego uczestnicy poznają narzędzia
pozwalające na obliczanie poziomu
korzystania ze środowiska oraz na
obliczanie za to opłat. Wszystkich przedsiębiorców chętnych do
udziału w projekcie zapraszamy
na stronę internetową projektu
www.audytysrdowiskowe.pl lub
kontakt z koordynatorem projektu,
Katarzyną Busek - tel. 785 701 802.
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
PA.524.1.2012.AS. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie:
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
tacji i podpisania umowy
wnione do reprezentowania
jej z planowanymi źródłami
1. Zadanie, o którym mowa wyżej
w przypadku, gdy okaże się, iż
podmiotu.
dofinansowania projektu,
może być wykonywane poprzez
rzeczywisty zakres realizowane5. Oferty należy składać w Biurze
4)doświadczenie oferenta w rerealizację przedsięwzięć z
zago zadania znacząco odbiega od
ds. Informacji i Obsługi Intealizacji zadania o podobnym
kresu:
opisanego w ofercie, podmiot
resanta Urzędu Gminy Lubicz
charakterze i zasięgu (w tym
1) profilaktyki i rozwiązywania
lub jego reprezentanci utracą
(pokój nr 9), ul. Toruńska 21, 87dotychczasowe doświadczeproblemów alkoholowych, narzdolność do czynności praw162 Lubicz, w zamkniętych konia we współpracy oferenta
kotykowych i nikotynowych
nych, zostaną ujawnione nieznapertach, opatrzonych napisem
z Gminą Lubicz),
w formie:
ne wcześniej okoliczności pod„Konkurs" oraz nazwą zadania
5)możliwość realizacji zadania
a) programów z zakresu profiważające wiarygodność meryto(należy wpisać nazwę zadania
przez oferenta, w tym posialaktyki uzależnień, pomocy
ryczną lub finansową oferenta.
z tekstu ogłoszenia konkursodanie zasobów kadrowych,
psychospołecznej i prawnej
4. Szczegółowe i ostateczne wawego - osobiście lub drogą poczrzeczowych i lokalowych.
oraz ochrony przed przemorunki realizacji, finansowania
tową (decyduje data wpływu) 4. Komisja konkursowa przedstacą w rodzinie,
oraz rozliczania zadania reguw terminie 21 dni od ukazania
wia własną propozycję wysokob) szkoleń dla sprzedawców
luje umowa zawarta pomiędzy
się ogłoszenia w BIP oraz
ści dotacji na realizację poszczei właścicieli placówek podaoferentem a Gminą Lubicz.
w siedzibie Urzędu Gminy na
gólnych projektów.
jących lub sprzedających na- IV. Termin i warunki realizacji zatablicy ogłoszeń i na stronie
5. Ocena Komisji wraz z propozypoje alkoholowe,
dania.
www.lubicz.pl
cją wysokości dotacji jest przec) programów profilaktycz1. Zadanie winno być zrealizowa6. Druk oferty realizacji zadania
kazywana Wójtowi Gminy Lunych i socjoterapeutycznych
ne w roku 2012 z zastrzeżeniem,
publicznego można pobrać ze
bicz, który podejmuje ostaterealizowanych w świetlicach
iż szczegółowe terminy wykostrony internetowej Urzędu
czną decyzję dotyczącą dotacji.
środowiskowych i innych dla
nania zadań określone zostaną
Gminy Lubicz - www.lubicz.pl VII. Zrealizowane zadania publidzieci i młodzieży,
w umowach.
lub otrzymać w Urzędzie Gminy
czne w zakresie profilaktyki uzad) zajęć edukacyjnych dla dzie2. Zadanie winno być zrealizowaw Lubiczu w pokoju Nr 6 u Inleżnień i przeciwdziałania patoci i młodzieży,
ne z najwyższą starannością
spektora ds. rozwiązywania
logiom społecznym w roku 2011.
e) specjalistycznej pomocy tezgodnie z zawartą umową oraz
problemów alkoholowych.
1. Wysokość środków publicznych
rapeutycznej dla osób uzaleobowiązującymi standardami
7. Wszystkie miejsca, w których
przeznaczonych na realizację
żnionych,
i przepisami, w zakresie opisaoferent naniósł zmiany winny
zadania w roku 2011 wynosiła
f) organizowanie festiwali,
nym w ofercie.
być parafowane przez osobę
13.340 zł, z czego 10.540 zł na
przeglądów, konkursów, im3. Zadanie winno być wykonane
podpisującą ofertę. Poprawki
realizację zadań przez Stowaprez promujących zdrowy
dla jak największej liczby miemuszą być dokonane jedynie
rzyszenia, zaś 2.800 zł na realistyl życia, wolny od uzależszkańców Gminy Lubicz.
przez czytelne przekreślenie
zację zadań przez Akcje.
nień
V. Termin i warunki składania
błędnego zapisu i wstawienie VIII. Postanowienia końcowe.
II. Wysokość środków publicznych
ofert.
obok poprawnego.
1. Wyłoniony podmiot będzie zoprzeznaczonych na realizację
1. W konkursie mogą brać udział
8. W przypadku załączników skłabowiązany pod rygorem rozwiązadania w roku 2012.
podmioty określone w art. 11
danych w formie kserokopii
zania umowy do zamieszczania
1. Na realizację w/w zadań w roku
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
(z wyłączeniem odpisu z rejewe wszystkich drukach i mater2012 planuje się przeznaczyć
2003 r. o działalności pożytku
stru), należy potwierdzić je za
iałach reklamowych związałączną kwotę w wysokości
publicznego i o wolontariacie
zgodność z oryginałem przez
nych z realizacją zadania (pla25.000 zł (słownie: dwadzieś(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
osoby uprawnione, każda strona
katach, zaproszeniach, regulacia pięć tysięcy złotych )- z za1536)
opatrzona winna być także datą
minach, komunikatach itp.),
2. Podmioty uprawnione do udziapotwierdzenia zgodności z orya także w ogłoszeniach prasokresu profilaktyki uzależnień
łu w postępowaniu konkursoginałem.
wych, reklamach itp. informacji
i przeciwdziałania patologiom
wym, składają pisemne oferty
9. Oferty złożone na innych druo tym, że zadanie jest dotowane
społecznym.
realizacji zadania (odrębnie na
kach, niekompletne lub złożone
przez Gminę Lubicz.
2. Kwota może ulec zmianie
każde zadanie) wg wzoru okrepo terminie zostaną odrzucone
2. Dotowany podmiot, zobowiązaw przypadku stwierdzenia, że
ślonego w Rozporządzeniu Miz przyczyn formalnych.
ny będzie do:
zadanie można zrealizować
nistra Pracy i Polityki Społe- VI. Termin, tryb i kryteria stosowa1) wyodrębnienia rachunku banmniejszym kosztem, złożone
cznej z dnia 15 grudnia 2010
ne przy dokonywaniu wyboru
kowego przeznaczonego wyoferty nie uzyskają akceptacji
roku w sprawie wzoru oferty
ofert.
łącznie do operacji związaWójta Gminy lub zaistnieje koi ramowego wzoru umowy doty1. Wybór ofert zostanie dokonany
nych z realizacją zadania,
nieczność zmniejszenia budżeczących realizacji zadania puw ciągu 30 dni od upływu daty
2) wyodrębnienia w ewidencji
tu w części przeznaczonej na
blicznego oraz wzoru sprawoskładania ofert.
księgowej środków otrzymarealizację zadania z przyczyn
zdania z wykonania tego zada2. Wszystkie oferty spełniające
nych na realizację umowy,
trudnych do przewidzenia
nia (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6,
kryteria formalne są oceniane
3) dostarczenia na wezwanie
w dniu ogłaszania konkursu.
poz. 25).
przez Komisję Konkursową powłaściwej komórki organizaIII. Zasady przyznawania dotacji/
3. Oferty muszą być podpisane
wołaną przez Wójta Gminy Lucyjnej Urzędu Gminy Lubicz
zlecenia wykonania zadania.
i opieczętowane przez oferenta.
bicz zgodnie z art.15 ust. 2a, 2b,
oryginałów dokumentów
1. Zlecenie zadania i udzielanie
Ofertę muszą podpisać osoby,
2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia
(faktur, rachunków) oraz dodotacji następuje z odpowiedktóre zgodnie z postanowienia2003r. o działalności pożytku
kumentacji, o której mowa
nim zastosowaniem przepisów
mi statutu lub innego aktu wepublicznego i o wolontariacie
wyżej, celem kontroli prawiart. 16 ustawy z dnia 24 kwiewnętrznego są upoważnione do
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
dłowości wydatkowania dotnia 2003 roku o działalności
reprezentowania oferenta na ze1536)
tacji oraz kontroli prowadzepożytku publicznego i o wolonwnątrz i zaciągania w jego imie3. Przy ocenie ofert Komisja Konnia właściwej dokumentacji
tariacie. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
niu zobowiązań finansowych
kursowa bierze pod uwagę naz nią związanej.
234, poz. 1536)
(zawierania umów).
stępujące kryteria:
4) kontrola, o której mowa wy2. Wysokość dotacji może być
4. Do oferty należy dołączyć:
1)wartość merytoryczną projekżej, nie ogranicza prawa Gminiższa niż wnioskowana w ofer1) aktualny odpis z rejestru
tu - celowość oferty, zakres
ny do kontroli całości realizocie. W takim przypadku oferen(ważny do 3 miesięcy od daty
rzeczowy, zasięg, zgodność
wanego zadania pod wzglętowi przysługuje prawo negowystawienia);
z niniejszym ogłoszeniem,
dem finansowym i merytocjowania zmniejszenia zakresu
2) aktualny statut lub inny do2)koszt realizacji projektu,
rycznym.
rzeczowego zadania lub rezykument wskazujący na zaw tym rodzaj i celowość pla3. Wyniki konkursu przedstawione
gnacji z jego realizacji. Zastrzekres działalności podmiotu
nowanych kosztów, odniesiezostaną w BIP, na tablicy ogłoga się możliwość podziału środoraz organy uprawnione do
nie przedstawionej kalkulacji
szeń Urzędu Gminy Lubicz oraz
ków w ramach jednego zadania
reprezentacji
do zakresu rzeczowego zadazostaną opublikowane na strodla kilku podmiotów.
3) sprawozdanie merytoryczne
nia,
nie internetowej Urzędu Gminy
3. Wójt Gminy Lubicz może odi finansowe za ostatni rok
3)wysokość wnioskowanej doLubicz: www.lubicz.pl
mówić podmiotowi wyłonionepodpisane przez osoby upratacji od Gminy, porównanie
mu w konkursie przyznania do-
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2012 ROKU
W 2012 r. producent rolny może
składać do Wójta, Burmistrza
(Prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub
współposiadaniu tego producenta
(w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r., w dwóch terminach, tj.:
a) od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego
2012 r. - producent rolny składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej wraz z fakturami
VAT albo ich kopiami, których
oryginalność została potwierdzona
przez upoważnionego przez Wójta
pracownika, stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31
stycznia 2012 r.
b)od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r. - producent rolny składa

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej wraz z fakturami
VAT albo ich kopiami, których oryginalność została potwierdzona
przez upoważnionego przez Wójta
pracownika, stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca
2012 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2012 r.
Za producenta rolnego uznaje się
osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako
grunty zadrzewione lub zakrzaczone
na użytkach rolnych, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej innej niż
działalność rolnicza. W przypadku,
gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania,
zwrot podatku przysługuje temu
współposiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali współposiadacze
wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
Wzór wniosku o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej jest dostępny
w Urzędzie Gminy oraz na stronie
internetowej Urzędu.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości
oleju napędowego zakupionego do
produkcji rolnej, wynikającej z faktur
VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra
(w 2012 r. - 0,95 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta rol-

ZNÓW ZAGRAŁA ORKIESTRA

8 stycznia odbył się jubileuszowy XX-ty finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Gmina Lubicz czynnie przyłączyła się do zbiórki pieniędzy na rzecz
akcji Jurka Owsiaka. Główne imprezy odbyły się w szkołach w Lubiczu
Dolnym i Lubiczu Górnym.
Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym siłami grona pedagogicznego, uczniów i rodziców, zorganizował pełną atrakcji zbiórkę pieniędzy
na konto Orkiestry. Przybyli goście

mieli okazję podziwiać pokazy tańca,
zawody sportowe, graną na żywo muzykę czy występ cyrkowców. Oprócz
tego przeprowadzono kurs pierwszej
pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Zorganizowano loterię fantową i licytację bardzo ciekawych przedmiotów. Łącznie
zebrano 5.941,41 zł.
Równie aktywnie czas orkiestrowego finału spędzili nauczyciele
i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lubiczu Dolnym. Tu również zadbano o specjalny program artystyczny
z pokazami tanecznymi i koncertem
zespołu Eldorado na czele. Prowadzono sprzedaż ciast upieczonych
przez mamy uczniów, oraz gofrów
wypiekanych przez Samorząd Uczniowski. Oprócz tego zorganizowano
interesujące konkursy rodzinne i co
najważniejsze tego dnia – loterie
fantowe i licytacje. Łącznie udało się
zebrać 3.568,34 zł.
Obecni na imprezach byli przedstawiciele władz gminnych - Wójt
Gminy Lubicz, Marek Olszewski,
Przewodnicząca Rady Gminy, Hanna
Anzel, a także inni przedstawiciele
Rady Gminy Lubicz i Sołtysowie,
którzy czynnie przyłączyli się do akcji jako licytujący oraz ofiarowujący
przedmioty do licytacji. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup
najnowocześniejs
zych urządzeń dla
ratowania życia
wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą.
Szkoły z naszej Gminy aktywnie przyłączyły
się do akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka.

nego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na
dzień 1 lutego danego roku.
Przy ustalaniu w/wym. limitu nie
uwzględnia się gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł *
ilość ha użytków rolnych. Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość
zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od
2 do 30 kwietnia 2012 r. na wnioski
złożone w pierwszym terminie i od
1 do 31 października 2012 r. na
wnioski złożone w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy
producenta rolnego podany we wniosku.

WARSZTATY TWÓRCZE

W listopadzie wznowiliśmy
w Bibliotece Gminnej cykl spotkań
"Warsztaty twórcze".
Na pierwszym spotkaniu uczestniczki poznały, pochodzącą z Tajlandii, metodę carvingu czyli rzeźbienia w owocach i warzywach. Licznie
przybyłe panie w miłej atmosferze
zgłębiały sztukę dekoracyjnego i fantazyjnego wycinania w warzywach
i owocach.
Warsztaty poprowadziła Pani Jadwiga Wieczorek, która na co dzień
kształci przyszłych kucharzy w CKU
w Gronowie. Zdobyte umiejętności
panie zapewne wykorzystają w praktyce, a pięknie udekorowane potrawy
zachwycą gości. Takie samo spotkaWszystkim
organizatorom,
zbierającym
i darczyńcom
serdecznie
dziękujemy
i gratulujemy.
Siema

nie miało miejsce także w Filii w Grębocinie. Na kolejnych, piątkowych
spotkaniach panie wykonywały ozdoby na Boże Narodzenie – dekoracje na
choinkę z makaronu, bombki, choinki, mikołaje i bałwanki metodą karczocha, a także choinki z szyszek. Poznały także technikę dekoracji przedmiotów decoupage, którą ozdobiły
świece na świąteczny stół. Własnoręcznie wykonane karty świąteczne były bardzo miłym akcentem dla rodziny i znajomych. Jednocześnie informujemy i zachęcamy do uczestniczenia w naszych warsztatach.
Spotykamy się w Bibliotece
Gminnej w piątki o godzinie 17.00.
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SPORTOWCY Z NASZEJ GMINY
UHONOROWANI
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XVI/184/2011 z dnia
28 października 2011 roku, Wójt
Gminy, Marek Olszewski, raz do
roku przyznawać będzie nagrody
dla sportowców z Gminy Lubicz,
którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w krajowych
lub międzynarodowych zawodach
sportowych.
Wnioski, które złożone zostaną do
20 grudnia każdego roku, będą rozpatrywane w roku ich złożenia. Wnioski
złożone po 20 grudnia rozpatrzone
zostaną w roku następnym. Po rozpatrzeniu wniosków, które napłynęły
w roku 2011, Wójt postanowił nagrodzić następujących sportowców:
1 Panią Alicję Śliwicką - nagroda
2000 zł za zajęcie I miejsca w Szachowych Mistrzostwach Europy
2. Pana Michała Wernerowskiego –
nagroda 1000 zł za zajęcie V miejsca na Mistrzostwach Europy
w Kulturystyce
3. Pana Błażeja Janiaczyka – nagroda
800 zł za wysokie wyniki sportowe,
w tym reprezentowanie Polski
w międzynarodowym wyścigu kolarskim Tour de Pologne

4. Pana Pawła Krzywanii - nagroda
400 zł za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w zawodach kolarskich w roku 2011
5. Panią Małgorzatę Curyło – nagroda
400 zł za osiągnięcia sportowe
w dziedzinie lekkiej atletyki
6. Pana Łukasza Sacharuka – nagroda
400 zł za osiągnięcie wysokich
wyników we współzawodnictwie
krajowym w zawodach kolarskich
w roku 2011
Dodatkowo grupa sportowców
otrzymała nagrody rzeczowe: Maciej
Kwiatkowski (UKS „Żak” Gronowo), Radosław Rybicki (UKS
„Sprint” w Grębocinie), Szymon Guranowski (MKS „Sokoły” Toruń,
uczeń SP NR 2 w Grębocinie), Jakub
Osiński (Polski Związek Tenisowy,
ZS NR 3 w Grębocinie), Kamil Rumiński (UKS „Sprint” w Grębocinie,
Daniel Rochna (UKS „Sprint” w Grębocinie), Zawodnicy UKS „Flisak”
ze Złotorii, pod opieką p. Mariusza
Jarlaka. Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.

POŻEGNANIE STAREGO ROKU
NA SPORTOWO
Sportowcy naszej Gminy
aktywnie żegnali stary rok.
22.12.2011r. w hali sportowej
w Grębocinie, K.S. Saturn Młyniec
wspólnie z Zespołem Szkół nr 2
w Grębocinie zorganizowali turniej
futsala. W finałach uczestniczyło 8
zespołów. Wyniki przedstawiają się
następująco:
I miejsce: Młoda Elana
II miejsce: OSP Grębocin
III miejsce: Rogówko
Najlepszy bramkarz: Jacek Guranowski (OSP Grębocin)
Najlepszy strzelec: Damian Rasak
(Młoda Elana)
Pozostałe zespoły to: FC Lubicz,
Saturn Młyniec, OSP Rogowo,
Jeziorak Józefowo,Grom.
Z kolei 28.12.2011 r. w Młyńcu
Pierwszym, w świetlicy miejscowej
OSP, jednocześnie odbyły się turnieje
w tenisie stołowym, warcabach
i szachach, których organizatorem
była Szkoła Podstawowa w Młyńcu
Pierwszym oraz K.S. Jeziorak ,,Józefowo”. Z grona licznych uczestników
największe sukcesy odnieśli:
Tenis Stołowy
Kategoria Szkoła Podstawowa
Dziewczęta
1.Julia Ambroziewicz
2.Jagoda Muchewicz
3.Klaudia Grodzicka
Kobiety
p. Agnieszka Janiaczyk- Dąbrowska
p. Dorota Kościerzyńska
p. Michalina Grodzicka
Chłopcy
1. Łukasz Wieczński
2. Jan Wieczyński
3. Joachim Jankowski

Kategoria Gimazjum
Chłopcy
1. Dawid Kiliński
2. Mateusz Orczykowski
Młodzież
1. Szymański Dominik
2. Dworznik Radosław
3. Kamiński Kamil
3. Kiliński Dawid
Kategoria Samorządowcy
Dorośli
1. p. Artur Dworznik
1.p. Leszek Syroka
2.p. Krzysztof Szynkarewicz
2.p. Krzysztof Sokołowski
3.p. Sławomir Makowski
3. p. Zbigniew Barcikowski
Warcaby
Kategoria Szkoła Podstawowa
Dziewczęta
1. Klaudia Grodzicka
2. Jagoda Muchewicz
3. Julia Ambroziewicz
Chłopcy
1. Joachim Jankowski
2. Kacper Muchewicz
3. Dawid Kościerzyński
Młodzież
1. Dawid Kiliński
2. Kamil Kamiński
3. Mateusz Orczykowski
Szachy
1. Dawid Kościerzyński
2. Krzysztof Wiśniewski
3. Kacper Orczykowski

GRAND PRIX GMINY LUBICZ
W PIŁCE SIATKOWEJ

W sobotę 14 stycznia, w hali
sportowej ZS Nr 2 w Grębocinie
odbył się ,,Noworoczny Turniej
Piłki Siatkowej”, który wchodził
w skład cyklu ,,Grand Prix Gminy
Lubicz w Piłce Siatkowej”.
Wzięło w nim udział ponad 80 zawodników z 11 drużyn (7 w kategorii
open oraz 4 w kategorii uczniowskiej). Równocześnie z turniejem
siatkówki, w hali sportowej w Grębocinie odbywał się ,,Noworoczny
Turniej Tenisa Stołowego” w trzech
kategoriach wiekowych. Łącznie w
obu turniejach wystartowało ponad
100 osób.
Patronat nad ,,Grand Prix Gminy
Lubicz w Piłce Siatkowej”, objęła
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, pani Hanna Anzel, która wręczyła nagrody zwycięzcom. Upominki w postaci statuetek, medali, dyplomów oraz słodyczy ufundowali pani
Hanna Anzel oraz członkowie Rady
Rodziców ZS Nr 2 w Grębocinie wraz
z przyjaciółmi. Warto wspomnieć, że
z tych zawodów nikt nie wyszedł
przegrany Każdy uczestnik zarówno
,,Grand Prix Siatkówki” jak i ,,Turnieju Tenisa Stołowego” otrzymał pyszny, słodki upominek. Spotkania,
które organizowane są na hali sportowej w Grębocinie, spełniają ważną
funkcję społeczną w Gminie Lubicz.
Integrują one zarówno mieszkańców,
którzy preferują aktywne formy wypoczynku jak i tych którzy kibicują na widowni swoim rodzinom uczestniczącym
w sportowej rywalizacji.
Wyniki ,,Turnieju Noworocznego
w Piłce Siatkowej”
w kategorii open:
- I miejsce – drużyna
,,Krzyżacy”
- II miejsce – drużyna

KOLARSTWO
18.03.2012r. w Młyńcu Pierwszym odbędą się Mistrzostwa
Województwa w kolarstwie przełajowym.
Start i meta usytuowane będą
przy szkole podstawowej. Początek
imprezy o godz. 11.00. Organizatorem zawodów jest Szkoła Podstawowa, OSP w Młyńcu Pierwszym,
K.S. ,,Saturn” Młyniec a całość
wspiera Rada Sołecka Młyńca Pierwszego. Wszystkich sympatyków
kolarstwa zapraszamy.

,,Poprzeczna- Słońce”
- III miejsce - drużyna ,,K i Ch’’
W klasyfikacji ogólnej ,,Grand
Prix w Piłce Siatkowej”, po dwóch
kolejkach spotkań (pierwsza odbyła
się w czerwcu 2011 r.):
Kategoria open:
- I miejsce – drużyna ,,PoprzecznaSłońce” z ilością 5 pkt.
- II miejsce – drużyna ,,Krzyżacy”
z ilością 3 pkt.
- III miejsce – drużyna ,,KST- M”
z ilością 2 pkt
Wyniki Turnieju Noworocznego
w Piłce Siatkowej w kategorii
uczniowie 1994 – 1998 r.
- I miejsce – drużyna ,,FC Compromitation”
- II miejsce – drużyna ,,Gibon Skład”
- III miejsce – drużyna ,,Paranormalni”
W klasyfikacji ogólnej ,,Grand Prix
w Piłce Siatkowej”, po dwóch kolejkach spotkań
Kategoria uczniowie:
- I miejsce – drużyna ,,FC Compromitation” z ilością 6 pkt.
- II miejsce – drużyna ,,Gibon Skład”
z ilością 2 pkt.
- III miejsce – drużyna ,,Paranormalni” z ilością 1 pkt.
Klasyfikacja ,,Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego” :
Kategoria uczniowie Szkół Podstawowych:
- I miejsce - Klaudia Grodzicka kl. VI
- II miejsce - Mikołaj Osiński kl. IV
- III miejsce - Dawid Kraśniewski kl. V
Kategoria uczniowie Szkół Gimnazjalnych
- I miejsce – Bartłomiej Zyga kl. III
- II miejsce – Patryk Laskowski kl. I
- III miejsce – Jan Myszka kl. II
Kategoria open:
- I miejsce – pan Miłosz Grodzicki
- II miejsce – pan Dariusz Siodelski
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