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Można jeszcze spotkać ludzi,
którzy na widok czarnego kota
spluwają przez lewe ramię i wyszeptują tajemną formułę „na psa
urok”, co najogólniej rzecz ujmując znaczy, że złe moce z czarnego
futerka przejść mają na najbliższego w okolicy psa, omijając ich
zacną osobę.
Nie inaczej reagują na „trzynastkę”. Omijają wszystko, co trzynaste. Schlebiając ich fobiom niektórzy właściciele hoteli eliminują pokoje numer trzynaście. Ale roku
2013 nie można zignorować, pominąć, udawać że jeszcze go nie ma
albo że już był. On jest w całej swej
trzynastkowej okazałości już drugi
miesiąc i tak jak ubiegłoroczny grudniowy koniec świata nie wzbudza
już szczególnych
emocji. Ot, tak
tylko na wszelki
wypadek nazywam go już „dobrym 2013 rokiem”, żeby
wszystko w tej
sprawie było jasne.
Rok 2012
podsumowaliśmy kilka tygodni temu. Gospodarowaliśmy
oszczędnie, bo
dochody w drugiej połowie roku
spadały. Dzięki
racjonalnej gospodarce poradziliśmy sobie dość
dobrze.Wynik finansowy budżetu
gminy jest poprawny i pozwala
w nowym roku nieco śmielej inwestować.
Uchwalony 31 stycznia br.
budżet gminy na rok 2013 zapewnia
finansowanie wszystkich usług komunalnych, do których w gminie
Lubicz przywykliśmy. Dotowana
komunikacja publiczna z wachlarzem ulg, ponad dwa tysiące lamp
ulicznych nie wyłączanych w nocy,
dotowany system zbiórki odpadów
(niestety tylko do 30 czerwca, bo
później to zabronione), codzienne
sprzątanie największych miejscowości, właściwie miejski system
zimowego utrzymania dróg (kto nie
wierzy, niech porówna z innymi).
Dwadzieścia dwa miliony złotych wydatków oświatowych to

miara naszej wspólnej troski o edukację i wychowanie naszych dzieci.
To koszty prowadzenia czterech
szkół podstawowych, dwóch zespołów szkół i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Przedszkole publiczne oraz cztery
przedszkola niepubliczne i trzy punkty przedszkolne dotowane przez
gminę to rocznie koszt ponad trzech
milionów złotych. Trzy autobusy
szkolne dowożąc dzieci do szkół
przemierzają dziennie około 670 km.
Dziewięć klubów sportowych,
cztery kluby seniora, trzy koła gospodyń, piętnaście różnego rodzaju
stowarzyszeń społecznych, dziewięć jednostek ochotniczych straży
pożarnych to z kolei miara naszej
obywatelskiej aktywności.

dzieży w ramach programów unijnych to skromna odpowiedź na
pytanie, czy tu się coś dzieje. Takie
pytanie padło. Zaproponowałem
pytającemu, żeby mi potowarzyszył
przez kilka dni w popołudniowych
wojażach po gminie. Ale wiele jeszcze mamy do zrobienia. Bogatszą
ofertę dla dzieci i młodzieży przygotujemy ze szkołami i bibliotekami.
Bardzo ciekawie zaistniał
w ubiegłym roku fundusz sołecki.
W tym roku zapowiada się równie
interesująco. Udział mieszkańców
ujawnił rzeczywiste potrzeby szczególnie małych wsi.
W roku 2013 czeka nas między
innymi budowa pierwszego etapu
kanalizacji Grębocina, Krobi, roz-

Uroczystość podsumowująca rok 2012

Zdecydowana większość tych
organizacji prowadzi bardzo aktywną działalność. Wysokość dotacji
na tę działalność to około czterysta
tysięcy złotych rocznie.
Ponad siedem milionów czterysta tysięcy złotych to z kolei skala
opieki społecznej. Z różnych jej
form korzysta ponad tysiąc czterysta rodzin z terenu gminy Lubicz.
Trzystu pięćdziesięciu uczniów korzysta z bezpłatnych obiadów. To
sfera społeczna i opiekuńcza,
ogromna, prawda.
A przecież wymieniłem tylko
najważniejsze działania, i to nie
wszystkie. Biblioteki publiczne,
świetlice, środowiskowe ognisko
wychowawcze, działalność punktów terapeutycznych, wioska internetowa świetlicowe zajęcia dla mło-

budowa kanalizacji w Lubiczu Dolnym i Złotorii, uzupełnianie sieci
wodociągowej na nowych terenach
budowlanych.
Dotować będziemy prowadzone
bardzo wolno przez powiat toruński
prace przy budowie ścieżki rowerowej przez Złotorię i Grabowiec oraz
modernizację powiatowej drogi
z Lubicza Dolnego do Rogówka.
Powstaną nowe oświetlenia uliczne
w Lubiczu Dolnym, Grębocinie,
Jedwabnie, a w drugim etapie
w Krobi, Lubiczu Górnym, Brzeźnie i Złotorii. Remontowany będzie
drewniany most w Złotorii. Budowane też będą chodniki m.in. na ul.
Lipowej w Złotorii, w Gronowie, na
ul. Sportowej w Lubiczu Górnym,
modernizowane będą parkingi
w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dol-

nym. Rozpoczną się także prace
projektowe chodnika przez Nową
Wieś, projektowana będzie hala
sportowa w Złotorii i świetlica wiejska w Krobi. Kilkadziesiąt mniejszych zadań wykonanych zostanie
w ramach funduszu sołeckiego.
Szczególnie ciekawym przedsięwzięciem jest przygotowanie budowy krytej pływalni w Lubiczu
Górnym. Pierwsze analizy zostały
już wykonane w roku ubiegłym. Są
umiarkowanie optymistyczne. Inwestycja prowadzona będzie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozpocznie się prawdopodobnie w roku 2014.
Stałym problemem jest kiepski
stan dróg. Czeka nas pozimowa naprawa gminnych dróg asfaltowych.
Nowa nawierzchnia położona
zostanie na ul.
Polnej w Lubiczu
Górnym. Naprawy dróg gruntowych będą odbywały się systematycznie. Będziemy poprawiali ich
stan destruk-tem
asfaltowym.
Niestety, na budowę dróg gminnych nie ma żadnej pomocy, a budowa jednej kilkuset-metrowej
ulicy to milion
złotych. Takich
ulic mamy w gminie ponad sto.
Niektórzy ekonomiści twierdzą,
że cechą współczesnych kryzysów
jest to, że najpierw powstają w naszych głowach, dopiero później ujawniają się na giełdzie i w makroekonomicznych wskaźnikach.
Zachowajmy więc umiarkowany, racjonalny optymizm na ten
2013 rok.
Wracając do naszych czworonożnych ulubieńców trzeba powiedzieć, że trochę wstyd. Sześćdziesiąt pięć psów i sześć kotów odstawili pracownicy gminy do schroniska dla zwierząt w ubiegłym roku.
Część z nich to zwierzęta wypędzone lub porzucone. Więc kto ma
tu pecha?
Marek Olszewski
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Święto Kobiet,

Wójt Gminy Lubicz

które odbędzie się dnia 9 marca 2013 r. o godz. 16.00 w hali Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym, przy ul. Piaskowej 23

W programie:

Za nami
białe ferie
– więcej na stronie 6

- spektakl Teatru Afisz z Torunia pn. „Komisja Biesiadna”
- kawa, herbata i słodki poczęstunek
- możliwość skorzystania z porad przedstawicieli m.in. służby zdrowia,
urzędu skarbowego, urzędu pracy, terapeuty, psychologa, pracownika
socjalnego, prawnika i wielu innych…
- kiermasz biżuterii, porady kosmetyczne i loteria fantowa

Panie chcące uczestniczyć w spotkaniu, prosimy o wpisywanie się na listy,
które dostępne będą u sołtysów i przewodniczących klubów seniora i kół
gospodyń lub potwierdzenie przybycia: osobiście w Urzędzie Gminy
Lubicz przy ul. Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym, w pok. nr 22 i 16;
telefonicznie pod nr tel. (056) 62 12 111 i (056) 62 12 118 lub drogą
mailową na adres asystent@lubicz.pl
Zapisy przyjmowane będą do dnia 22 lutego br.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
czu 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
Pamiątkowe zdjęcie
godz. 17.00
W grudniu 2012 r. radni obra- 7. Radna Teresa Klawińska pełni
dyżur w miejscu zamieszkania dowali dwukrotnie.
w Lubiczu Dolnym, ul. MłyńW dniu 20 grudnia miało miejska 5 w pierwszy poniedziałek
sce posiedzenie Komisji Połączomiesiąca w godzinach od 16.00
nych, na których omówiono projekdo 18.00.
ty uchwał oraz sprawy bieżące.
28 grudnia odbyła się ostatnia 8. Wiceprzewodniczący Radny Ryszard Korpalski pełni dyżur
w roku 2012 sesja Rady Gminy Luw Urzędzie Gminy (Lubicz ul.
bicz, na której przewodnicząca
Toruńska 21, tel. (56) 621 21 28)
Hanna Anzel podsumowała działa- sala nr 21 w co drugi wtorek
nia rady w roku 2012, a także
(naprzemiennie z Radną Danutą
podziękowała radnym i wójtowi
Staniszewską) w godzinach od
gminy za współpracę na przestrzeni
8.00 do 11.00
mijającego roku.
Posiedzenie nabrało szczegól- 9. Radna Sławomira Korzeniewska
pełni dyżur w świetlicy wiejskiej
nego charakteru dzięki niespodziew Lubiczu Górnym, ul. Boczna 4
wanej wizycie dzieci ze Szkoły Podw pierwszy poniedziałek każdestawowej w Młyńcu Pierwszym.
go miesiąca w godzinach od
Uczniowie przebrani w jasełkowe
17.00 do 18.00
stroje zaśpiewali radnym kilka kolęd, dzięki czemu na sali zapanował 10. Radna Mariola Marcinkowska
pełni dyżur w świetlicy środoprawdziwie świąteczny nastrój.
wiskowej w Grębocinie w ostatByła to także okazja do zrobienia
nią środę każdego miesiąca
wspólnej, pamiątkowej fotografii.
w godzinach od 19:00 do 20:00
Kolejna sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się już w Nowym 11. Radna Aldona Peregonczuk pełni dyżur w Szkole Podstawowej
Roku.
w Złotorii w ostatni czwartek
każdego miesiąca godz. 18.00
DYŻURY RADNYCH RADY
12. Radny Juliusz Przybylski pełni
GMINY LUBICZ VI
dyżur w świetlicy osiedlowej
KADENCJI (2010 – 2014)
Spółdzielni Mieszkaniowej
1 Przewodnicząca Rady Hanna
w Lubiczu przy ul. M. Rataja 8
Anzel pełni dyżur w Urzędzie
w pierwszy poniedziałek każdeGminy Lubicz ul. Toruńska 21,
go miesiąca w godzinach godz.
tel. 56 6212128 - pokój nr 21
17.00
w każdy piątek w godzinach od
10.00 do 13.00 oraz w świetlicy 13. Radny Kazimierz Rybacki pełni
dyżur pod telefonem (nr 56/678
środowiskowej w Grębocinie
42 98) w pierwszy czwartek każw pierwszy czwartek każdego
dego miesiąca w godzinach od
miesiąca w godzinach od 17.00
15.00 do 17.00.
do 18.00
2. Radny Zbigniew Barcikowski 14. Wiceprzewodnicząc Radna
Danuta Staniszewska pełni dypełni dyżur w Szkole Podstażur w Urzędzie Gminy (Lubicz
wowej w Młyńcu Pierwszym
ul. Toruńska 21,tel. (56) 621 21
w pierwszy poniedziałek każde28) - sala nr 21 w co drugi wtogo miesiąca w godzinach od
rek (naprzemiennie z Radnym
16.00 do 17.00.
Ryszardem Korpalskim) w go3. Radna Maria Błaszczyk pełni dydzinach od 8.00 do 11.00 oraz
żur w Szkole Podstawowej
w miejscu zamieszkania – Jew Złotorii w ostatni czwartek
dwabno nr 89 w pierwszy wtokażdego miesiąca godz. 18.00
rek każdego miesiąca w godzi4. Radna Mariola Falkowska pełni
nach od 18.00 do 19.00
dyżur w miejscu zamieszkania –
Mierzynek 23, a w ostatni piątek 15. Radna Karina Wroniecka pełni
dyżur w miejscu zamieszkania każdego miesiąca godz. 18.00
Gronowo 3B w pierwszy czwar5. Radny Mariusz Gazda pełni dytek każdego miesiąca w godziżur w świetlicy wiejskiej w Lubinach od 17.00 do 18.00
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

Teresa Klawińska

t.klawinska@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

STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
GMINY LUBICZ w 2013 ROKU NIEZNACZNIE ZMIENIONE
UWAGA: Zgodnie z zasadą ustalania podatku od nieruchomości określoną w przepisach
podatkowych wójt gminy wydaje decyzje (tą samą) dla wszystkich współwłaścicieli. Wpłaty
dokonuje jeden współwłaściciel lub wszyscy po części do określonej w decyzji wysokości.
Na sesji w dniu 26 października 2012r. Rada Gminy Lubicz
podjęła uchwały określające wysokość stawek podatków: podatku od nieruchomości, podatku od
środków transportowych, podatku rolnego, które na terenie gminy
Lubicz będą obowiązywały od
dnia 1 stycznia 2013r.
PODATEK ROLNY
Rada Gminy Lubicz obniżyła
średnią cenę skupu żyta, określoną
w Komunikacie Prezesa GUS z dnia
19.10.2012r. w kwocie 75,86 zł za
1 dt do kwoty 46,40 zł za 1dt.
Stawka podatku rolnego wynosi: dla
gruntów gospodarstw rolnych
116,00 zł od 1ha przeliczeniowego,
dla gruntów pozostałych 232,00 zł
od 1ha fizycznego.
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
Stawki podatku od nieruchomości
określone zostały w następującej
wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,82 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,42 zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,31 zł
od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej -19,89 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,37 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 4,50 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 4,08 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży, dla
których stawka wynosi - 6,12
zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości,
określonej zgodnie z zasadami
podanymi w ustawie.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz
grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele
związane z działalnością na
rzecz ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej;
2)budynki lub ich części oraz grunty
związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej;
3)budynki lub ich części oraz grunty
związane z tymi budynkami, wykorzystywane na prowadzenie
działalności kulturalnej, sportowej, z wyjątkiem części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych wynosi:
1)od samochodu ciężarowego, w za
leżności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 705,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony
włącznie - 939,00 zł,
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton
włącznie -1.115,00 zł,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.290,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton,
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:
a) o dwóch lub trzech osiach 1.290,00 zł,
b) o czterech (i więcej) osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 29 ton 1.290,00 zł,
- od 29 ton i powyżej - 1.941,00 zł;
3)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton,
z zawieszeniem innym, niż pneumatyczne lub równoważne:
a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 15 ton 1.290,00 zł,
- od 15 ton i powyżej - 1.470,00 zł;
b) o trzech osiach i dopuszczalnej
masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 23 tony 1.290,00 zł,
- od 23 ton i powyżej - 1.851,00 zł;
c) o czterech (i więcej) osiach
i dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 27 ton 1.290,00 zł,
- od 27 ton, a mniej niż 29 ton 1.941,00 zł,
- od 29 ton i powyżej - 2.879,00 zł;
4)od ciągnika siodłowego balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton – 1.034,00 zł;
5)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton –
1.034,00 zł,
- od 31 ton i powyżej - 1.658,00 zł;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton 1.462,00 zł,
- od 40 ton i powyżej - 2.021,00 zł;
6)od ciągnika siodłowego i balasto-

wego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton, z zawieszeniem innym niż
pneumatyczne lub równoważne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton 1.079,00 zł,
- od 31 ton i powyżej - 2.274,00 zł;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton 2.021,00 zł,
- od 40 ton i powyżej - 2.992,00 zł;
7)od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton - 352,00 zł;
8)od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 352,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 376,00 zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton 646,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony 764,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton 998,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.350,00 zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton 795,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.106,00 zł;
9)od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z
innym systemem zawieszenia niż
pneumatyczne lub równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 376,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 661,00 zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton 365,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony 998,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton 1.516,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.995,00 zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton 1.106,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.503,00 zł;
10)od autobusu w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.173,00 zł,
b) od 30 miejsc i więcej - 1.479,00zł.
Górne granice stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych wzrosły
o 4,0 % (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02.08.2012r. M.P. poz.587) Stawki obowiązujące na terenie gminy Lubicz wzrosły o 3,0%.
OPŁATA TARGOWA
Nie ulegają zmianie stawki opłaty
targowej, które obowiązują od 1 stycznia 2006r. (uchwała Rady Gminy
Lubicz Nr XLI/482/05/05 z dnia 16
listopada 2005r.).
OPŁATA
OD POSIADANIA PSÓW
Rada Gminy Lubicz nie wprowadziła uchwały określającej wysokość
stawki opłaty od posiadania psów,
w związku z tym na terenie gminy
Lubicz nie ma obowiązku opłacania
tej opłaty.
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
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 2013 w zakresie:
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
I.Rodzaj i formy realizacji zadania.
ności pożytku publicznego
1. Zadanie, o którym mowa wyżej
i o wolontariacie. (tj. Dz. U.
może być wykonywane poprzez
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
realizację przedsięwzięć z zakre2. Wysokość dotacji może być
su:
niższa niż wnioskowana
1) profilaktyki i rozwiązywania
w ofercie. W takim przypadku
problemów alkoholowych,
oferentowi przysługuje prawo
narkotykowych i nikotynonegocjowania zmniejszenia
wych w formie:
zakresu rzeczowego zadania
a) programów z zakresu prolub rezygnacji z jego realizafilaktyki uzależnień, pomocji. Zastrzega się możliwość
cy psychospołecznej i prapodziału środków w ramach
wnej oraz ochrony przed
jednego zadania dla kilku
przemocą w rodzinie,
podmiotów.
b)szkoleń dla sprzedawców
3. Wójt Gminy Lubicz może odi właścicieli placówek pomówić podmiotowi wyłoniodających lub sprzedających
nemu w konkursie przyznania
napoje alkoholowe,
dotacji i podpisania umowy
c) programów profilaktyczw przypadku, gdy okaże się, iż
nych i socjoterapeutyczrzeczywisty zakres realizowanych realizowanych
nego zadania znacząco odbiega
w świetlicach środowiskood opisanego w ofercie, podwych i innych dla dzieci
miot lub jego reprezentanci
i młodzieży,
utracą zdolność do czynności
d)zajęć edukacyjnych dla
prawnych, zostaną ujawnione
dzieci i młodzieży,
nieznane wcześniej okolicznoe) specjalistycznej pomocy
ści podważające wiarygodność
terapeutycznej dla osób
merytoryczną lub finansową
uzależnionych,
oferenta.
f) organizowanie festiwali,
4.Szczegółowe i ostateczne waprzeglądów, konkursów,
runki realizacji, finansowania
imprez promujących zdrooraz rozliczania zadania reguwy styl życia, wolny od uzaluje umowa zawarta pomiędzy
oferentem a Gminą Lubicz.
leżnień
II.Wysokość środków publicz- IV. Termin i warunki realizacji
zadania.
nych przeznaczonych na reali1.Zadanie winno być zrealizozację zadania w roku 2013.
wane w roku 2013 z zastrzeże1. Na realizację w/w zadań w roniem, iż szczegółowe terminy
ku 2013 planuje się przeznawykonania zadań określone
czyć łączną kwotę w wysokozostaną w umowach.
ści 25.000 zł (słownie: dwa2.Zadanie winno być zrealizodzieścia pięć tysięcy złotych )wane z najwyższą starannością
z zakresu profilaktyki uzalezgodnie z zawartą umową oraz
żnień i przeciwdziałania patoobowiązującymi standardami
logiom społecznym.
i przepisami, w zakresie opisa2. Kwota może ulec zmianie
nym w ofercie.
w przypadku stwierdzenia, że
3.Zadanie winno być wykonane
zadanie można zrealizować
dla jak największej liczby
mniejszym kosztem, złożone
mieszkańców Gminy Lubicz.
oferty nie uzyskają akceptacji
Wójta Gminy lub zaistnieje V. Termin i warunki składania
ofert.
konieczność zmniejszenia
1.W konkursie mogą brać udział
budżetu w części przeznaczopodmioty określone w art. 11
nej na realizację zadania
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietz przyczyn trudnych do przenia 2003 r. o działalności powidzenia w dniu ogłaszania
żytku publicznego i o wolonkonkursu.
tariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
III. Zasady przyznawania dotacji/
234, poz. 1536)
zlecenia wykonania zadania.
2.Podmioty uprawnione do
1. Zlecenie zadania i udzielanie
udziału w postępowaniu kondotacji następuje z odpowiedkursowym, składają pisemne
nim zastosowaniem przepioferty realizacji zadania (odręsów art. 16 ustawy z dnia 24
bnie na każde zadanie) wg
kwietnia 2003 roku o działal-

wzoru określonego w Rozpoprzez czytelne przekreślenie
wia własną propozycję wysorządzeniu Ministra Pracy i Pobłędnego zapisu i wstawienie
kości dotacji na realizację polityki Społecznej z dnia 15
obok poprawnego.
szczególnych projektów.
grudnia 2010 roku w sprawie
8.W przypadku załączników
5.Ocena Komisji wraz z propowzoru oferty i ramowego wzoskładanych w formie kserokozycją wysokości dotacji jest
ru umowy dotyczących realipii (z wyłączeniem odpisu
przekazywana Wójtowi Gmizacji zadania publicznego oraz
z rejestru), należy potwierdzić
ny Lubicz, który podejmuje
wzoru sprawozdania z wykoje za zgodność z oryginałem
ostateczną decyzję dotyczącą
nania tego zadania (Dz. U.
przez osoby uprawnione, każdotacji.
z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
da strona opatrzona winna być VII. Zrealizowane zadania pu3.Oferty muszą być podpisane
także datą potwierdzenia zgodbliczne w zakresie profilaktyki
i opieczętowane przez oferenności z oryginałem.
uzależnień i przeciwdziałania
ta. Ofertę muszą podpisać oso9.Oferty złożone na innych drupatologiom społecznym w roku
by, które zgodnie z postanokach, niekompletne lub złożo2012.
wieniami statutu lub innego
ne po terminie zostaną odrzu1. Wysokość środków publiczaktu wewnętrznego są upowacone z przyczyn formalnych.
nych przeznaczonych na realiżnione do reprezentowania VI. Termin, tryb i kryteria stosozację zadania w roku 2012
oferenta na zewnątrz i zaciąwane przy dokonywaniu wywynosiła 25.000 zł.
gania w jego imieniu zobowiąboru ofert.
VIII. Postanowienia końcowe.
zań finansowych (zawierania
1. Wybór ofert zostanie dokona1.Wyłoniony podmiot będzie zoumów).
ny w ciągu 30 dni od upływu
bowiązany pod rygorem roz4.Do oferty należy dołączyć:
daty składania ofert.
wiązania umowy do zamie1) aktualny odpis z rejestru
2.Wszystkie oferty spełniające
szczania we wszystkich dru(ważny do 3 miesięcy od
kryteria formalne są oceniane
kach i materiałach reklamodaty wystawienia);
przez Komisję Konkursową
wych związanych z realizacją
2) aktualny statut lub inny
powołaną przez Wójta Gminy
zadania (plakatach, zaproszedokument wskazujący na
Lubicz zgodnie z art.15 ust. 2a,
niach, regulaminach, komunizakres działalności podmio2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24
katach itp.), a także w ogłotu oraz organy uprawnione
kwietnia 2003r. o działalności
szeniach prasowych, reklado reprezentacji
pożytku publicznego i o womach itp. informacji o tym, że
3) sprawozdanie merytoryczlontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r.
zadanie jest dotowane przez
ne i finansowe za ostatni rok
Nr 234, poz. 1536)
Gminę Lubicz.
podpisane przez osoby
3.Przy ocenie ofert Komisja
2.Dotowany podmiot, zobowiąuprawnione do reprezentoKonkursowa bierze pod uwagę
zany będzie do:
wania podmiotu.
następujące kryteria:
1) wyodrębnienia rachunku
5.Oferty należy składać w Biurze
1)wartość merytoryczną probankowego przeznaczonego
ds. Informacji i Obsługi Intejektu - celowość oferty, zawyłącznie do operacji zwiąresanta Urzędu Gminy Lubicz
kres rzeczowy, zasięg, zgozanych z realizacją zadania,
(pokój nr 9), ul. Toruńska 21,
dność z niniejszym ogło2) wyodrębnienia w ewidencji
87-162 Lubicz, w zamkniętych
szeniem,
księgowej środków otrzykopertach, opatrzonych napi2)koszt realizacji projektu,
manych na realizację umosem „Konkurs" oraz nazwą zaw tym rodzaj i celowość
wy,
dania (należy wpisać nazwę
planowanych kosztów, od3) dostarczenia na wezwanie
zadania z tekstu ogłoszenia
niesienie przedstawionej
właściwej komórki organikonkursowego - osobiście lub
kalkulacji do zakresu rzezacyjnej Urzędu Gminy Ludrogą pocztową (decyduje data
czowego zadania,
bicz oryginałów dokumenwpływu) - w terminie 21 dni od
3)wysokość wnioskowanej
tów (faktur, rachunków)
ukazania się ogłoszenia w BIP
dotacji od Gminy, porównaoraz dokumentacji, o której
oraz w siedzibie Urzędu Gminie planowanymi źródłami
mowa wyżej, celem kontroli
ny na tablicy ogłoszeń i na strodofinansowania projektu, jej
prawidłowości wydatkowanie www.lubicz.pl
z planowanymi źródłami
nia dotacji oraz kontroli
6.Druk oferty realizacji zadania
dofinansowania projektu,
prowadzenia właściwej dopublicznego można pobrać ze
4)doświadczenie oferenta
kumentacji z nią związanej.
strony internetowej Urzędu
w realizacji zadania o podo4) kontrola, o której mowa wyGminy Lubicz - www.lubicz.pl
bnym charakterze i zasięgu
żej, nie ogranicza prawa
lub otrzymać w Urzędzie Gmi(w tym dotychczasowe doGminy do kontroli całości
ny w Lubiczu w pokoju Nr 6
świadczenia we współpracy
realizowanego zadania pod
u Inspektora ds. rozwiązywaoferenta z Gminą Lubicz),
względem finansowym
nia problemów alkoholowych.
5)możliwość realizacji zadai merytorycznym.
7.Wszystkie miejsca, w których
nia przez oferenta, w tym po3. Wyniki konkursu przedstawiooferent naniósł zmiany winny
siadanie zasobów kadrone zostaną w BIP, na tablicy
być parafowane przez osobę
wych, rzeczowych i lokaloogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz
podpisującą ofertę. Poprawki
wych.
oraz zostaną opublikowane na
muszą być dokonane jedynie
4.Komisja konkursowa przedstastronie internetowej Urzędu
Gminy Lubicz: www.lubicz.pl

AKTYWNI I ZINTEGROWANI W GMINIE LUBICZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozpoczęła się kolejna edycja
projektu „Aktywni i zintegrowani
w Gminie Lubicz” realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu i współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach POKL.
Projekt kierowany jest do osób:
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (często zmieniających pracę), korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej, osób
z niepełnosprawnością.
W ramach projektu uczestnicy
otrzymają:
- skierowanie na zajęcia w ramach
Centrum Integracji Społecznej
wraz z wypłatą świadczenia integracyjnego;
- zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej;
- skierowanie na staż wraz z wy-

płatą stypendium;
trzeb;
- szkolenia zawodowe;
- wyjazd integracyjno – turysty- specjalistyczne poradnictwo
czny.
m.in. doradztwo zawodowe, Uczestnictwo w projekcie umożliwi
prawne;
m.in.
- wsparcie finansowe m.in. dofi- - podniesienie kwalifikacji zawonansowanie kosztów dojazdu na
dowych i umiejętności poruszazajęcia organizowane w ramach
nia się po rynku pracy;
projektu, opieki nad dziećmi – - uzupełnienie wykształcenia,
udzielane indywidualnie w zaktóre zwiększa szanse na rynku
leżności od kwalifikacji i popracy;

- aktywizację społeczną;
- rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej;
- podniesienie kompetencji życiowych.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie mogą zgłaszać się do
pracowników socjalnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu,
osobiście lub telefonicznie, pod
nr telefonu 56 678 23 07.
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STARE OBOWIĄZKI NADAL AKTUALNE
Wiele się mówi o zmienionej lub w przydomową oczyszczalnię w urządzenia służące do zbierania nieruchomości oraz dbanie o esteustawie z dnia 13 września 1996 r. ścieków bytowych tam, gdzie brak odpadów komunalnych oraz tyczny wygląd budynków i ich
o utrzymaniu czystości i porządku jest sieci kanalizacyjnej, groma- utrzymanie tych urządzeń w odpo- otoczenia poprzez właściwą konw gminach (Dz. U. 2005 r. nr dzenie nieczystości ciekłych wiednim stanie sanitarnym, po- serwację budynków i ogrodzeń
236 poz. 2008 – ze zmianami).
w zbiornikach bezodpływowych rządkowym i technicznym,
oraz grabienie liści, usuwanie
Nie wszystkie zapisy tej ustawy oraz pozbywanie się nieczystości - zbieranie powstałych na terenie chwastów i usuwanie innych
uległy jednak zmianom. Zatem war- ciekłych w sposób zgodny z przenieruchomości odpadów komu- nieczystości wokół obejść i na
to przypomnieć o obowiązkach wła- pisami ustawy i przepisami odręb- nalnych zgodnie z wymaganiami podwórkach,
ścicieli i zarządców nieruchomości, nymi. Zlecanie opróżniania zbior- określonymi w regulaminie utrzy- - obowiązkowej deratyzacji w obktórych przestrzeganie nadal jest ników i transportu nieczystości mania czystości i porządku szarach zwartej zabudowy wsi:
ciekłych przez wozy asenizacyj- w gminie,
aktualne.
Lubicz Górny, Grębocin, Lubicz
Do takich obowiązków należą ne na wylewisko tylko podmiotom - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu Dolny, Gronowo, Złotoria i Młyposiadającym zezwolenie wójta i innych zanieczyszczeń z chodni- niec Pierwszy przynajmniej 2 razy
w szczególności:
- wyposażenie nieruchomości gminy Lubicz na prowadzenie ków położonych wzdłuż nierucho- w roku – pierwsza w kwietniu,
w zbiornik bezodpływowy takiej działalności.
mości (również niezabudowanej),
druga w październiku.
(szczelny) nieczystości ciekłych - wyposażenie nieruchomości - utrzymywanie porządku na terenie
Właściciele nieruchomości zoL.p.

KONKURSY NA DOTACJE
DLA KLUBÓW
SPORTOWYCH W MARCU
Kluby sportowe działające na terenie gminy Lubicz informujemy, iż otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w gminie Lubicz,
ogłoszony zostanie w marcu.
Termin ogłoszenia konkursu związany jest z koniecznością uprawomocnienia się zmian podjętych
przez Radę Gminy Lubicz dotyczących Uchwały Nr
IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie
Lubicz.
Zmiany podjęte podczas sesji w dniu 31 stycznia br.,
pozwolą klubom sportowym na uwzględnienie w ramach udziału własnego, wkładu osobowego – w tym
pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy –
do 10% całkowitych kosztów zadania.
Udział środków własnych jest jednym z istotnych
elementów branych pod uwagę przy ocenie ofert konkursowych, dlatego zawarcie ich wpłynie korzystnie na
konkurencyjność ofert.
Podjęta 31 stycznia br. Uchwała wejdzie w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym województwa Kujawsko – Pomorskiego –
po tym terminie ogłoszony zostanie otwarty konkurs
ofert.
Wszystkie kluby sportowe informujemy również, iż
jednocześnie z otwartym konkursem ofert dla klubów
sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w gminie Lubicz, ogłoszony zostanie konkurs na wykonanie zadań z dziedziny sportu
w ramach wykonania zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2013
w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania
Patologiom Społecznym

OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU
CZYLI MEANDRY
NOWELIZACJI USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH
W różnych publikatorach
dużo się ostatnio pisze i mówi na
temat zmian, które nas czekają na
skutek wejścia w życie od 1 lipca
2013 r. nowych zasad gospodarki
odpadami w gminach.
Przepisy te zmieniły się 1 lipca
2011 r. i od tego czasu gminy miały
czas na przygotowania. Nasza gmina wywiązała się z tego obowiązku.
Rada gminy uchwaliła wszystkie uchwały, które miała obowiązek
uchwalić do końca 2012 r.
Zarówno jednak rada gminy, jak
i władze gminy miały poważne
wątpliwości, co do sprawiedliwości
przyjętych, zgodnie z obowiązującym prawem rozwiązań.
Teraz po inicjatywie ustawodawczej Senatu RP, Sejm przyjął
nowelizację ustawy. Daje ona większe możliwości gminom bardziej
sprawiedliwego naliczania opłat

Nazwa i adres firmy

Decyzja nr data wyd.

bowiązani są do przechowywania
i okazywania na każde żądanie
przedstawicieli wójta gminy Lubicz
aktualnych umów i rachunków za
wykonane usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za okres 1 roku oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Poniższa tabela przedstawia
wykaz usługodawców uprawnionych do opróżniania zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy Lubicz.

Zakres działalności

Termin
rozpoczęcia

Czas
obowiązywania
zezwolenia

1.

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 2495680 wew. 43

ZGK/7000/03/05
z dnia 07.03.2005 r.

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na
terenie gminy Lubicz

07.03.2005

10 lat
5.01.2017

2.

Lubickie Wodociągi sp. z o.o.
siedziba ul. Warszawska 1A
87-162 Lubicz
tel. 56 6785314

INW/7051/3/2003
z dnia 02.01.2003 r.

Zbiorowe odprowadzenie
ścieków z terenu Gminy
Lubicz i ich utylizacja

01.01.2003

Czas
nieoznaczony

3.

Zbigniew Kluska
Dębiny 20
87-152 Łubianka
tel. 56 6459016

OŚW.7062-02/08

Usługi asenizacyjne

20.06.2008

10 lat

4.

Sławomir Korpalski
ul. Nowowiejska 3A
87-162 Lubicz
tel. 56 6782578, 608 802 084

OŚW.7051-03/07

Wywóz nieczystości
płynnych

27.02.2007

10 lat

5.

Zbigniew Dolega
ul. Sosnowa 13, 87-162 Lubicz
tel. 605 436 597

OŚW.7661-03/07

Wywóz nieczystości
płynnych

01.03.2007

10 lat

6.

Marek Szatkowski
ul. Lipowa 18
87-124 Złotoria
tel. 56 6489913

OŚW.7661-02/06

Wywóz nieczystości
płynnych

22.09.2006

10 lat

7.

WRC Sebastian Rosiński
ul. Ugory 78
87-100 Toruń
tel. 505 900 158

OŚW.7062-2(1)/09

opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych

16.03.2009

10 lat

8.

ROL - MECH
Krzysztof Więcek
Rogowo 54
87-162 Lubicz
tel. 601 64 19 64

OŚW.7062-17/09

opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych

01.08.2009

10 lat

9.

Usługi Asenizacyjne
i Transportowe Wiesław
Jurkiewicz

OŚW.7062-36/09

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych

16.12.2009

do 18.12.2019

10.

Wywóz Nieczystości Płynnych
OŚW.7051/04/07
Rafał Splitt Wielkie Rychnowo 62
87-410 Kowalewo Pomorskie

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych

18.09.2007

do 18.09.2017

11.

Usługi Asenizacyjne Karol
Kubicki Młyniec Pierwszy
ul. Rogówska 6
87-162 Lubicz
tel. 56 678 28 45, 607 844 415

ROŚ.6233.4.2011.EK

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych

27.07.2011

do 12.02.2015

12.

F.H.U. AN-ART.
Anna Watemborska
ul. Witkowskiego 3c/4
87-100 Toruń, tel. 696 458 223

ROŚ.6233.4.2012.MK

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych

26.10.2012

01.11.2022

z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
W naszej gminie
również zamierzamy dostosować
przyjęte rozwiązania do nowych
możliwości prawnych.
Tak więc przygotowywana jest
zmiana uchwały rady gminy o stawce opłaty, która da możliwość rodzinom wielodzietnym płacenia mniej,
za każdego kolejnego członka rodziny powyżej czterech.
No i jeszcze jedna ważna wiadomość. Nie ma wprawdzie jednoznacznej interpretacji w tej sprawie, ale
zgodnie z wyjaśnieniami specjalistów z dziedziny prawa, mieszkańcy mający do tej pory zawarte indywidualne umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni je wypowiedzieć na trzy miesiące przed
wejściem w życie nowych prze-

pisów tj. przesłać
takie wypowiedzenie najpóźniej
do dnia 31 marca
2013 r.
Poniżej zamieszczamy wzór wypowiedzenia, które każdy musi złożyć do firmy, z którą ma podpisana
umowę na wywóz
odpadów komunalnych.
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MARIA CZARNECKA WIELOLETNIA DYREKTOR GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZECHODZI NA EMERYTURĘ
12 grudnia 2012 roku odbyła
się uroczystość związana z przejściem na emeryturę Marii Czarneckiej – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.
Pani Maria w bibliotece pracowała od 3 marca 1970 r. i było to jej
jedyne miejsce pracy. Przez lata promowała czytelnictwo, a odwiedzający bibliotekę bardzo cenili jej fachowe porady przy doborze lektur.
Nie bała się też wyzwań i dbała
o to by biblioteki zaopatrzone były
w nowości czytelnicze i miały nowoczesny charakter – są obecnie
skomputeryzowane, mają dostęp do
Internetu i są przyjazne dla różnych
grup użytkowników.
Doceniana w środowisku bibliotekarskim za swój profesjonalizm
w 2010 roku uznana została Bibliotekarzem Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Została też
uhonorowana wieloma odznacze-

niami - medalem w dowód uznania
SBP, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Organizator czytelnictwa”,
„Srebrny Krzyż Zasługi” i ostatnio
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
W uroczystości uczestniczyli
współpracownicy i przyjaciele oraz

wójt gminy Marek Olszewski, który
wręczył Marii Czarneckiej okolicznościowy dyplom.
Nową dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu została
jej wieloletnia pracownica Marzenna Wojnar.
Obchody jubileuszu zgromadziły wielu gości

XXX-LECIE SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LUBICZU

Podczas uroczystości w Lubiczu Dolnym

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GMINIE LUBICZ
Uniwersytety Trzeciego Wieku, zrzeszające spore grono słuchaczy to coraz bardziej popularna forma spędzania czasu wolnego nie tylko przez seniorów.
Mają one już swoją długoletnią
historię i prężnie działają szczególnie w środowiskach miejskich. Uniwersytet Trzeciego Wieku to świetna perspektywa atrakcyjnego spędzania czasu dla ludzi „dojrzałych",
chcących zachować dobrą kondycję
zarówno fizyczną jak i intelektualną.
Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, o możliwości utworzenia
filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku
także w gminie Lubicz, gdzie od
wielu lat działają kluby seniora,
zrzeszone przy Polskim Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Toruniu, Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia kulturalne.
Niemałą rolę w sołectwach odgrywają również aktywni mieszkańcy oraz pasjonaci, chętnie angażujący się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące lokalnym społecznościom. Mając na uwadze powyższe, zaprosiliśmy do współpracy
przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy.
Pierwsze spotkania organizacyjne odbyły się 31 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym
oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie, gdzie koordynator regionalnej sieci UTW - Hanna Korczyńska przedstawiła uczestnikom ciekawą i atrakcyjną ofertę zajęć. Spo-

sób prowadzenia wykładów, wykorzystujący nowoczesne metody
przekazu oraz ich tematyka,
uwzględniająca aktualne potrzeby
słuchaczy sprawiają, że cieszą się
one dużym zainteresowaniem.
Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy może być
każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, czy aktywność zawodową, kto pragnie pogłębiać wiedzę
i przejawia chęć własnego rozwoju.
Bycie studentem to także możliwość obcowania z ludźmi nauki,
uczestniczenia w różnorodnych kursach i warsztatach (językowych,
komputerowych itp.), to też okazja
do spotkania się i atrakcyjnych wyjazdów.
Studenci Uniwersytetu III Wieku otrzymują indeksy oraz karty seniora, które uprawniają do uczestnictwa we wszystkich wykładach,
dodatkowych imprezach i spotkaniach oraz do korzystania z promocyjnej oferty przygotowanej przez
Partnerów Uniwersytetu.
W marcu br rozpocznie się I semestr i potrwa do czerwca br. Zajęcia będą prowadzone równolegle
w dwóch grupach: w Zespole Szkół
Nr 1 w Lubiczu Górnym oraz
w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie,
koszt uczestnictwa wynosi 50 zł za
semestr i obejmuje 8 spotkań (2
spotkania w każdym miesiącu).
Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w wykładach, deklarację
można pobrać w sekretariatach
w/w szkół, w urzędzie gminy oraz

na stronie internetowej i złożyć do
28 lutego br.
Warunkiem uruchomienia zajęć jest zgłoszenie się min. 30 osób
w danej grupie, dlatego chętnych
proszę o zapisywanie się na listy
wyłożone w sekretariatach wymienionych szkół i biurze podawczym UG pok. nr 9 do dnia 21 lutego br. wraz z podaniem nr telefonu. Stworzenie listy przed złożeniem deklaracji i wpłatą pozwoli
nam zorientować się w wymaganej ilości uczestników, o czym niezwłocznie zapisanych poinformujemy.
Uroczystą inaugurację roku
akademickiego przewidziano 1
marca br. w Lubiczu Górnym
o godz. 17 00 oraz 5 marca br.
o godz. 16 30 w Grębocinie.
Zapraszamy, po wiedzę warto
sięgać w każdym wieku!
Tematyka wykładów w semestrze letnim:
Osteoporoza- problem cywilizacyjny- doc. dr n. med. Piotr Kalmus
Bóle kręgosłupa – jak im zapobiegać, jak sobie z nimi radzić mgr
Natalia Kopeć
Leki w codziennej diecie – dr n.
med. Justyna Przybyszewska
Neurofitness – mgr Adam Piesik
Jak starzeć się godnie – dr Ludmiła
Zając - Lamparska
Metody i modele motywowania –
mgr Maciej Brzeźniak
Województwo Kujawsko-Pomorskie – atrakcje turystyczne – mgr
Jarosław Jagodziński

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Lubiczu funkcjonuje już 30 lat.
Z tej okazji 5 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym zorganizowano specjalną
uroczystość jubileuszową. Prezes
Spółdzielni Władysława Sadowska przedstawiła zaproszonym
najważniejsze wydarzenia z historii Spółdzielni. Była to także
okazja do podziękowań zarówno
dla obecnych pracowników Spółdzielni, jak i wszystkich, którzy na
przestrzeni trzech dekad wpierali
jej funkcjonowanie lub byli z nią
związani zawodowo.
Spotkanie nabrało niezwykle
oficjalnego i uroczystego charakteru w momencie wręczenia odznaczeń państwowych, którego
dokonał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski. Brązowym Krzyżem Zasługi
uhonorowana została pierwsza
prezes Spółdzielni – Danuta Boroń. Złote Medale za wieloletnią
służbę otrzymali: obecna prezes
Władysława Sadowska oraz pracownicy Spółdzielni – Teresa Cie-

sielska, Juliusz Przybylski i Zbigniew Urbański.
Wójt gminy Lubicz – Marek
Olszewski wręczył okolicznościowy dyplom, w treści którego
w imieniu władz gminy Lubicz
złożono wszystkim działaczom
i pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu serdeczne
gratulacje długiej tradycji, licznych sukcesów i zawsze prężnej
działalności, a na kolejne lata życzenia realizacji wszelkich planowanych przedsięwzięć, satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz uznania ze strony mieszkańców.
W uroczystości wzięli udział
także przewodniczący Rady Miasta Torunia – Marian Frąckiewicz,
ks. dr Bogumił Leszcz proboszcz
parafii pw. Matki Bożej i św. Wacława z Lubicza Górnego, przedstawiciele Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
obecny zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu, radni z Lubicza Górnego, a także mieszkańcy Spółdzielni.

„DOLINA DRWĘCY”
Z LUBICZA GÓRNEGO
Klub zarejestrowany 31 lipca
2008 r. liczy obecnie 35 członków.
Przy Klubie działa 5-osobowa
kapela oraz zespół wokalno-instrumentalny liczący 18 osób.
Klub uczestniczy w licznych przeglądach piosenki emeryckiej i biesiadnej, jak również w festynach, piknikach czy akcjach charytatywnych

na terenie gminy jak i całego powiatu.
Sam Klub regularnie organizuje
imprezy okolicznościowe, majówki, zabawy dla seniorów, a także wycieczki i wczasy dla swoich członków. Przewodniczącym Klubu jest
Zdzisław Zakrzewski, a muzycznie
nad chórem czuwa Ryszard Madajewski

Członkowie Klubu Seniora „Dolina Drwęcy”

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ?
Od 1 lipca br. na terenie całej
Polski rusza nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.
Jednym z wymogów tego systemu jest stworzenie na terenie każdej
gminy miejsca, do którego mieszkaniec będzie mógł przynieść kłopotliwe odpady – tzw. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w skrócie PSZOK.
W gminie Lubicz punkt taki będzie zorganizowany na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu
Górnym. Będzie przyjmował od
mieszkańców posegregowane odpady komunalne (bez dodatkowej
opłaty). Każdy kto pilnie chce się

pozbyć starych mebli, lodówki czy
komputera będzie mógł przywieźć
je do punktu. Będzie on czynny
w dni robocze od 1000 do 1800 oraz
soboty od 900do 1400, a więc w takich
godzinach, aby każdy mieszkaniec
mógł z niego skorzystać.
W punkcie tym na około 500 m2
powierzchni utwardzonej kostką betonową będą ustawione kontenery
do gromadzenia odpowiedniego rodzaju posegregowanych odpadów
komunalnych. Będą one opisane,
jednak w razie wątpliwości pracownik PSZOK będzie wskazywał
właściwy kontener.
Jakie rodzaje odpadów można

przywieźć do PSZOK? Wszystkie,
które powstają w gospodarstwach
domowych za wyjątkiem odpadów
zmieszanych tj. posegregowane
odpady papieru, tektury, tworzyw
sztucznych, drewna, metali, opakowań wielomateriałowych jak np.
kartony po sokach czy mleku, szkło,
tekstylia, opony, odpady wielkogabarytowe np. stare meble, odpady
budowlane, odpady kuchenne, odpady drewna, rozpuszczalniki, detergenty, pozostałości farb, lakierów
i innych tego typu odpadów w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, przeterminowane leki, zużyte
baterie i akumulatory, świetlówki

i żarówki energooszczędne, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Jedynym odpadem, który będzie
limitowany jest odpad budowlany.
Na każde gospodarstwo domowe
przysługuje oddanie bez dodatkowej opłaty 1 m3 odpadów budowlanych i poremontowych na rok. Jeśli
ktoś będzie chciał oddać jednorazowo większą ilość to będzie musiał
dopłacić 150 zł za każdy dodatkowy
1 m3.
PSZOK będzie skutecznym remedium na śmieci zalegające po
rowach i lasach. Teraz nikomu już
się nie będzie opłacało wyrzucać

odpadów do lasu i ryzykować zapłacenia kary, skoro może je bez dodatkowej opłaty oddać w PSZOK.
Ponadto na terenie Gminy Lubicz zostało wytypowanych 5 aptek,
w których będzie można zostawić
przeterminowane leki oraz 9 miejsc
- sklepów przemysłowych i budynków szkół i urzędów, w których można zostawić zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe. Miejsca te będą oznakowane odpowiednimi tabliczkami.
Wszystkich informacji na temat
działania PSZOK udzielają pracownicy ZDGMiK w Lubiczu pod nr
telefonu 56 678 27 09 w. 28.
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„BAJ POMORSKI”
ZAWITAŁ
DO GMINY LUBICZ

Podczas występu w Grębocinie

Początek ferii był nie lada
gratką dla najmłodszych mieszkańców gminy Lubicz.
Wszystko za sprawą teatru „Baj
Pomorski”, który zawitał do naszej
gminy z przedstawieniem pt. „Przypadki doktora Bonifacego Trąbki”.
Spektakle odbyły się 12 stycznia
br. w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym i 13 stycznia br. w Zespole
Szkół Nr 2 w Grębocinie. Dzieci
wraz z rodzicami obejrzały bardzo
zabawne przedstawienie, znakomicie nadające się na weekendowe popołudnie spędzone w rodzinnej atmosferze.
Organizatorem przedstawień
była gmina Lubicz. Grębocińskie
spotkanie współfinansowane było
także ze środków funduszu sołeckiego.

WIELKA
ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
ZAGRAŁA
W LUBICZU
DOLNYM
I W LUBICZU
GÓRNYM
Jak co roku, centrum orkiestrowe stanowiły szkoły.
W Szkole Podstawowej
Nr 1 w Lubiczu Dolnym zorganizowano pieczenie tostów,
sprzedaż ciast i wypieków domowych przygotowanych
przez mamy, sprzedaż przedmiotów przekazanych przez
sponsorów, sprzedaż fantów
i prac plastycznych wykonanych przez dzieci oraz występy
uczniów. Zebrano 2.928,14 zł.
W Zespole Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym także zapewniono wiele atrakcji - pokazy tańca i występy artystyczne uczniów oraz licytacje,
z których dochód zasilił konto
Orkiestry.
Dzięki ofiarności wszystkich sponsorów i darczyńców
zgromadzono 8.642,38 zł.
Wszystkim, którzy okazali
hojność i wsparli działalność
Fundacji Jurka Owsiaka serdecznie dziękujemy.

Do zbiórki pieniędzy włączyli
się także najmłodsi

ORSZAK TRZECH KRÓLI W GRĘBOCINIE

ŚWIĄTECZNY KONCERT
"KOLĘDY NA TRZECI DZIEŃ ŚWIĄT"
5 stycznia br. Kościół Matki
Bożej Częstochowskiej i Świętego Wacława w Lubiczu Górnym
zmienił się w wielką salę koncertową, w której licznie zgromadzona publiczność z ks. proboszczem Bogumiłem Leszczem,
wójtem Markiem Olszewskim,
całą dyrekcją Zespołu Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym oraz wielu
innymi zaproszonymi gośćmi na
czele wsłuchiwała się w niemal
niebiańskie dźwięki.
A wszystko to za sprawą dwójki muzyków z lubickiej szkoły.
Koncert rozpoczął chór gimnazjalny a cappella pod batutą Aleksandry Kwiatkowskiej – zdobywcy Brązowego Kamertonu podczas październikowego Finału
XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci
i Młodzieży odbywającego się
w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – który wyśpiewał mało

znane szerszej publiczności stare
pieśni z okresu świąt Bożego
Narodzenia.
W drugiej części koncertu wystąpił zespół wokalny złożony
z obecnych uczniów gimnazjum
i absolwentów, który wykonał
autorskie kompozycje, a także
znane kolędy i pastorałki w nowej
aranżacji muzycznej Ariela Radomińskiego.

Koncert odbył się w wyjątkowej scenerii

SPOTKANIE POKOLEŃ 2013

Orszak wyglądał niezwykle dostojnie

6 stycznia br. przez Grębocin
po raz pierwszy przeszedł Orszak
Trzech Króli, czyli uroczyste widowisko jasełkowe.
Organizatorami Orszaku byli:
Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie
i Parafia św. Teresy w Grębocinie
przy współpracy z Fundacją Orszak
Trzech Króli.
Autorami scenariusza i przebiegu grębocińskiego Orszaku były
Magdalena Kuster, Aneta Furmańska – nauczycielki Zespołu Szkół
nr 2 w Grębocinie, Joanna Ardanowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym i mieszkanka
Grębocina oraz ks. Paweł Sobociński – wikariusz grębocińskiej parafii
i szkolny katecheta.
W przygotowanie orszaku zaangażowało się mnóstwo osób. Aktorami były dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele, mieszkańcy parafii

i gminy. W rolę króla Kacpra wcielił
się wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.
Orszak wyruszył z miejscowego
kościoła do szkoły. Za Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami zmierzali aniołowie, pasterze, zwierzęta
i wszyscy, którzy przybyli na to wydarzenie. Niezwykłości tego uroczystego przemarszu dodały wielkie
królewskie sztandary i pochodnie,
które rozświetlały drogę.
W szkole na Orszak czekał żłóbek, a w nim Maryja, Józef i mały
Jezus. Złożono dary i oddano
pokłon Dzieciątku.
Poza tradycyjnymi postaciami
jasełek pokłon Nowonarodzonemu
oddali przedstawiciele lokalnej społeczności – pielęgniarka, strażak,
nauczycielka, małe dzieci, sołtys
i ksiądz.

BIAŁE FERIE W GMINIE LUBICZ

Zespół Tańca i Śpiewu porwał publiczność do zabawy

5 stycznia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym odbyło się kolejne,
XIII już „Spotkanie Pokoleń”.
Uroczystość zorganizowana została przez wójta gminy Lubicz
Marka Olszewskiego, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lubiczu Danutę Ferens i sołtysa Lubicza Dolnego Alicję Zielińską, przy wsparciu radnych gminy, Rady Sołeckiej
i Rady Rodziców.
Impreza jak co roku cieszyła się
dużym zainteresowaniem i tradycyjnie już, dzięki przygotowanym
atrakcjom, spełniła oczekiwania
przybyłych gości.
Na tegorocznym „Spotkaniu Pokoleń” obecni byli także radni Lubicza Dolnego – Teresa Klawińska
i Ryszard Korpalski, a także radny
powiatu – Leszek Syroka. Warto

także dodać, że gospodarze podczas
otwarcia wygłosili ciepłe wspomnienie o Janie Klawińskim, długoletnim organizatorze „Spotkań Pokoleń”, sołtysie i radnym Lubicza
Dolnego, który zmarł w kwietniu
2012 roku.
Część artystyczną spotkania
rozpoczął Zespół Tańca i Śpiewu
z Chełmna, który w malowniczych,
ludowych strojach wykonał kilka
tradycyjnych polskich pieśni oraz
najpopularniejsze kolędy.
Po tym nastrojowym wstępie
wójt gminy Lubicz wraz z zebranymi wzniósł noworoczny toast. Był to
sygnał do rozpoczęcia kolejnej części spotkania i parkiet sali gimnastycznej szybko wypełnił się roztańczonymi parami. Goście dopisali
i jak co roku zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych.

Uczniowie w trakcie zajęć plastycznych

Od 14 do 25 stycznia br. w województwie kujawsko-pomorskim trwały ferie zimowe.
W gminie Lubicz jak co roku
odbywały się „Białe Ferie”, podczas
których uczniowie mieli okazję
w ciekawy sposób spędzić swój
wolny czas.
Zajęcia miały miejsce we wszystkich szkołach i zespołach szkół
i cieszyły się dużym powodzeniem
– łącznie w tegorocznej edycji

III POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
12 stycznia br. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie odbył się III Powiatowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej.
W Turnieju zorganizowanym
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Toruniu przy
wsparciu Starostwa Powiatowego
w Toruniu, Gminy Lubicz, Komendy Miejskiej PSP w Toruniu oraz
Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie, wzięły udział Gminne
Związki OSP RP powiatu toruńskiego - drużyny z Obrowa, Czernikowa, Łysomic, Łubianki, Złejwsi
Wielkiej, Lubicza, Chełmży i Torunia.
Gminę Lubicz reprezentowały
dwie drużyny – strażacy z Gronowa

i Grębocina, którym szczególnie ki- Czernikowo - OSP Steklin, drugie
bicowali wójt gminy Lubicz Marek miejsce wywalczyli strażacy z ObroOlszewski, przewodnicząca rady wa – OSP Osiek, a trzecie zajęła
gminy Hanna Anzel, prezes Zarządu drużyna z Gronowa. Niewiele do
Oddziału Gminnego OSP RP w Lu- podium zabrakło również strażakom
biczu Ryszard Korpalski, komen- z Grębocina, którzy ukończyli rydant Gminny Związku OSP RP walizację na piątym miejscu.
w Lubiczu Jacek Guranowski
oraz dyrektor ZS nr 2 w Grębocinie Aleksandra Lisiecka.
Swoją obecnością turniej
uświetnili również m.in.: Starosta Toruński - Mirosław Graczyk,
Przewodniczący Rady Powiatu –
Andrzej Siemianowski i prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP – Wiesław Bachan.
Zwyciężyła drużyna z gminy Widzowie obejrzeli wiele ciekawych spotkań

„Białych Ferii” wzięło udział 280
uczniów.
Program jaki przygotowali dla
nich opiekunowie gwarantował mile spędzony czas. Dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych,
plastycznych, sportowych, miały
także wycieczki do kina i zajęcia,
które zwróciły im uwagę na niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą stosowanie wszelkich używek.
Warto także dodać, że w tym roku wyjątkową niespodziankę sprawiła uczniom aura, która zapewniła
iście zimowy czas.
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