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ZIMA PIĘKNA, ALE DROGA
Tegoroczna zima dała wszystkim we znaki - nie tylko kierowcom i pieszym, ale także drogowcom.
To właśnie na drogowcach skupia się cały gniew niezadowolonych użytkowników dróg z jednej
strony i kaprysy pogody z drugiej
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu przygotował się do sezonu
zimowego już w październiku
2009 r., kiedy to mieszanka piasku
z solą drogową leżała na placu
składowym i przetargi na usługi
świadczone przez zewnętrznych
usługodawców w zakresie posypywania i odśnieżania zostały rozstrzygnięte.
Pierwszy atak zimy, który
nastąpił na początku stycznia
został przez nas "odparty", ale jak
się później okazało to było wyłącznie preludium do istnej ekspansji pogodowej.
Z kolejnymi atakami radziliśmy sobie całkiem nieźle (chociaż
byli i tacy, którzy uważali i dalej

niestety uważają, że podejmowane
przez nas wysiłki były niewystarczające).
Niestety, nie ma takiej technicznej możliwości, aby wszystko
odśnieżyć w tym samym czasie,
w którym spadł śnieg. Walczyliśmy zarówno z opadami śniegu,
który ścielił się na naszych ulicach
niczym dywan, jak i ze śniegiem
nawiewanym z pól (i to było najgorsze).
Pomimo naszego dobrego
przygotowania do tegorocznej zimy nasze zapasy szybko się zużyły,
przez co zostaliśmy zmuszeni do
dokupienia soli i piasku oraz uruchomienia dodatkowych brygad
sprzętowych, usuwających zaspy
zalegające na drogach.
Jak opady śniegu trochę nam
odpuszczały, podejmowaliśmy
zaraz działania związane z jego
usuwaniem i poszerzaniem ulic.
Dziękujemy wszystkim tym,
którzy wykazali dobrą wolę i zrozumienie dla naszych starań
i którzy nas nawet wsparli poprzez

odśnieżenie części chodnika, czy
nawet kawałka ulicy na wysokości
swoich posesji. Takie postawy są
godne naśladowania i naszym
pracownikom dodawały energii.
Dziękujemy Przedsiębiorcom
z terenu naszej gminy, którzy
wspomogli nas w tej trudnej walce
oraz budowniczym odcinka autostrady - Firmie Skanska i budowniczym mostu w Lubiczu – Firmie
Bilfinger Berger; cieszymy się, że
znaleźli czas i chęci na odśnieżenie
również części naszych ulic.

Zima w liczbach
Od 4.01.2010 r. do 28.01.2010
w akcji zima uczestniczyło jednocześnie 18 jednostek sprzętowych,
na łączną ilość 180 km dróg gminnych. W tym czasie wszystkie drogi wielokrotnie odśnieżono i udrożniono, a niektóre (szczególnie ulice osiedlowe) były odśnieżane
i udrażniane nawet ponad dziesięciokrotnie.
Do 28.01.2010 r. zima kosztowała Gminę już 200.000 zł.
ZJ. , MW.
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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE
W dniu 30 grudnia 2009 r. po
uroczystej Sesji Rady Gminy
Lubicz, odbyło się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Lubiczu Dolnym świątecznonoworoczne spotkanie władz
gminy i radnych z pracownikami
urzędu oraz jednostek podległych,
dyrektorami szkół, przedszkoli,
radnymi powiatu toruńskiego,
sołtysami, duchownymi, pracownikami służby zdrowia, przedstawicielami stowarzyszeń i mieszkańców lokalnej społeczności.
Wśród zebranych nie zabrakło
również przedsiębiorców z terenu
naszej gminy, przedstawicieli
Policji i Państwowej Straży
Pożarnej. W wystąpieniu swoim
Wójt gminy Marek Olszewski
podkreślił fakt, że mijający rok,
choć nie najłatwiejszy, daje powody do zadowolenia i satysfakcji,
wśród których wskazać by można
chociażby zrealizowanie zaplanowanych inwestycji, sukcesywne
asfaltowanie dróg, budowę autostrady, z którą wiążą się przeobra-

żanie cywilizacyjne w wielorakich
aspektach. Wójt, dziękując wszystkim za pracę i wkład w rozwój
i dobre funkcjonowanie naszej
lokalnej społeczności, podkreślił
rolę wzajemnych, dobrych relacji
ogólnoludzkich, których niewątpliwie przełożenie uwidacznia się
w twórczej, merytorycznej współpracy, czego rezultatem są dobrze
realizowane projekty i zadania.
Kolejnym zabierającym głos był
przewodniczący Rady Gminy
Lubicz – pan Kazimierz Rybacki,
który omówił działania zrealizowane w mijającym roku przez
Radę Gminy Lubicz, dziękując
jednocześnie władzom gminy oraz
wszystkim radnym za zaangażowanie i owocną współpracę. Przewodniczący Rady Powiatu - pan
Andrzej Siemianowski skierował
ciepłe słowa do zebranych, dziękując organom uchwałodawczym
i wykonawczym gminy za trud
i pracę na rzecz mieszkańców
naszej gminy, a także informując
o wspólnych projektach Gminy

i Starostwa Powiatowego, które
będą realizowane w 2010 r. Pan Jan
Krzysztof Ardanowski – Doradca
Prezydenta RP – złożył zebranym
życzenia, po czym nawiązując do
przyszłorocznych wyborów samorządowych, wyraził nadzieję, że
wybrani samorządowcy będą
z odpowiedzialnością pełnili swoją
służbę i misje społeczną. Pan
Roman Bicki - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego w swym wystąpieniu wyraził zadowolenie
z właściwego zarządzania Gminą
Lubicz, umiejętnego korzystania
z programów unijnych, przekazał
również życzenia od Marszałka
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Członek Zarządu Rady
Powiatu Toruńskiego - pan Leszek
Syroka w swoim wystąpieniu
nawiązał do wypowiedzi pana
Andrzeja Siemianowskiego, omawiając wspólnie realizowane programy. Ksiądz Proboszcz z Lubicza Górnego – Bogumił Leszcz
wyraził radość i podziękowanie dla

Włodarzy Gminy za dobre i mądre
zarządzanie „naszą małą ojczyzną”. Następnie Pan Wójt wręczył
grawery z podziękowaniami za
szczególną pomoc w przeprowadzeniu gminnych imprez sportowych i kulturalnych dla policji
w Lubiczu – na ręce komendanta
posterunku – pana Andrzeja Zwolankowskiego, dla OSP w Złotorii
i Lubiczu na ręce pani prezes Marii
Błaszczyk oraz prezesa Zarządu
Gminnego OSP pana Ryszarda
Korpalskiego. Pan Wójt wyraził
swoje szczególne podziękowanie
trzem kobietom - za szczególną
aktywność na niwie zawodowej
i społecznej – pani Sekretarz Gminy – Teresie Gryciuk, pani Radnej
Hannie Anzel oraz pani Prezes
OSP w Złotorii – Marii Błaszczyk.
W miłej, świątecznej atmosferze
pożegnano Stary Rok. Spotkanie
uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Lubiczu Dolnym oraz chóru
młodzieży z gimnazjum nr 2
w Grębocinie.

OPŁATEK
OJ DANA, OJ DANA
W LUBICZU GÓRNYM BIESIADA UDANA ...
Dnia 17 grudnia 2009 r. w świetlicy w Lubiczu Górnym odbyło
się spotkanie opłatkowe wraz z poświęceniem pomieszczeń świetlicy, którego dokonał Ksiądz Prałat Bogumił Leszcz.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu Seniora „Dolina
Drwęcy”, radni Gminy Lubicz, radni Powiatu Toruńskiego, rada
sołecka Lubicza Górnego, sołtysi okolicznych miejscowości,
pracownicy Urzędu Gminy Lubicz, sponsorzy. Przy akompaniamencie
kapeli chóru seniora „Dolina Drwęcy” wszyscy zebrani śpiewali
kolędy. Świąteczna atmosfera towarzyszyła również przy łamaniu się
opłatkiem. Na prośbę zgromadzonych wstąpił chór, który zaśpiewał
piosenkę o Lubiczu i pieśń o papieżu. Nie zabrakło poezji i wspólnych
zdjęć z Mikołajem.

Oj działo się działo! Śpiew
i muzyka rozbrzmiewała z gościnnych progów Zespołu Szkół
nr 2 w Grębocinie w niedzielę
22 listopada br.
A wszystko za sprawą Pierwszej Jesiennej Biesiady Grębocińskiej, na biesiadę przybyli mieszkańcy wsi znajdujących się na terenie gminy Lubicz oraz zaprzyjaźnieni Torunianie. Imprezę poprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół
nr 2 w Grębocinie: Magdalena
Kuster, Joanna Ardanowska i Tomasz Stelmach, którym udało się
zaktywizować do śpiewania przybyłych biesiadników. Ułatwiły im
to przygotowane przez nich śpiewniki oraz nagrody, które było
można zdobyć w licznych konkursach. Biesiadnicy musieli złożyć
specjalnie przygotowane na tę
okazję przyrzeczenie oraz wykazać się znajomością biesiadnego
hymnu. Prócz wspólnych zabaw
i śpiewu w czasie biesiady zaprezentował się chór seniorów z Grębocina „Złota Jesień” śpiewając
znane utwory i włączając do
wspólnej zabawy przybyłych gości. Nie lada atrakcją był występ

specjalnie na tę okazję powołanego chóru „Zdarte gardła”,
w składzie którego znaleźli się
nauczyciele ZS. Przygotowali oni
specjalny repertuar rozbawiając do
łez niejedną osobę. Drugą część
biesiady stanowiły występy artystów z teatrów: Baj Pomorski
i Wilama Horzycy z Torunia.
Wykonane przez nich „Piosenki
PRL-u” ,przywołały wiele wspomnień minionego czasu.
Coraz mniej jest okazji w naszym szybkim życiu do spędzenia
czasu w taki sposób, jaki zaproponowali organizatorzy biesiady.
Tak trzymać, mamy nadzieję na
równie świetną zabawę w przyszłym roku.
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Szkoła starszym i samotnym
mieszkańcom wsi.
Już od 10 lat dyrektor, uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Młyńcu organizują w jeden z grudniowych wieczorów spotkanie dla starszych oraz
samotnych mieszkańców Młyńca,
Brzezinka i okolic. Jego inicjatorką jest nauczycielka przyrody Barbara Winkler. Impreza odbyła się
17 grudnia 2009 r.
W to niezwykłe przedsięwzięcie angażuje się cała społeczność
szkolna. Uczniowie przygotowują
imienne zaproszenia i drobne
upominki. Wszyscy goście mogą
liczyć na miłą atmosferę i poczęstunek, o który dbają pracownicy
szkoły i uczniowie. Życzenia
wesołych, radosnych i spędzanych
w gronie rodzinnym świąt złożył
dyrektor szkoły Jan Kłodawski.
W słowach skierowanych do zebranych apelował, aby dodatkowe
nakrycie przy wigilijnym stole
zwróciło nasze myśli w stronę
osób samotnych lub ubogich, czy
to w rodzinie czy sąsiedztwie.
W tym roku program wypełniły również prezentacje artysty-

czne dzieci Szkoły Podstawowej
w Młyńcu. Radość i uśmiech wywołało przede wszystkim wkroczenie kolędników. Zabawne teksty połączone ze świetnymi kostiumami aniołów i diabłów zaproszeni goście będą wspominać długo.
W styczniu 2010 r. dzieci młynieckiej szkoły miały także okazję
zaprezentować swój program większemu audytorium. Korzystając
z gościnności ks. kan. Bogumiła
Leszcza oraz ks. kan. Feliksa Wnuka – Lipińskiego uczniowie wystąpili w kościele filialnym p. w. św.
I . Loyoli w Młyńcu Drugim oraz
w kościele p.w. św. Mikołaja
w Gronowie, gdzie zdobyły szczere uznanie zgromadzonych wiernych.
Organizacja imprez środowiskowych, szkolnych, konkursów
oraz zakup herbaty, słodyczy
i pomocy dydaktycznych możliwe
jest dzięki sponsorom szkoły, którymi są: Pan Marian Wernerowski
Młyniec Pierwszy, Pan Janusz Kościołek Brzezinko, Państwo Marian, Hanna Skowrońscy Młyniec
Pierwszy, Pan Prezes Adam Dylewski WAS WIETMARSCHER-

KARNAWAŁ
W ROGÓWKU
Niedawno obchodzony Dzień
Babci i Dziadka w Rogówku
miał bardzo uroczysty charakter.
Stowarzyszenie Aktywnych
Mieszkańców Rogówka, Rada
Sołecka wraz z Radną Panią Danutą Staniszewską byli inicjatorami spotkania w świetlicy wiejskiej
w dniu 23 stycznia 2010 r., gdzie
czcigodni zaproszeni mogli przy
kawie i cieście miło spędzić czas.
Nie obyło się bez kwiatka dla babć
i dziadków, a także wierszy i piosenek okolicznościowych. Zebranym czas umilała orkiestra, która
też przygrywała do tańca.
30 stycznia br. Rogówko
odwiedził Mikołaj. Uroczystość
choinkową otworzył Pan Wójt, życząc dzieciom dobrej zabawy, a ich

rodzicom i opiekunom pomyślności w rozpoczynającym się Nowym Roku. Wszystkie dzieci
świetnie się bawiły. Nie zabrakło
konkursów z nagrodami, w których wszyscy chętnie uczestniczyli. Każde dziecko otrzymało od
Mikołaja paczkę, mogło też
zaśpiewać do mikrofonu piosenkę
lub zarecytować wiersz. Korowody, kółka i węże porwały wszystkich do wspólnego pląsu, można
było też zatańczyć indywidualnie
z Mikołajem.
Cieszy fakt, że lokalni inicjatorzy imprez kulturalnych w Rogówku pamiętają zarówno o najstarszych, jak i najmłodszych mieszkańcach, dając im możliwość
spotkania się, wspólnej zabawy
i integracji.

POLSKA SP. Z O.O. Lubicz,
Państwo Elżbieta, Andrzej Leczkowscy i Leszek Czyżniewski
„ELL-BET” Młyniec Pierwszy,
Pani Ewa Drejling Sklep „EWA”
Lubicz, Pani Hanna Stawska
Krobia, NOVAR” Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski Krobia,
Pan Grzegorz Wieczyński Młyniec
Drugi, Państwo Małgorzata i Marek Orczykowscy Młyniec Pierwszy, Państwo Małgorzata i Marian

Kępscy Młyniec Pierwszy. Państwo Muchewicz Młyniec Pierwszy, Pan Dariusz Kisielewski,
Państwo Wiśniewscy „GRUSZBUD” Młyniec Pierwszy, Pani
Jadwiga Talarek KGW Młyniec
Pierwszy, i którym w imieniu
społeczności szkolnej podziękowania składa Dyrektor Szkoły Jan
Kłodawski
D.W.

SPOTKANIE POKOLEŃ

Dnia 9 stycznia 2010 r. w Lubiczu Dolnym, odbyło się dziesiąte już „Spotkanie Pokoleń”.
Mimo mroźnej i śnieżnej aury,
chętnych do wspólnej zabawy nie
brakowało. Wójt Gminy Lubicz
podziękował inicjatorom i organizatorom spotkania-sołectwu, OSP,
Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców z Lubicza Dolnego oraz w ciepłych słowach zwrócił się do
zebranych, życząc pomyślności
w Nowym Roku. Występy chóru
Seniora Arka oraz Stowarzyszenia
Kulturalnego Pokolenia wprowadziły świąteczny nastrój. Kapela
z Osieka na ludową nutę przygry-

wała zebranym. Chór męski
„Echo” z Grudziądza zaprezentował kolędy śpiewane na cztery
głosy oraz inne utwory znanych
kompozytorów. Wszyscy obecni
na „Spotkaniu Pokoleń” mieli też
okazję, aby wspólnie się bawić,
rozmawiać i integrować. Wystawa
starych fotografii Lubicza była
obiektem dużego zainteresowania
mieszkańców naszej gminy.
Cieszy fakt, że już po raz dziesiąty, dzięki wsparciu Gminy, można było wspólnie, pokoleniowo
spotkać się i ze sobą być w ten
zimowy wieczór.
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Turnieje szachowe, zajęcia artystyczne, plastyczne i sportowe...

FERIE ZIMOWE W GMINIE LUBICZ
Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynął dzieciom i młodzieży ze szkół gminnych pod
hasłem rekreacji i rozrywki.
„Zimowa podróż dookoła
świata“ to niezwykle atrakcyjna
oferta spędzania wolnego czasu
podczas ferii w Szkole Podstawowej w Złotorii. Pięćdziesięcioro
uczniów w ciągu tygodnia przemierzyło wszystkie kontynenty.
Ameryka to przede wszystkim
świat Indian, kolorowe pióropusze
i taniec wojenny z własną choreografią. Podróżując po Azji dzieci
poznawały zwierzęta i rośliny tego
regionu. Obowiązkowe były też nauka jedzenia ryżu pałeczkami
oraz próby kreślenia znaków japońskich. Niemało radości dostarczyły dzieciom afrykańskie tańce
i sklejanie piramidy faraona. Flora
i fauna Australii zakończyła dziecięce wojaże. Program zimowej
wyprawy zakładał również ćwiczenia poprawiające kondycję
fizyczną małych podróżników.
Piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe cieszyły się wśród
uczniów dużą popularnością.
Zakończenie wspólnej zabawy
odbyło się w toruńskim Muzeum
Podróżników im. T. Halika.
Uczestnicy białych ferii otrzymywali w szkole drugie śniadanie
i ciepłe napoje. Drugi tydzień zimowych wakacji w Złotorii zapowiada się również atrakcyjnie,
gdyż strażacy przygotowują dla
dzieci lodowisko na szkolnym
boisku.
W Lubiczu Górnym 75 uczniów uczestniczyło w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Celem tych zajęć było zagospodarowanie uczniom wolnego czasu poprzez ich udział w różnego rodzaju grach i zabawach re-

laksujących i relaksacyjnych, nauka aktywnego i bezpiecznego
spędzania czasu wolnego, integracja grup rówieśniczych oraz rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań, zdolności i umiejętności.
Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 9-13. W zimowisku uczestniczyli uczniowie ze
szkoły podstawowej z klas 0-6.
Zostali oni podzieleni na trzy grupy wiekowe. Nauczyciele przygotowali dla nich bogatą ofertę zabaw
świetlicowych (m.in. turnieje warcabowe, szachowe, gry i zabawy
sportowo-rekreacyjne, zajęcia
plastyczne w tym malowanie farbami, wycinanki i wyklejanki, quizy, konkursy tematyczne, naukę
tańca) oraz wyjazd do kina na film
,,Księżniczka i żaba”.
Dzieci każdego dnia miały zapewniony posiłek. Zimowisko
szkolne zakończył Bal Karnawałowy, na którym dzieci wystąpiły
w przygotowanych przez siebie
kostiumach wykonanych w czasie
zajęć. Wszyscy uczestnicy bawili
się doskonale.
W Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie chęć uczestnictwa w Białych
Feriach zgłosiło 76 uczniów, od
klasy I SP do I Gimnazjum. Zajęcia
były prowadzone w 3 grupach
wiekowych. Codziennie uczestnicy mieli zorganizowane zajęcia
sportowe w salach gimnastycznych, oraz artystyczno-plastyczne
w świetlicy szkolnej.
Drugiego dnia, we wtorek odbyła się wycieczka do siedziby
Straży Pożarnej, której celem było
zapoznanie z funkcjonowaniem
Straży Pożarnej oraz pracą strażaka. Wycieczka ta wzbudziła duże
zainteresowanie zarówno wśród
najmłodszych jak i starszych
dzieci.
Na zajęciach sportowych naj-

młodsi uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych, największą
radość sprawiała im gra w ,,dwa
ognie’’ oraz wyścigi na wesoło.
Starsi chłopcy rozegrali mini turniej w tenisa stołowego - zwycięzcą został Marcin Nowakowski
z kl. 6b.
Dziewczęta rywalizowały w
grze w kręgle - najlepszą okazała
się Kinga Grzankowska z kl. 5a.
Gratulujemy !!! 
Oprócz tego uczniowie grali
w unihokey’a, ringo, piłkę siatkową, piłkę nożną – halową.
Na zajęciach artystyczno-plastycznych dzieci poznawały świat
kolorów, wykonywały laurki na
Dzień Babci i Dziadka. Powstała
między innymi galeria prac plastycznych dostępna do obejrzenia na
parterze ZS NR 2 w Grębocinie.
Zorganizowane były również
zajęcia muzyczne, gdzie dzieci poprzez zabawę w karaoke śpiewały
piosenki oraz tworzyły własną listę
przebojów.
W ostatnim dniu odbył się pokaz mody oraz konkurs na fantazyjną fryzurę.
Codziennie w czasie przerwy
śniadaniowej dzieci posilały się
smaczną drożdżówką oraz ciepłą
herbatą.
Białe Ferie w Grębocinie cieszyły się popularnością wśród
dzieci i wytworzyły u nich mnóstwo pozytywnych emocji.
Również szkoła w Młyńcu zaoferowała dzieciom możliwość
ciekawego i radosnego spędzenia
pierwszego tygodnia ferii. Były to
zajęcia sportowo – rekreacyjne w
tym gry i zabawy na śniegu, zajęcia
świetlicowe, plastyczne, komputerowe oraz wyjazd do kina na film
„Opowieść Wigilijna” 3D.

W zajęciach brało udział od 2846 uczestników dziennie. Celem
zajęć była bezpieczna organizacja
czasu wolnego dla dzieci, które
spędzały ferie w miejscu zamieszkania. Przed zajęciami uczniowie byli zapoznawani z zasadami
bezpieczeństwa w czasie zajęć
sportowych i świetlicowych, w sali
komputerowej, pracowni przyrodniczej oraz podczas wycieczki.
Ważnym zadaniem zajęć było
stworzenie dzieciom możliwości
spędzenia czasu w sposób dla nich
atrakcyjny.
Różnorodność zabaw spowodowała liczny udział uczniów oraz
ich duże zaangażowanie. Dzieci
uczestniczyły w zabawach ruchowych tj. „Wyścigi rzędów na sankach, „Konkurs na bałwana”,
„Walka o bałwany”, „Walka o czapki”, „Śniegowe słupy”, które
przebiegały na świeżym powietrzu.
Wewnątrz budynku szkolnego
odbywały się gry i zabawy oswajające z piłeczką i rakietką tj: „Lustro”, „Wyścig numerków”, „Przebiegnij i odbierz szybciej”, „Mistrz
odbić”, gra szkolna w tenisa stołowego.
Dzieci miały okazję do zaprezentowania swoich umiejętności
poprzez wykonanie prac na konkurs plastyczny „Pejzaż zimowy”
– tworzenie zimowego pejzażu
z materiałów w kolorze bieli poprzez wycinanie i naklejanie.
W kolejnym dniu skorzystały
z wycieczki do Torunia, gdzie miały okazję obejrzeć film w Cinema –
City oraz pospacerować po Starym
Mieście.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w pracowni komputerowej i przyrodniczej.
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Na zakończenie „białych wakacji” odbył się bal karnawałowy
z licznymi konkursami, a OSP
w Młyńcu Pierwszym przygotowało lodowisko na szkolnym
boisku, gdzie dzieci będą mogły
miło spędzić czas w drugim
tygodniu ferii.
Zajęcia podczas „białych
wakacji” były ciekawe, wszyscy
uczestnicy byli zadowoleni i chętnie w nich uczestniczyli, a dodatkową atrakcją były nagrody i poczęstunek.
Ważnym celem zajęć była integracja dzieci młodszych ze star-

szymi w toku wspólnych zabaw,
dzięki czemu dzieci współpracowały ze sobą, wspierały się, inspirowały się wzajemnie. Pozwało to
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności za siebie
i innych oraz akceptacji, a także
przynależności do grupy.
Podczas ferii zimowych
w dniach od 18.01 do 22.01,
w Szkole Podstawowej w Gronowie odbyły się zajęcia plastycznomuzyczno-informatyczno-ruchowe dla dzieci, które nigdzie nie
wyjechały i na czas ferii pozostały
w domach.

Podczas zajęć dzieci rozwijały
wyobraźnię, pomysłowość, wrażliwość, nawiązywały pozytywne
relacje z rówieśnikami, doskonaliły zwinność i zręczność, a przede
wszystkim odczuwały radość ze
wspólnej zabawy.
Jednym z ważniejszych zadań
tegorocznych białych wakacji było
wykonanie plakatów pt. „Bezpieczne ferie”. Konkurs zorganizowany został przez WORD i Komendę Miejską Policji w Toruniu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21 stycznia. I miejsce w konkursie zajęła Natalia Lewandow-

ska uczennica klasy VI, II miejsce
Monika Betkier uczennica klasy
IV i III miejsce Adam Łasiński
uczeń klasy II. Zwycięska trójka
otrzymała dyplomy oraz cenne
nagrody. Pozostali uczniowie
zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami.
Tegoroczne ferie zimowe, dzięki ciekawej ofercie zaproponowanej przez szkoły, spotkały się
z dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży z Gminy
Lubicz.

KOLEJNE UNIJNE DOTACJE KOMUNIKACJA NA TERENIE
GMINY LUBICZ
DLA GMINY LUBICZ
Urząd Gminy Lubicz może
pochwalić się kolejnym sukcesem w zdobywaniu środków
unijnych.
Po niedawno uzyskanej dotacji
z unijnego programu „Odnowa
wsi” na budowę 12 miejsc
rekreacji i wypoczynku (prawie
400 tys. zł) nadeszła wiadomość
o przyznaniu nam dotacji w wysokości 1 100 tys. zł na budowę kanalizacji w ciągu ulicy Piaskowej,
Rzemieślniczej oraz Przy Lesie
w Lubiczu Górnym.
Projekt ten jest o tyle ważny, że
dotyczy m.in. budowy magistrali,
która w przyszłości włączy w system kanalizacyjny całą Krobię.
Wykonanie kanalizacji umożliwi również budowę w stopniu
docelowym tego najważniejszego
w skali Lubicza Górnego układu

drogowego, na co również będziemy składali wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
W styczniu pracownicy Urzędu
Gminy rozpoczęli prace nad wnioskiem o kolejną dotację unijną
z programu „Odnowy wsi” – tym
razem na budowę ogólnodostępnego boiska w Złotorii oraz budowę placów zabaw w miejscowościach Brzezinko, Rogowo i Kopanino, a także uzupełnienia placu
zabaw w Młyńcu Drugim. Tym razem gra toczy się o 500 tys. zł
dofinansowania unijnego.
To, czy dotacja została przyznana dowiemy się prawdopodobnie pod koniec czerwca br.
Umożliwiłoby to wykonanie tych
inwestycji jeszcze w bieżącym
roku.

SAMODZIELNI,
PRACOWICI, POMYSŁOWI
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym chętnie biorą udział w konkursach.
Mogą w ten sposób zaprezentować swój talent, rozwijać
zainteresowania i uzdolnienia oraz
pogłębiać wiedzę z różnych
dziedzin.
Pierwszy semestr roku szkol-

nego 2009/2010 zakończył się
dużym sukcesem. Na wystawie
„Baw się grafiką” zorganizowanej
przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu znalazły się wyróżnione prace
dzieci ze SP w Młyńcu:
Pauliny Ziółkowskiej z kl. II
i Pawła Wieczyńskiego z kl. I a

Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu informuje, że został
rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na przewoźnika w komunikacji podmiejskiej na liniach 101,102 i 103.
Została podpisana umowa i od
dnia 1.02.2010 r. usługi przewozu
są świadczone przez nowego - dotychczasowego przewoźnika, tj.
firmę "Mobilis".
Na wniosek mieszkańców kosmetycznej zmianie uległy niektóre
godziny odjazdów z przystanków
początkowych, dlatego zapraszamy do zapoznania się z nowymi
rozkładami jazdy dostępnymi na
stronie www.lubicz.pl
oraz www.mobilisbydgoszcz.pl
Wbrew zgłaszanym (na szczęście nielicznie) głosom niezadowolenia, Mobilis spotkał się
z akceptacją ze strony pasażerów
i choć przeważają wśród niezadowolonych opinie, że z MZK

Marzena Wiśniewska z kl. VI
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z przyrody.
Życzymy dalszych sukcesów
uczniom młynieckiej szkoły
B.W.

byłoby nam lepiej, to chcielibyśmy
zapewnić mieszkańców, że nie jest
to zupełnie do końca prawdą.
MZK oferowała nam bowiem
przeniesienie przystanku końcowego z pl. Św. Katarzyny na pętlę
na ul. Dziewulskiego (przy Biedronce) dla linii 101 i 103, podczas gdy wybrany przez Gminę
Przewoźnik jeździ do Pl. św.
Katarzyny.
Taka zmiana lokalizacji przystanku końcowego wiązałaby się
z koniecznością przesiadki do innego autobusu linii MZK np. nr 19
i objazd przez całe Rubinkowo.
Istotnym jest fakt, że oprócz
znacznego przedłużenia trasy
dojazdu do Pl. św. Katarzyny,
wydłużyłby się czas dotarcia do
niego oraz takie rozwiązanie
wiązałoby się z koniecznością
wniesienia dodatkowej opłaty
(biletu). Mieliśmy tego przedsmak
w 2008 r. podczas remontu odcinka
Szosy Lubickiej. W tym czasie
była istna lawina głosów niezadowolenia.
Dlatego też obecnie Gmina nie
mogła sobie pozwolić na takie
rozwiązanie i w sytuacji gdy MZK
nie zaakceptowała stawianych
przez nas warunków, konieczne
było ogłoszenie przetargu i dokonanie wyboru przewoźnika na
takich zasadach.
M.W.

6

LUTY 2010

WÓJT GMINY LUBICZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS...
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. III. Zasady przyznawania dotacji/
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. zlecenia wykonania zadania.
o działalności pożytku publicznego 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
następuje z odpowiednim za stosowapóz. 873 ze zm.)
niem przepisów art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności
WÓJT GMINY LUBICZ
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.Nr 96, poz.873 ze
ogłasza:
zm.).
2. Wysokość dotacji może być niższa niż
wnioskowana w ofercie. W takim
otwarty konkurs ofert na wykonanie
przypadku oferentowi przysługuje
zadań publicznych związanych z realiprawo negocjowania zmniejszenia
zacją zadań samorządu gminy w roku
zakresu rzeczowego zadania lub
2010 w zakresie:
rezygnacji z jego realizacji.
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WY- 3. Wójt Gminy Lubicz może odmówić
podmiotowi wyłonionemu w konkurCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI
sie przyznania dotacji i podpisania
POZASZKOLNEJ
umowy w przypadku, gdy okaże się,
iż rzeczywisty zakres realizowanego
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
1. Zadanie, o którym mowa wyżej może
reprezentanci utracą zdolność do
być wykonywane poprzez realizację
czynności prawnych, zostaną ujaprzedsięwzięć z zakresu:
wnione nieznane wcześniej okoli1) organizacji czasu wolnego dzieci,
czności podważające wiarygodność
2) działań profilaktyczno - wychomerytoryczną lub finansową oferenta.
wawczych i edukacji prozdrowotnej połączonej z działalnością 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania
wychowawczą,
zadania reguluje umowa zawarta
3) rozwijania zainteresowań i uzdolpomiędzy oferentem a Gminą Lubicz.
nień dzieci i młodzieży,
4) wspierania uczniów mniej zdolnych w uzyskiwaniu osiągnięć IV. Termin i warunki realizacji zadania.
edukacyjnych,
5) utrwalania poczucia przynależno1. Zadanie winno być zrealizowane w rości do grupy rówieśniczej.
ku 2010 z zastrzeżeniem, iż szcze2. Zadanie może być realizowane
gółowe terminy wykonania zadań
w różnych formach, a w szczególnookreślone zostaną w umowach
ści poprzez organizację następują2. Zadanie winno być zrealizowane z najcych przedsięwzięć:
wyższą starannością zgodnie z zawar1) organizację czasu wolnego,
tą umową oraz obowiązującymi
2) imprez popularyzatorskich
standardami i przepisami, w zakresie
3) pomoc w samorealizacji i rozwijaopisanym w ofercie.
niu indywidualnych zdolności
3. Zadanie winno być wykonane dla jak
i zainteresowań dzieci,
największej liczby mieszkańców
4) dbanie o kulturę osobistą dzieci
gminy Lubicz.
i wdrażanie do odpowiednich nawyków higienicznych,
5) organizację obozów, kolonii, pół- V. Termin składania ofert.
kolonii,
6) konkursów przedmiotowych i in- 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11, ust. 3 ustaterdyscyplinarnych,
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia7) konkursów tematycznych
łalności pożytku publicznego i o wo3. W przypadku wyboru oferty realizacja
lontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
zadania nastąpi w trybie wspierania
póz. 873 ze zm.).
wykonania zadania.
2. Podmioty uprawnione do udziału
w postępowaniu konkursowym, skłaII. Wysokość środków publicznych
dają pisemne oferty realizacji zadania
przeznaczonych na realizację zadania
(odrębnie na każde zadanie) wg wzow roku 2010.
ru określonego w Rozporządzeniu
1. Na realizację zadania w roku 2009
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 roku w spraplanuje się przeznaczyć kwotę
łączną w wysokości 20.000 zł.
wie wzoru oferty realizacji zadania
2. Kwota może ulec zmianie w przypublicznego, ramowego wzoru umopadku stwierdzenia, że zadanie mowy o wykonanie zadania publicznego
żna zrealizować mniejszym kosztem,
i wzoru sprawozdania z wykonania
złożone oferty nie uzyskają akcetego zadania (Dz. U. z 2005 roku, Nr
ptacji Wójta Gminy lub zaistnieje
264, póz. 2207).
konieczność zmniejszenia budżetu 3. Oferty muszą być podpisane i opieczęw części przeznaczonej na realizację
towane przez oferenta. Ofertę muszą
zadania z przyczyn trudnych do przepodpisać osoby, które zgodnie z powidzenia w dniu ogłaszania konkurstanowieniami statutu lub innego aktu
su.
wewnętrznego są upoważnione do

reprezentowania oferenta na zewnątrz
Gminy, porównanie jej z planoi zaciągania w jego imieniu zobowiąwanymi źródłami dofinansowania
zań finansowych (zawierania umów).
projektu,
4. Do oferty należy dołączyć:
4) doświadczenie oferenta w realiza1) aktualny odpis z rejestru (ważny do
cji zadania o podobnym charakte3 miesięcy od daty wystawienia);
rze i zasięgu (w tym dotychcza2) aktualny statut lub inny dokument
sowe doświadczenia we współprawskazujący na zakres działalności
cy oferenta z Gminą Lubicz),
podmiotu oraz organy uprawnione
5) możliwość realizacji zadania przez
do reprezentacji
oferenta, w tym posiadanie zaso3) sprawozdanie merytoryczne i fibów kadrowych, rzeczowych i lonansowe za ostatni rok podpisane
kalowych.
przez osoby uprawnione do repre- 4. Komisja konkursowa przedstawia
zentowania podmiotu.
własną propozycję wysokości dotacji
na realizację poszczególnych projektów.
5. Oferty należy składać w Biurze ds. Informacji i Obsługi Interesanta 5. Ocena Komisji wraz z propozycja wysokości dotacji jest przekazywana
Urzędu Gminy Lubicz (pokój nr 9),
Wójtowi Gminy Lubicz, który podejul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,
muje ostateczną decyzję dotyczącą
w zamkniętych kopertach, opatrzodotacji.
nych napisem „Konkurs" oraz nazwą
zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego VII. Zrealizowane zadania publiczne
- osobiście lub drogą pocztową w zakresie Wspierania edukacyjnej
(decyduje data wpływu) - w terminie i wychowawczej działalności pozado dnia 26 marca 2010 r. do godz. szkolnej w roku 2009.
15.00.
6. Druk oferty realizacji zadania publi- 1. Wysokość środków publicznych przecznego można pobrać ze strony znaczonych na realizację zadania w rointernetowej Urzędu Gminy Lubicz - ku 2009 wynosiła 30.000 zł.
www.lubicz.pl lub otrzymać w Samodzielnym Stanowisku Pracy VIII. Postanowienia końcowe.
ds. Oświaty Urzędu Gminy Lubicz
(II piętro, pokój 38).
1. Wyłoniony podmiot będzie zobo7. Wszystkie miejsca, w których oferent
wiązany pod rygorem rozwiązania
naniósł zmiany winny być parafowaumowy do zamieszczania we wszyne przez osobę podpisującą ofertę.
stkich drukach i materiałach reklaPoprawki muszą być dokonane
mowych związanych z realizacją zajedynie przez czytelne przekreślenie
dania (plakatach, zaproszeniach, rebłędnego zapisu i wstawienie obok
gulaminach, komunikatach itp.),
poprawnego.
a także w ogłoszeniach prasowych,
8. W przypadku załączników składanych
reklamach itp. informacji o tym, że
w formie kserokopii (z wyłączeniem
zadanie jest dotowane przez Gminę
odpisu z rejestru), należy potwierdzić
Lubicz.
je za zgodność z oryginałem przez 2. Dotowany podmiot, zobowiązany
osoby uprawnione, każda strona opabędzie do:
trzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
1) wyodrębnienia rachunku banko9. Oferty złożone na innych drukach,
wego przeznaczonego wyłącznie
niekompletne lub złożone po terminie
do operacji związanych z realizostaną odrzucone z przyczyn formalzacją zadania,
nych.
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
VI . Termin, tryb i kryteria stosowane
realizację umowy,
przy dokonywaniu wyboru ofert.
3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej
Urzędu Gminy Lubicz orygina1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciąłów dokumentów (faktur, rachungu 30 dni od upływu daty składania
ków) oraz dokumentacji, o której
ofert.
mowa wyżej, celem kontroli pra2. Wszystkie oferty spełniające kryteria
widłowości wydatkowania dotacji
formalne są oceniane przez Komisję
oraz kontroli prowadzenia właściKonkursową powołaną przez Wójta
wej dokumentacji z nią związanej,
Gminy Lubicz.
4) kontrola, o której mowa wyżej, nie
3. Przy ocenie ofert Komisja Konkurogranicza prawa Gminy do konsowa bierze pod uwagę następujące
troli całości realizowanego zadakryteria:
1) wartość merytoryczną projektu nia pod względem finansowym
celowość oferty, zakres rzeczowy,
i merytorycznym.
zasięg, zgodność z niniejszym 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaogłoszeniem,
ną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
2) koszt realizacji projektu, w tym
Lubicz oraz zostaną opublikowane na
rodzaj i celowość planowanych
stronie internetowej Urzędu Gminy
kosztów,
Lubicz: www.lubicz.pl.
3) wysokość wnioskowanej dotacji od
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WÓJT GMINY LUBICZ
OGŁASZA OTWARTY KONKURS...
Działając na podstawie art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.)
Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy
w roku 2010 w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej może
być wykonywane poprzez realizację
przedsięwzięć z zakresu:
1) szkolenia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez
stowarzyszenia kultury fizycznej
w różnych dyscyplinach sportowych,
2) organizowania imprez sportowych
i rekreacyjnych, zgrupowań (obozów) sportowych
3) współpracy międzynarodowej
i integracji ze środowiskami
sportowymi, w tym w szczególności z krajów europejskich.
2. Zadanie może być realizowane
w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
1) szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez
stowarzyszenia kultury fizycznej
w różnych dyscyplinach sportowych (projekty całoroczne), obejmujące:
a) organizację treningów, zajęć
sportowych,
b) organizację zawodów i rozgrywek,
c) udział w zawodach i rozgrywkach,
d) wynajem bazy sportowej,
e) zakup sprzętu sportowego;
2) organizowanie zgrupowań (obozów) sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących rozwój kultury fizycznej (projekty krótkoterminowe).
II. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010.
1. Na realizację zadania w roku 2010
planuje się przeznaczyć kwotę łączną
w wysokości 20 000 zł. dotacje celowe z budżetu na wspieranie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozostałym jednostkom
nie należącym do sektora finansów
publicznych.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można

zrealizować mniejszym kosztem, złoi wzoru sprawozdania z wykonania
żone oferty nie uzyskają akceptacji
tego za-dania (Dz. U. z 2005 roku, Nr
Wójta Gminy lub zaistnieje konie264, poz. 2207).
czność zmniejszenia budżetu w części 3. Oferty muszą być podpisane i opieczęprzeznaczonej na realizację zadania
towane przez oferenta. Ofertę muszą
z przyczyn trudnych do przewidzenia
podpisać osoby, które zgodnie z pow dniu ogłaszania konkursu.
stanowieniami statutu lub innego aktu
wewnętrznego są upoważnione do reIII. Zasady przyznawania dotacji/
prezentowania oferenta na zewnątrz
zlecenia wykonania zadania.
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji 4. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru (ważny
następuje z odpowiednim zastosowado 3 miesięcy od daty wystaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia
wienia);
24 kwietnia 2003 roku o działalności
2) aktualny statut lub inny dokument
pożytku publicznego i o wolontariacie
zawierający zakres działalności
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze
podmiotu oraz wskazujący orgazm.).
ny uprawnione do reprezentacji.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż
3) Sprawozdanie merytoryczne i fiwnioskowana w ofercie. W takim
nansowe za ostatni rok podpisaprzypadku oferentowi przysługuje
ne przez osoby uprawnione do
prawo negocjowania zmniejszenia
reprezentowania podmiotu.
zakresu rzeczowego zadania lub rezy5. Oferty należy składać w Biurze ds.
gnacji z jego realizacji.
Informacji i Obsługi Interesanta
3. Wójt Gminy Lubicz może odmówić
pokój nr 9 w Urzędzie Gminy Lubicz,
podmiotowi wyłonionemu w konkurul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,
sie przyznania dotacji i podpisania
w zamkniętych kopertach, opatrzoumowy w przypadku, gdy okaże się,
nych napisem „Konkurs” oraz nazwą
iż rzeczywisty zakres realizowanego
zadania (należy wpisać nazwę zadazadania znacząco odbiega od opisanenia z tekstu ogłoszenia konkursogo w ofercie, podmiot lub jego reprewego) - osobiście lub drogą pocztową
zentanci utracą zdolność do czynności
(decyduje data wpływu) - w terminie
prawnych, zostaną ujawnione nieznado dnia 26 marca 2010 r. do godz.
ne wcześniej okoliczności podważa15.00.
jące wiarygodność merytoryczną lub
6. Druk oferty realizacji zadania pufinansową oferenta.
blicznego można pobrać ze strony
4. Szczegółowe i ostateczne warunki reainternetowej Urzędu Gminy Lubicz –
lizacji, finansowania i rozliczania zalub otrzymać w Urzędzie Gminy
dania reguluje umowa zawarta pomięLubicz , pokój 25.
dzy oferentem a Gminą Lubicz.
7. Wszystkie miejsca, w których oferent
naniósł zmiany winny być parafowaIV. Termin i warunki realizacji zadane przez osobę podpisującą ofertę.
nia.
Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie
1. Zadanie winno być zrealizowane w robłędnego zapisu i wstawienie obok
ku 2010 z zastrzeżeniem, iż szczegópoprawnego.
łowe terminy wykonania zadań okre8. W przypadku załączników składaślone zostaną w umowach.
nych w formie kserokopii (z wyłącze2. Zadanie winno być zrealizowane z najniem odpisu z rejestru) należy powyższą starannością zgodnie z zawartwierdzić je za zgodność z oryginatą umową oraz obowiązującymi stanłem przez osoby uprawnione, każda
dardami i przepisami w zakresie
strona opatrzona winna być także datą
opisanym w ofercie.
potwierdzenia zgodności z orygina3. Zadanie winno być wykonane dla jak
łem.
największej liczby mieszkańców
9. Oferty złożone na innych drukach,
gminy Lubicz.
niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
V. Termin składania ofert.
formalnych.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 usta- VI. Termin, tryb i kryteria stosowane
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przy dokonywaniu wyboru ofert.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 1. Wybór ofert zostanie dokonany
w ciągu 30 dni od upływu terminu na
96, poz. 873 ze zm.).
składanie ofert.
2. Podmioty uprawnione do udziału
w postępowaniu konkursowym, skła- 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria
formalne są oceniane przez Komisję
dają pisemne oferty realizacji zadania
Konkursową powołaną przez Wójta
(odrębnie na każde zadanie) wg wzoGminy Lubicz.
ru określonego w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod
uwagę następujące kryteria:
z dnia 27 grudnia 2005 roku w spra1) wartość merytoryczną projektu wie wzoru oferty realizacji zadania
celowość oferty, zakres rzeczowy,
publicznego, ramowego wzoru umozasięg, zgodność z niniejszym
wy o wykonanie zadania publicznego

ogłoszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym
rodzaj i celowość planowanych
kosztów,
3) wysokość wnioskowanej dotacji
od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu,
4) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze
i zasięgu (w tym dotychczasowe
doświadczenia we współpracy
oferenta z Gminą Lubicz),
5) możliwość realizacji zadania przez
oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,
6) zakładane rezultaty zadania
7) wyniki sportowe.
4. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację
poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycją
wysokości dotacji jest przekazywana
Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczną decyzję.
VII. Zrealizowane zadania publiczne
w zakresie Upowszechniania i rozwoju
kultury fizycznej i sportu w roku 2009.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku
2009 wynosiła 20.000 zł.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich
drukach i materiałach reklamowych
związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.
informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowiązany
będzie do:
1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie
do operacji związanych z realizacją zadania,
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację umowy,
3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej
Urzędu Gminy Lubicz oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której
mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia
właściwej dokumentacji z nią
związanej,
4) kontrola, o której mowa wyżej, nie
ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym
i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Lubicz oraz zostaną opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Gminy
Lubicz: www.lubicz.pl
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UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
– WKRÓTCE RUSZAJĄ „MAŁE PROJEKTY”!
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłosi w dniu
15 marca 2010 roku, że nabór wniosków do tzw. „małych projektów”
ruszy 1 kwietnia i potrwa do
15 kwietnia br.
Przypomnijmy, że w konkursie
mogą wziąć udział wyłącznie organizacje zarejestrowane w KRS, a także
osoby fizyczne oraz organizacje
kościelne. Organizacje wiejskie i kościelne mogą z „małych projektów”
finansować organizację festynów
wiejskich, lokalnych świąt, wyposażenia i remontów świetlic, zakupu
instrumentów muzycznych, strojów
dla zespołów, oznakowania miejsc
atrakcyjnych turystycznie, renowacji
kapliczek przydrożnych oraz wiele
różnych innych zadań służących

integracji społecznej i pielęgnowaniu
lokalnych tradycji. Osoby fizyczne
mogą liczyć na dofinansowanie działań związanych z rozwojem tradycyjnych rzemiosł i ludową twórczością
artystyczną.
Proponowane działania muszą
mieścić się w budżecie od 4,5 tys. do
100 tys. złotych, zaś maksymalne
dofinansowanie może wynieść do 70%
poniesionych wydatków, nie więcej
jednak, niż 25 tys. zł. Wszystkie wydatki należy udokumentować odpowiednimi fakturami, umowami, rachunkami etc. Wkładem własnym nie
może być wkład rzeczowy w postaci
np. pracy wolontariuszy.
Organizacje muszą najpierw wykazać się posiadaniem całej kwoty niezbędnej dla realizacji danego zadania,

zaś po jego zakończeniu liczyć na refundację do 70% poniesionych wydatków.
Ważna zmiana polegać będzie na
tym, iż dopuszczone zostanie zaliczkowanie projektów – do wysokości 20%
wnioskowanej kwoty.
Lokalna Grupa Działania zorganizuje dla wszystkich chętnych szkolenie z zakresu wypełniania wniosków
i gromadzenia załączników do wniosków - w marcu br. Informacja o dokładnym terminie ukaże się na stronie
LGD oraz na stronie Urzędu Gminy
Lubicz - www.lubicz.pl
Przypominamy, że już wkrótce
uruchomiony zostanie konkurs dotacyjny na działania związane z różnicowaniem działalności rolniczej. Ten
konkurs z kolei będzie przeznaczony
wyłącznie dla rolników i domowników
ubezpieczonych w KRUS, którzy
chcieliby przy swym gospodarstwie

rolnym utworzyć dodatkową działalność gospodarczą.
Czekamy również na rychłe uruchomienie działania dla mikroprzedsiebiorców wiejskich, gdzie na dotacje
liczyć mogą zarówno ci, którzy
zamierzają utworzyć nową firmę, jak
i ci, którzy firmę już posiadają. Warunkiem otrzymania dotacji jest zatrudnienie co najmniej jednej osoby, a wielkość firmy nie może przekraczać 10
osób w niej zatrudnionych. Należy pamiętać, że opisywanych dwóch konkursach dotacyjnych obowiązuje zasada refundacji wydatków – co oznacza,
ze najpierw trzeba ponieść koszty,
a dopiero potem starać się o ich zwrot
do wysokości 50%.
Wszelkich informacji udziela Biuro LGD w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 24 pok. 7 - tel. 56-6744015

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
- badania profilaktyczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w 2010 r. będzie
realizował projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz”
W projekcie mogą wziąć udział
mieszkańcy gminy Lubicz, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 l.), znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Program Aktywności Lokalnej obej- w Lubiczu, p. 1 i 6, osobiście lub telefonicznie: 56 67 82 307 lub
mujący:
Proponujemy:
56 67 42 155.
- asystentura rodzinna
Kontrakty Socjalne realizowane będą - poradnictwo prawne, psychologiczpoprzez:
Projekt jest realizowany w ramach
ne, terapeutyczne
- kursy i szkolenia zawodowe
- poradnictwo psychologiczne dziecię- priorytetu VII Promocja integracji
- doradztwo zawodowe
społecznej, działanie 7.1 Rozwój
ce, zawodowe, socjopedagogiczne
- warsztaty gospodarowania budżetem - terapia psychospołeczna
i upowszechnianie aktywnej integrai zasobami
cji, poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upo- zajęcia komputerowe
wszechnianie aktywnej integracji
Okres realizacji:
- warsztaty interpersonalno-motywa- 01.01.2010 – 31.12.2010
przez ośrodki pomocy społecznej.
cyjne
- warsztat terapeutyczny

III MISTRZOSTWA LUBICZA W FUTSALU
Po raz trzeci został rozegrany
turniej halowej piłki nożnej. Zgromadził 150 zawodników, którzy
przez dwie kolejne soboty 28.11. i
5.12. 2009 rywalizowali o tytuł Mistrza Lubicza w tej popularnej dyscyplinie sportu.
Organizatorem imprezy była Gmina Lubicz, zaś osobami wspierającymi

mistrzostwa w tym roku byli: pan Ryszard Szymański, pani Beata Śliżak
właścicielka restauracji Siesta w Brzozówce oraz pan Jacek Wojeciechowski
właściciel studia reklamy West z Lubicza Górnego. Puchary i medale dla najlepszych oraz pamiątkowe koszulki dla
wszystkich uczestników wręczył Wójt
Gminy Lubicz - Marek Olszewski.
Klasyfikacja kategorii wiekowej
od lat 18.
I miejsce Snopkowski Marcin (kapitan), Dudkowski Rafał, Gazda Rafał,
Rumiński Michał, Gazda Artur, Dolega Ariel, Wierzbicki Kamil, Przybylski
Mariusz, Wypyski Miłosz, Zieliński
Szymon
II miejsce Iwiński Przemysław
(kapitan), Szymborski Damian, Cywiński Jakub, Wierzbicki Dawid, Milewski Michał, Lubański Jarosław,
Iwiński Marcin, Wolski Sebastian, Sekuła Kamil
III miejsce Lewandowski Radosław (kapitan), Pietrzyk Damian, Bogusz Karol, Witomski Marcin, Kowalski Marcin, Wilamowski Tomasz,

Wilamowski Karol, Wawrzyniak Prze- Arkowi Lubak, Rafałowi Lewandomysław.
wskiemu, Kamilowi Witkowskiemu
i Bartkowi Rakowieckiemu za pomoc
Klasyfikacja kategorii wiekowej 15 w czasie turnieju.
– 17 lat
Wszystkim zawodnikom i kibicom
I miejsce Krzywdziński Cezary serdecznie dziękujemy za wspaniałą
(kapitan), Kurkowski Tomasz, Zabo- sportową atmosferę i zapraszamy
klicki Łukasz, Lewandowski Mariusz, w przyszłym roku.
Zieliński Marcin, Buczkowski SylweWydawca:
ster, Zieliński Stanisław, Lenczewski
Urząd Gminy Lubicz
Maciej, Wiśniewski Andrzej, Gęsicki
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
Patryk
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
II miejsce Jendrzejewski Kamil
e-mail: info@lubicz.pl
(kapitan), Strzelecki Wojciech, Mikowww.lubicz.pl
wski Marcin, Kwiatkowski Przemysław, Czyżniewski Kamil, Burak
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