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Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubicz
Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki,
upłyną Państwu piękne chwile
Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia,
ze wspólnie śpiewanymi kolędami, z rodziną
przy stole, w kochającym, pełnym miłości gronie.
Niech betlejemski blask napełni Państwa serca
nadzieją, dobrocią i pokojem.
Nowy 2010 Rok niech będzie pomyślny
w realizacji celów i zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

str. 6
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Gmina uruchamia
serwis internetowy
dla inwestorów
Od po³owy listopada
dzia³aæ zacz¹³ serwis internetowy Gminy Lubicz
przeznaczony dla przedsiêbiorców chc¹cych inwestowaæ w naszej gminie.
G³ówna idea tej witryny to
zapoznanie biznesmenów
z ofert¹ bardzo atrakcyjnych nieruchomoœci samorz¹dowych i prywatnych,
znajduj¹cych siê w pobli¿u autostrady A1 oraz tras
krajowych biegn¹cych na
terenie Gminy Lubicz.
Serwis - prócz informacji o terenach inwestycyjnych – zawiera równie¿
prezentacjê Gminy Lubicz, a tak¿e autostrady
A1. Ilustrowany jest bogato fotografiami lotniczymi
oferowanych terenów.
Adres witryny to: www.
lubicz.pl/inwestycje

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli

Szkolni liderzy

Jak co roku w dniu Œwiêta
Edukacji Narodowej, 14 paŸdziernika, w Urzêdzie Gminy
Lubicz odby³o siê spotkanie w³adz gminy z dyrektorami szkó³, przedszkoli,
nagrodzonymi nauczycielami i pracownikami oœwiaty.
W spotkaniu uczestniczyli:
Wójt Marek Olszewski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Kazimierz Rybacki, Radna
Karina Wroniecka (Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty,
Zdrowia i Rodziny).
Podczas spotkania wójt skierowa³ wiele ciep³ych s³ów do
zebranych, dziêkuj¹c za dobrze
uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê samorz¹du z placówkami oœwiatowymi w naszej gminie, trud
i misjê w wykonywaniu jak¿e
trudnej i odpowiedzialnej pracy. Równie¿ dyrektorzy szkó³
podziêkowali w³adzom gminy
za wsparcie potrzeb oœwiaty.
Przedstawiciele Urzêdu Gminy i zebrani z³o¿yli gor¹ce podziêkowania na rêce wójta
Marka Olszewskiego za ogromne zaanga¿owanie w sprawy
polskiej oœwiaty, tak¿e w ska-

li ogólnopolskiej.
W imieniu radnych gminy
najlepsze ¿yczenia przekaza³
Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
Kazimierz Rybacki. W gronie
wyró¿nionych Nagrod¹ Wójta
nauczycieli znaleŸli siê: Maria
Lackowska (nauczyciel SP w
Z³otorii), Monika Górska–Stafiej z ZS nr 1 w Lubiczu, Beata
Szynal z Przedszkola „Chatka Puchatka”, Danuta Ferens

– dyrektor SP w Lubiczu Dolnym, Brygida Bogdanowicz Kopeæ – by³y dyrektor ZS nr
2 w Grêbocinie oraz Jan K³odawski – dyrektor SP w M³yñcu Pierwszym.
Andrzej Siemianowski - dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w
Lubiczu zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Kuratora Oœwiaty,
której wrêczenie odby³o siê w
Dworze Artusa w Toruniu.
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75 –lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Grębocinie

Najcenniejsza
tradycja

Tradycja, obyczaje, rzemios³o artystyczne przekazywane z pokolenia na pokolenie – tak dzia³aj¹ Ko³a
Gospodyñ Wiejskich. 27 wrzeœnia 2009 r. Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Grêbocinie œwiêtowa³o jubileusz
75-lecia swego istnienia.
Po uroczystej Mszy œw. cz³onkinie Ko³a wraz z zaproszonymi
goœæmi uda³y siê na wspólny
obiad. By³ czas na wspomnienia i odrobinê nostalgii. Cieszy
fakt, ¿e przez tyle lat uda³o siê
kontynuowaæ tradycje tej jednej z najstarszych obok Kó³ek
Rolniczych, organizacji dzia³aj¹cych w Europie. Ko³o Gospodyñ Wiejskich zawsze by³o
czynnikiem integruj¹cym spo-

³ecznoœæ lokaln¹, swego rodzaju forum kobiet. Od lat prê¿nie
wspó³pracuje z innymi stowarzyszeniami, podnosi poziom spo³eczno - kulturalny
¿ycia ca³ej lokalnej spo³ecznoœci.
¯yczymy Paniom dalszego zapa³u, wzbogacania siê
Ko³a o nowe cz³onkinie - kontynuatorki zainicjowanej przez
Panie idei kultywowania dawnych obyczajów i tradycji.

Widowisko patriotyczne w szkole w Grębocinie

Rota, ułani,
Bogurodzica i Ojczyzna

„Od wolnoœci do niepodleg³oœci” – pod takim has³em
odby³o siê 14 listopada widowisko patriotyczne w Zespole Szkó³ nr 2 w Grêbocinie z
okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Autorzy nie skupili siê jednak
wy³¹cznie na wydarzeniach
zwi¹zanych z odzyskaniem
przez Polskê niepodleg³oœci.
W scenariuszu znalaz³y siê
tak¿e sekwencje upamiêtniaj¹ce 20. rocznicê upadku
komunizmu, 70 - t¹ rocznicê
wybuchu II wojny œwiatowej
i Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci.
Widowisko by³o wspania³¹,
poruszaj¹c¹ opowieœci¹ o dziejach narodu polskiego od czasów najdawniejszych po lata
wspó³czesne. Licz¹cy 50 osób

chór szkolny zaprezentowa³ 18
pieœni patriotycznych. Wœród
nich znalaz³a siê Bogurodzica
zaœpiewana przez 20-osobow¹
grupê ch³opców z gimnazjum,
Rota, Pierwsza Brygada, Serce
w plecaku i Mury Jacka Kaczmarskiego.
Przez historiê Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzi³ zebranych „Duch historii”, który
wskazywa³ na najistotniejsze
fakty dla naszej Ojczyzny. Muzyce towarzyszy³ pokaz multimedialny prezentuj¹cy obrazy,
zdjêcia i filmy charakterystyczne dla odpowiednich okresów
historycznych, wzbogacaj¹c si³ê wyrazu widowiska. Wszystko to odby³o siê w nastrojowej,
tajemniczej scenerii lasu, przygotowanej przez nauczycie-

li i pracowników szko³y. Na
zakoñczenie zaœpiewa³ chór
seniora Z³ota Jesieñ z Grêbocina, po czym przybyli u³ani.
Ze œpiewem na ustach przeprowadzili zebranych na ³¹kê
przy Muzeum Piœmiennictwa
i Drukarstwa, gdzie odby³ siê
pokaz musztry kawaleryjskiej i
sprawnoœci u³añskiej w wykonaniu cz³onków Klubu Tradycji Konnych - Szwadron Elterm
z Che³mna. Œcinanie ³ozy, przeskok przez jeŸdŸca czy poczta
wêgierska, to tylko niektóre z
figur zaprezentowanych przez
u³anów.
Przypomnienie dziejów pañstwa polskiego wraz z pokazem sprawnoœci u³añskiej by³y
¿yw¹ lekcj¹ historii dla zebranych.

Uwaga Przedsiębiorcy!

Zmiana
kodów
PKD
Od stycznia 2008 r. nast¹pi³a zmiana kodów PKD
2004 na kody PKD 2007
zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD).
Przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej z kodami PKD
2004 (czyli wydanymi przed
1 stycznia 2008 r.), musz¹
dokonaæ zmiany przeklasyfikuj¹c kody PKD 2004 na
kody PKD 2007 najpóŸniej
do dnia 31 grudnia 2009
r.

OGŁOSZENIE
W dniu
24 grudnia 2009r.
Urząd Gminy
będzie nieczynny.
Dzień wolny
za święto
przypadające
w sobotę
26 grudnia.
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Szkoła w Grębocinie przyjazna uczniom z problemami
dyslektycznymi

Świadomie pomagać
Nie wszyscy uczniowie z
problemami
dyslektycznymi kieruj¹ siê po pomoc do
szkolnych specjalistów b¹dŸ
poradni. Wielu trafia tam dopiero, gdy doœwiadczy niepowodzeñ
szkolnych.
A
przecie¿ mo¿na zapobiec.
Aby zwróciæ uwagê na ten
problem i zainteresowaæ zagadnieniem œrodowisko zespó³
nauczycieli w sk³adzie: pedagog szkolny p. Gabriela Celuch-Pilarska, terapeuta p.
Beata Piórkowska i logopeda p.
Beata Ordon-Nowak w ramach
Europejskiego Tygodnia Œwiadomoœci Dysleksji przygotowa³
ciekawy program adresowany
do wszystkich uczniów naszej
szko³y, rodziców oraz nauczycieli.
Opracowano wystawê, na
której znalaz³y siê artyku³y poœwiêcone etiologii i symptomom dysleksji rozwojowej. W
centrum zainteresowania, znalaz³y siê jednak portrety tzw.
„s³awnych dyslektyków” – wybitnych ludzi ze œwiata nauki,
sztuki, polityki.
Poza tym dla wszystkich klas
na ró¿nych poziomach nauczania przygotowano szereg ciekawych konkursów. W klasach
„O” i w klasach I by³ to konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione zwierz¹tko”, w którym
nale¿a³o wykorzystaæ szablon,
a tak¿e konkurs logopedyczny
pt. „Zabawa s³owami”. W klasach II – konkurs plastyczno-ortograficzny pt. „Jesienne
zagadki”. Klasy III rozwi¹zywa³y zagadki i wykonywa³y do
nich ilustracje. Tytu³ konkursu: „Co wrzesieñ w tornistrze
niesie?”. W klasach IV konkurs „Z ortografi¹ za pan brat”
polega³ na uzupe³nianiu tekstu z lukami. Klasy V pisa³y
dyktando i wykonywa³y pracê
plastyczn¹ do tekstu. Klasom
VI w ramach przygotowañ do
sprawdzianu zaproponowano
konkurs sprawdzaj¹cy umiejêtnoœæ czytania tekstu ze zro-

zumieniem: „Czytaæ umiemy,
wiêc tekst rozumiemy”.
W konkursach wziêli udzia³
równie¿ uczniowie gimnazjum.
W klasach I odby³ siê konkurs
pt. „Cyferki ³¹czymy, œwietnie siê bawimy”, który polega³
na po³¹czeniu pl¹taniny cyferek wed³ug podanej instrukcji
i zredagowaniu 10-zdaniowej
wypowiedzi w³asnej na temat
powsta³ej w ten sposób postaci Jana Paw³a II. W klasach II –
konkurs „Czytam i rozumiem”
dotyczy³ czytania cichego ze
zrozumieniem. Klasy III redagowa³y list adresowany do wybranego s³awnego dyslektyka.
Podsumowanie
wyników
konkursów mia³o miejsce na
apelach w dn. 4 listopada.
Zwyciêzcom wrêczono dyplomy i nagrody ufundowane
przez Radê Rodziców. Wyró¿nione prace zaprezentowano
na wystawie w holu szko³y.
Warto zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ laureatami wielu konkursów
okazali siê uczniowie maj¹cy
trudnoœci szkolne i uczestnicz¹cy w zajêciach terapii pedagogicznej.
W dniu 4 listopada mia³o te¿
miejsce spotkanie zorganizowane dla rodziców i nauczycieli z za³o¿ycielk¹ i wieloletnim
dyrektorem toruñskiej szko³y terapeutycznej, wyk³adowc¹
na UMK dr Jadwig¹ Jastrz¹b,
która od lat zajmuje siê zagadnieniem specyficznych trudnoœci w nauce. W swojej prelekcji
mówi³a nie tylko o zjawisku
dysleksji, ale przede wszystkim skupi³a siê na sposobach i
metodach pracy z dzieæmi wykazuj¹cymi trudnoœci w nauce
czytania i pisania. Po wyk³adzie wielu rodziców skorzysta³o z mo¿liwoœci indywidualnej
rozmowy z pani¹ doktor oraz z
obecnymi na spotkaniu przedstawicielami
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Toruniu i terapeutami szkolnymi.
B. P.

Komisji konkursowej coraz trudniej wytypować
najpiękniejszą zagrodę w gminie Lubicz

Ładniej przed i za płotem
Wzorem lat ubieg³ych na terenie gminy Lubicz odby³ siê
konkurs, którego celem jest
wy³onienie najbardziej zadbanych zagród z terenu gminy.
By³a to ju¿ VIII edycja konkursu, którego organizatorami s¹
Urz¹d Gminy Lubicz oraz Kujawsko-Pomorski
Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie - Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Toruniu.
Komisja konkursowa powo³ana przez Wójta Gminy Lubicz
oceni³a gospodarstwa rolne
oraz dzia³ki siedliskowe. Brano pod uwagê miêdzy innymi:
wygl¹d i otoczenie budynków,
stan ogrodzeñ posesji, chodników i dróg komunikacyjnych do zagród, czystoœæ i
estetykê posesji oraz pielêgnacjê i kszta³towanie krajobrazu
przyrodniczego. W naszej gminie mieszkañcy coraz bardziej
dbaj¹ o estetykê swoich posesji. Z roku na rok komisja
konkursowa ma coraz wiêkszy
problem z przyznaniem miejsc,
gdy¿ poziom jest bardzo wyrównany.
Szczególnie cieszy fakt, ¿e coraz wiêcej gospodarstw rolnych
stawia nie tylko na charakter
produkcyjny
gospodarstwa,
ale dba o wygl¹d posesji, zagospodarowuje odpady i dba o
13 paŸdziernika 2009 r.
przedstawiciele
Samorz¹du
Uczniowskiego Szko³y Podstawowej w Gronowie przygotowali monta¿ s³owno – muzyczny
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Koncert ¿yczeñ, bo tak¹ formê mia³a akademia,
by³ skierowany do wszystkich
pracowników szko³y.
¯yczenia zadowolenia z pracy, szczêœcia w ¿yciu zawodowym i osobistym, pogody
ducha, uœmiechu oraz kwiaty
sprawi³y wszystkim pracownikom ogromn¹ radoœæ.

œrodowisko naturalne.
W paŸdzierniku w Urzêdzie
Gminy w Lubiczu, odby³o siê
uroczyste podsumowanie konkursu „ Piêkna zagroda”.
Laureaci konkursu
kategoria - najbardziej zadbana dzia³ka siedliskowa:
I miejsce – Zofia i Jerzy Goliñscy ( Krobia)
I miejsce Eugenia i Marian Stefañscy (Grêbocin)
II miejsce – Marlena i Jacek
£uccy (Rogowo)
II miejsce - Danuta i Jan Wierzba (M³yniec Pierwszy)
II miejsce - Ewa i Zbigniew Goj
(BrzeŸno)
III miejsce – Zofia Dumanowaka i Gra¿yna Szmigiel (Gronowo)
III miejsce – Katarzyna Simson
(Krobia)
- kategoria - najbardziej zadbana zagroda wiejska:
I miejsce – Daria Jeziórska
(Grabowiec)
I miejsce – Joanna i Henryk
Szyjkowscy (Brzezinko)
II miejsce – Wies³awa i Andrzej
Ró¿yccy (Rogówko)
II miejsce – Anna i Tomasz Zalewscy (Grêbocin)
III miejsce – Jadwiga Wa¿ydr¹g
(Rogowo)
III miejsce - Krystyna D¹browska (Z³otoria).
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STAWKI PODATKU ROLNEGO
ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2010 ROK
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY LUBICZ
Rada Gminy Lubicz na sesji w dniu 30 paŸdziernika 2009r. podjê³a uchwa³y okreœlaj¹ce
wysokoœæ stawek podatków: podatku od nieruchomoœci, podatku od œrodków transportowych,
podatku rolnego, które bêd¹ obowi¹zywa³y od
1 stycznia 2010 na terenie gminy Lubicz oraz
uchwa³ê zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okreœlenia formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
PODATEK ROLNY
Maksymalna cena skupu ¿yta okreœlona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 paŸdziernika
2009r. wynosi 34,10 z³. za 1 dt. (M.P. z 2009r. Nr
68, poz.886).
Rada Gminy Lubicz obni¿y³a cenê skupu ¿yta do
kwoty 32,00 z³. za 1 dt, tj. do tej samej ceny, jaka
obowi¹zywa³a w roku 2009.
W zwi¹zku z tym stawki podatku rolnego na rok
2010 pozostaje bez zmian. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartoœæ pieniê¿n¹ 2,5 dt. z 1 ha przeliczeniowego tj.
80,00z³, dla pozosta³ych gruntów wynosi 5 dt. z 1
ha fizycznego tj. 160,00 z³.
PODATKI: OD NIERUCHOMOŚCI
(Uchwa³a Nr XXXIX/397/2009)
§ 1. Okreœla siê stawki podatku od nieruchomoœci, w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
- 0,72 z³ od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,15 z³ od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,45 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 17,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym - 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 4,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) gara¿y wolnostoj¹cych - 5,30 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,70 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartoœci, okreœlanej zgodnie z zasadami podanymi w ustawie.
§ 2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci lub ich czêœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ na rzecz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, z wy³¹czeniem nieruchomoœci, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej;
2) nieruchomoœci lub ich czêœci wykorzystywane
na cele ochrony przeciwpo¿arowej, z wy³¹czeniem
nieruchomoœci, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej;
3) nieruchomoœci lub ich czêœci wykorzystywane
na prowadzeni dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej,
z wy³¹czeniem nieruchomoœci, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej;
4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do
dzia³alnoœci w zakresie zbiorowego odprowadzania
œcieków.
§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXV/ 242/08 Rady
Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku ( Dz. Urz.
Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 149, poz. 2287 ).
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwa³ê og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty, okreœlony w Statucie Gminy.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2010r.
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
(Uchwa³a Nr XXXIX/398/2009)
§ 1. Okreœla siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transportowych, która wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego, w zale¿noœci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 643,00
z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie - 857,00
z³,
c) powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 1 . 0 1 8 , 0 0
z³,
d) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.178,00 z³;
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne:
a) o dwóch lub trzech osiach - 1.178,00 z³,
b) o czterech (i wiêcej) osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1.178,00 z³,
- od 29 ton i powy¿ej
- 1.773,00 z³;
3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z
zawieszeniem innym, ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:
a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie ca³kowi-
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tej:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 15 ton - 1.178,00 z³,
- od 15 ton i powy¿ej
- 1.342,00 z³;
b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie ca³k.:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 23 tony - 1.178,00 z³,
- od 23 ton i powy¿ej
- 1.690,00 z³;
c) o czterech (i wiêcej) osiach i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 27 ton - 1.178,00 z³,
- od 27 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1.773,00 z³,
- od 29 ton i powy¿ej
- 2.629,00 z³;
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 944,00 z³;
5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 944,00 z³,
- od 31 ton i powy¿ej
- 1.514,00 z³;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1.335,00 z³,
- od 40 ton i powy¿ej
- 1.846,00 z³;
6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawieszeniem innym ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 985,00 z³,
- od 31 ton i powy¿ej
- 2.076,00 z³;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1.846,00 z³,
- od 40 ton i powy¿ej
- 2.732,00 z³;
7) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton
- 321,00 z³;
8) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne :
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 321,00 z³,
- od 25 ton i powy¿ej
- 343,00 z³;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 590,00 z³,
- od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 697,00 z³,
- od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 911,00 z³,
- od 38 ton i powy¿ej
- 1.232,00 z³;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 725,00 z³,
- od 38 ton i powy¿ej
- 1.010,00 z³;
9) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z innym systemem zawieszenia ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 343,00 z³,
- od 25 ton i powy¿ej
- 603,00 z³;
b) o dwóch osiach:
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- od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 333,00 z³,
- od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 911,00 z³,
- od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 1.384,00 z³,
- od 38 ton i powy¿ej
- 1.822,00 z³;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 1.010,00 z³,
- od 38 ton i powy¿ej
- 1.373,00 z³;
10) od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
- 1.071,00 z³,
b) od 30 miejsc i wiêcej
- 1.350,00 z³.
§ 2. Zwalnia siê od podatku od œrodków transportowych œrodki transportowe s³u¿¹ce wykonywaniu
zadañ z zakresu administracji samorz¹dowej.
§ 3. Traci moc uchwa³a nr XXV/243/08 Rady
Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od œrodków transportowych oraz zwolnieñ od tego podatku (Dz. Urz. Woj.
Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 149, poz. 2288).
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwa³ê og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty, okreœlony w Statucie Gminy.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomoœci i podatku od œrodków transportowych
zosta³y og³oszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2009r. (M.P. z 2009r.
Nr 52, poz.742). Stawki na rok 2010 uleg³y podwy¿szeniu w stosunku do roku ub. o 3,5 % tj. o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
w okresie pierwszego pó³rocza 2009r. w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki podatku od nieruchomoœci i podatku od œrodków
transportowych okreœlone przez Radê Gminy Lubicz
wzros³y œrednio o oko³o 2 % w stosunku do obowi¹zuj¹cych w roku 2009.
OPŁATA TARGOWA
Nie ulegaj¹ zmianie stawki op³aty targowej, które
obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2006r. - zosta³y okreœlone w uchwale Nr XLI/482/05 Rady Gminy Lubicz w
dniu 16 listopada 2005r.
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Rada Gminy Lubicz nie wprowadzi³a uchwa³y
okreœlaj¹cej stawkê op³aty od posiadania psów, w
zwi¹zku z tym na terenie gminy Lubicz nie ma obowi¹zku op³acania tej op³aty.
FORMULARZE DEKLARACJI PODATKOWYCH
Ulegaj¹ zmianie wzory formularzy podatkowych
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek niemaj¹cych osobowoœci prawnej. Nowe formularze : deklaracja na podatek od nieruchomoœci,
deklaracja na podatek rolny i deklaracja na podatek
leœny bêd¹ dostêpne na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz po wejœciu w ¿ycie uchwa³y tj. po
up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia uchwa³y
Rady Gminy Lubicz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Pasowanie w Szkole Podstawowej w Gronowie

Wielkie przeżycie
maluchów

Po raz trzeci mieszkańcy Kopanina bawili się na festynie.

Rodzinne Kopanino
W Kopaninie po raz kolejny wspólnie bawi³y siê ca³e
rodziny. III Festyn Rodzinny
odby³ siê 22 sierpnia 2009 r.
Liczba chêtnych do wspólnej
zabawy ka¿dego roku jest
coraz wiêksza. Atrakcji by³o wiele, ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie.
Najm³odsi uczestniczyli w
grach sportowych, konkursach, harcach na dmuchanej zje¿d¿alni, czy skokach na
trampolinie. Starsi wybrali zabawê taneczn¹. Ka¿dy uczestnik móg³ siê przekonaæ, jaka
jest jego sprawnoœæ fizyczna,
zrêcznoœæ, talent muzyczny,
plastyczny itp. Spotkanie by³o
œwietn¹ form¹ integracji œrodowiskowej. Z zainteresowaniem
obejrzano pokaz ratownictwa
i pierwszej pomocy przedmedycznej. Sprawnoœæ stra¿aków
z OSP w Z³otorii i harcerek z V
Toruñskiej Dru¿yny Harcerek
„Po³oniny” zachwyci³y widzów.
Pokaz przygotowany zosta³
pod kierunkiem dru¿ynowej,

mieszkanki Kopanina – Kingi Husarskiej. Dziêki obecnoœci stra¿aków z OSP w Z³otorii,
wszyscy mogli zobaczyæ wyposa¿enie wozu bojowego, zapoznaæ siê z zadaniami i misj¹
stra¿y oraz czuæ siê bezpiecznie podczas pokazu sztucznych ogni.
Atrakcj¹ festynu w Kopaninie s¹ bardzo oryginalne pomys³y. Wœród konkursów,
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê: bieg z przeszkodami z
surowym jajkiem na ³y¿ce, rzut
lotkami do tarczy, przeci¹ganie
liny, skoki na skakance, taniec
na gazecie. Uczestnicy festynu mogli wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. Si³ do zabawy nie
zabrak³o. W przerwach mo¿na siê by³o posiliæ kie³baskami
pieczonymi w ognisku, pajd¹
chleba ze swojskim smalcem.
Swoich smakoszy znalaz³a te¿
grochówka i dla odmiany tort.
Festyn trwa³ do póŸnych godzin nocnych, ku uciesze i zadowoleniu jego uczestników.

Pierwszoklasiœci od pocz¹tku roku szkolnego z wielk¹
niecierpliwoœci¹
oczekiwali na ten wyj¹tkowy dla nich
dzieñ - pasowania na ucznia
Szko³y Podstawowej w Gronowie. Uroczystoœæ œlubowania
odby³a siê 7 paŸdziernika.
Dzieci w galowych strojach
ju¿ od samego rana paradowa³y po szkole, by w odpowiedniej
chwili zasi¹œæ na „honorowym”
miejscu. Zgromadzonych przywita³a Dyrektor Szko³y Ewa Fija³kowska.
Pierwszoklasiœci,
aby przyst¹piæ do Œlubowania zobowi¹zani byli z³o¿yæ
swój pierwszy „egzamin” w formie monta¿u s³owno-muzycznego. Œpiewa³y i recytowa³y z

Gminna Biblioteka Publiczna przeniesiona do lokalu przy ul. Toruńskiej 12B

Nowe miejsce, nowe atrakcje

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym od 15
sierpnia br. mieœci siê w nowym pomieszczeniu przy ulicy Toruñskiej 12 b. Dziêki
lokalowi sta³a siê bibliotek¹
z prawdziwego zdarzenia. Poza wypo¿yczalni¹ wyodrêbniony zosta³ k¹cik dla dzieci
oraz czytelnia internetowa.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu zakwalifikowa³a siê do dwóch programów.
Pierwszy to Program Rozwoju
Bibliotek, przedsiêwziêcie prowadzone w ramach Œwiatowego Programu Rozwoju Fundacji
Billa i Melindy Gates. W wyniku tego biblioteka otrzyma³a
komputery, laptop i urz¹dzenia wielofunkcyjne.

Drugi program, realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
to Infrastruktura Bibliotek. W
ramach tego programu biblioteka otrzyma³a 40.000 z³otych
na modernizacjê bibliotek i zakup wyposa¿enia.
PaŸdziernik og³oszony zosta³ Miêdzynarodowym Miesi¹cem Bibliotek Szkolnych. Filia
GBP w Z³otorii zosta³a zaproszona przez bibliotekê szkoln¹
do wspólnego zorganizowania
spotkañ czytelniczych pod has³em „Biblioteka - mój przyjaciel”. Spotkania mia³y na celu
rozbudzenie zainteresowania
ksi¹¿k¹ i czytaniem oraz zachêcenie do odwiedzania biblioteki.

Kilka spotkañ, na które zaproszono dzieci z klas 0 i I-szych przebiega³o pod has³em
„Baœnie, bajki, bajeczki…”
Dzieci wys³ucha³y kilku baœni i bajek, a nastêpnie wziê³y udzia³ w zabawie „Bajkowa
zgaduj-zgadula”.
Kolejne spotkania zorganizowane dla dzieci z klas II i
III, poœwiêcone by³y autorce
Wandzie Chotomskiej. Dzieci
z uwag¹ wys³ucha³y kilku zabawnych utworów pisarki oraz
obejrza³y relacjê ze spotkania
autorskiego, w jakim niedawno
uczestniczy³a Wanda Chotomska. Dzieci wziê³y tak¿e udzia³
w zabawie „Tworzymy rymy” i
œwietnie siê bawi³y dobieraj¹c
rymy do ró¿nych wyrazów.

tak ogromnym przejêciem, a¿
podnios³y nastrój udzieli³ siê
równie¿ pozosta³ym uczniom
szko³y. A¿ wreszcie nast¹pi³
moment najwa¿niejszy – Œlubowanie, a po nim symboliczne
pasowanie i wrêczenie legitymacji uczniowskiej.
Potem nast¹pi³y gratulacje, ¿yczenia oraz upominki
od Samorz¹du Uczniowskiego,
uczniów klas starszych i rodziców oraz pami¹tkowe zdjêcia.
Rada Rodziców ufundowa³a
pierwszoklasistom pami¹tkowe dyplomy oraz wspania³y,
piêknie udekorowany tort, by
po czêœci oficjalnej poczêstowaæ „ma³ych bohaterów” tego
dnia smako³ykiem.

Stowarzyszenia
na rzecz
rozwoju Lubicza

„Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju Lubicza” z prezesem Romanem Wiœniewskim, to powo³ana w 2003
roku przez grupê mieszkañców Lubicza organizacja, dzia³aj¹ca na rzecz
rozwoju gminy, d¹¿¹ca do
tworzenia p³aszczyzny wymiany doœwiadczeñ miêdzy osobami i instytucjami
z regionu, do popularyzowania wiedzy kulturalnej
itp.
Osoby
zainteresowane
wspó³prac¹ ze stowarzyszeniem zapraszamy do
kontaktu pod numerem
telefonu (56) 674 21 35
lub korespondencji na adres Lubicz Górny, ul. Rzemieœlnicza 6.
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W Lubiczu ścigali się najlepsi i początkujący kolarze.

Kolarze na start!

W ostatni¹ niedzielê wrzeœnia w Lubiczu odby³o siê ju¿
Drugie Integracyjne Kryterium
Asów Województwa Kujawsko
– Pomorskiego. Impreza zgromadzi³a wielu czempionów kolarstwa, którzy startowali w
zdobytych wczeœniej koszulkach Mistrzów Polski, Europy,
Œwiata lub innych klasyfikacjach. Uroczystego otwarcia
imprezy dokona³ wójt gminy
Lubicz. Runda honorowa integrowa³a pasjonatów i pocz¹tkuj¹cych z najlepszymi
– zdobywcami zaszczytnych
miejsc na arenie ogólnopolskiej i œwiatowej. Trasa wyœcigu bieg³a ulicami: Piaskow¹,
Poln¹, Lipnowsk¹ i Bankow¹.
Start i Meta odbywa³y siê na
ulicy Piaskowej.
Na zwyciêzców czeka³y medale, statuetki i nagrody rze-

czowe.
Klasyfikacja wyników przedstawia siê nastêpuj¹co:
W kategorii ¿ak
I miejsce - Mateusz Jaskot
II miejsce - Patryk Karaœ
III miejsce - Marek Kejdrowski
W kategorii m³odziczka
I miejsce - Anna Kosmecka
II miejsce - Weronika Lorkowska
III miejsce - Karolina ¯urawska
W kategorii m³odzik
I miejsce - Adam Balejko
II miejsce - £ukasz Sacharuk
III miejsce - Karol Koszelczuk
W kategorii juniorka m³odReprezentacja Gminy Lubicz
sza
w
kolarstwie w kategorii ,,¯ak”
I miejsce - Aleksandra Kardas
sk³ada siê z zawodników UKS
II miejsce - Teresa S³owy
,,¯ak” i UKS ,,Sprint”, którzy
III miejsce - Marta Rzepecka
ju¿ teraz przygotowuj¹ siê do
sezonu kolarskiego 2010.
Szczypiornistki z UKS „Drwęca Novar” wśród najlepszych
S¹ to najlepsi zawodnicy z
naszych gminnych szkó³ podstawowych. Ze starszych zaUczennice Szko³y Podstawo- Novar” Lubicz rocznik 1998 w wodników na czo³o wysuwaj¹
wej nr 2 w Lubiczu Górnym 19 dniach 27 – 29 listopada 2009 siê obecnie Juniorzy - Dawid
listopada wziê³y udzia³ w po- r. wziê³y udzia³ w Ogólnopol- Nowatkowski z Jedwabnawiatowym turnieju pi³ki rêcz- skim Turnieju Andrzejkowym -cz³onek Kadry Polski Junionej dziewcz¹t. Zawody odby³y w Brodnicy i ostatecznie zajê- rów oraz Damian Poskart z
siê w Zespole Szkó³ nr 1 w Lu- ³y IV miejsce. M³odziczki rocz- Gronowa -cz³onek Kadry Polbiczu Górnym.
nik 1995, 10 listopada wziê³y
Wybiegali puchary
W rozgrywkach udzia³ wziê- udzia³ w rozgrywkach powia³o szeœæ zespo³ów, które zajê³y towych, zajê³y I miejsce i uzymiejsca:
ska³y awans do æwieræfina³ów
1. UKS DRWÊCA – NOVAR wojewódzkich.
LUBICZ
W dniach 20 – 22 listopada
83 biegaczy z ca³ej Polski wziê2. SP GRZYWNA
UKS Drwêca – Novar, zorgani- ³o udzia³ w „Z³otym Pó³marato3. SP OBROWO
zowa³ I Ogólnopolski Turniej nie”. Impreza ju¿ po raz czwarty
4. SP CHE£M¯A
Andrzejkowy Pi³ki Rêcznej odby³a siê w Z³otorii - tym razem
5. SP £YSOMICE
Dziewcz¹t, pod patronatem w sobotnie popo³udnie, 3 paŸdzier6. SP £UBIANKA
Wójta Gminy Lubicz. Turniej nika. Sportowcy startowali w szeMecz fina³owy pomiêdzy SP odby³ siê w hali sportowej Ze- œciu kategoriach wiekowych. Trasa
w wiêkszoœci bieg³a leœnymi traknr 2 Lubicz a SP Grzywna osta- spo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu. tami. Równolegle do pó³maratonu
tecznie zakoñczy³ siê sukcesem Udzia³ wziê³o 16 dru¿yn. Roz- odbywa³y siê biegi towarzysz¹ce
gospodarzy, co da³o awans do grywki odbywa³y siê na bar- dzieci na 400 i 600 metrów. Pierwrozgrywek wojewódzkich, któ- dzo wysokim poziomie. Zaciête szym przyby³ym na mecie maratore odby³y siê 1 grudnia w ha- mecze wzbudza³y wœród kibi- nu by³ Ruslan Kandyba z czasem 1
li sportowej Zespo³u Szkó³ nr ców ¿ywe reakcje i prawdziwy godzina 11 minut 45 sekund. Naj1 w Lubiczu. Udzia³ w tych za- doping. Jak zwykle nasze pi³- starszy biegacz zawodów liczy³ 75
wodach wziê³y cztery dru¿yny, karki pokaza³y wysok¹ formê, lat. Na zwyciêzców czeka³y piêkne
które zajê³y nastêpuj¹ce miej- zdobywaj¹c 1 miejsce w rocz- puchary i nagrody rzeczowe. Serdeczne podziêkowania sk³adamy
sce:
niku 1995.
podmiotom wspieraj¹cym imprezê:
1. UKS VAMBRESIA „WOROSTATECZNA
KOLEJ- toruñskiej Firmie Weolia TransWO” W¥BRZEŹNO
NOŒÆ W TURNIEJU, ROCZ- port Kujawy, Komendzie Miejskiej
2. SZKO£A PODSTAWOWA NIK 1995:
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w ToNR 3, TORUÑ
1. UKS „DRWÊCA – NOVAR” runiu oraz OSP w Z³otorii.
Klasyfikacja generalna
3. UKS „DRWÊCA – NOVAR” LUBICZ
I miejsce – Ruslan Kandyba
LUBICZ
2. MKS MAZUR SIERPC
4. SZKO£A PODSTAWOWA
3. UKS „BUKOWIA” SKOMNR 5 Toruñ
NA BUK
Z kolei 11 listopada m³odziczOSTATECZNA KOLEJNOŒÆ
ki rocznik 1996 wziê³y udzia³ w W TURNIEJU ROCZNIK 1997
meczu wyjazdowym zorganizo1. UKS VAMBRESIA „WORwanym z okazji Dnia Niepodle- WO” W¥BRZEŹNO
g³oœci w Bydgoszczy. Udzia³ w
2. GOKIS DOPIEWO
Turnieju bra³y cztery zespo³y,
3. UKS „BUKOWIA” BUK
a m³odziczki UKS Drwêca NoWrêczenia nagród dokona³
var Lubicz zajê³y I miejsce.
Wójt Gminy Lubicz Marek OlZawodniczki UKS „Drwêca – szewski.

Seria dobrych występów

Kolarze coraz mocniejsi
ski LZS.
Prezes UKS ,,Sprint” Brygida Bogdanowicz-Kopeæ oraz
Prezes UKS ,,¯ak” Jerzy Wróblewski, a tak¿e trener Zbigniew Barcikowski serdecznie
dziêkuj¹ Wójtowi Gminy Lubicz oraz Radzie Gminy za wieloletnie wspieranie kolarstwa
na terenie Gminy oraz sk³adaj¹ najserdeczniejsze ¿yczenia
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
œwiêtami oraz Nowym Rokiem.
Z.B.

i medale w Złotorii

20 km w biegu
II miejsce – Pawe³ Szymandera
III miejsce – Grzegorz Maczyñski
Klasyfikacja kobiet
I miejsce – Wioletta Palacz
II miejsce – Ewa Kowalska
III miejsce – Gra¿yna Ma³ek
Bieg towarzysz¹cy na 400 m.
ch³opców
I miejsce – Zbigniew Majcher
II miejsce – Miko³aj Wiœniewski
III miejsce – Adam Majcher
Bieg towarzysz¹cy na 400 m.
dziewcz¹t
I miejsce – Martyna Górtatowska
II miejsce – Wiktoria Zieliñska
Bieg towarzysz¹cy na 600 m.
ch³opców
I miejsce – Miko³aj Górtatowski
II miejsce – Szymon ¯bikowski
III miejsce – Kacper Rygielski
Bieg towarzysz¹cy na 600 m.
dziewcz¹t
I miejsce – Kamila Poskart
II miejsce – Kamila Grabowska
III miejsce – Katarzyna Zaj¹ka³a.

8

GRUDZIEÑ 2009

Aż cztery małżeństwa z naszej gminy otrzymały odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP

Złoty Jubileusz

Dostojni Jubilaci Irena i
Tadeusz Zielaskowscy z Gronowa, Wanda i Feliks Kozio³ek z Rogówka, Janina i
Ludwik Pietrykowscy z Grabowca oraz Regina i Alfons
D¹browscy ze Z³otorii obchodzili piêkny Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
„Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej przyzna³ Jubilatom
medale „za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.
Medale s¹ podziêkowaniem
za wszystko, co tak d³ugo budowali jako ma³¿eñstwo i rodzina. Stanowi¹ potwierdzenie, ¿e
wybrana przed laty droga by³a
s³uszna. Ma³¿onkowie wyrazili nawzajem serdeczne podziêkowania za wspólnie prze¿yte
lata i z³o¿yli przyrzeczenia, ¿e
uczyni¹ wszystko, aby ich ma³¿eñstwa by³y nadal szczêœliwe.
Aktu dekoracji w imieniu
Prezydenta dokona³ wójt gminy Lubicz Marek Olszewski,
na uroczystoœci, która odby³a siê 23 paŸdziernika 2009 r.
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w
Lubiczu.
Z³oci Jubilaci swój zwi¹zek

ma³¿eñski budowali w oparciu o mi³oœæ, wyrozumia³oœæ i
szacunek do drugiego cz³owieka, co pozwoli³o im razem wytrwaæ i teraz œwiêtowaæ swoje
Jubileusze.
Nie ¿a³uj¹ wspólnie prze¿ytych lat i ¿ycz¹ ka¿demu,
aby doczeka³ siê tak wielkiego szczêœcia. Piêædziesi¹t lat
to wiele, ale minê³y szybko, a

Budowa 12 placów zabaw ukończona, trwają przygotowania do
nowych inwestycji

Warto dbać

Gmina Lubicz zakoñczy³a
budowê 12 miejsc rekreacji
i wypoczynku. Inwestycje te
zosta³y zrealizowane z udzia³em œrodków unijnych. Od
koñca listopada place zabaw
s³u¿y³¹ najm³odszym cz³onkom naszej spo³ecznoœci.
Place stanowi¹ w³asnoœæ publiczn¹ i wszyscy powinniœmy
o nie dbaæ. Piszemy o tym w
kontekœcie zanotowanych ju¿
w trakcie budowy przypadkach dewastacji wyposa¿enia
placów, a tak¿e korzystania z
urz¹dzeñ zabawowych w sposób niedozwolony oraz przez
osoby pe³noletnie (na placu

bawiæ siê mog¹ wy³¹cznie dzieci w wieku od 3 do 14 lat!).
Gmina Lubicz wyst¹pi w
grudniu br o kolejn¹ dotacjê unijn¹, w ramach której
m.in. bêd¹ dokonane uzupe³nienia istniej¹cych ju¿ placów
zabaw o kolejne urz¹dzenia,
a tak¿e wybudowane mini-boisko do pi³ki no¿nej ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy Szkole
Podstawowej w Z³otorii. Gmina Lubicz ze œrodków unijnych
zamierza równie¿ wybudowaæ
kolejne dwa place zabaw – tym
razem w Rogowie oraz w Brzezinku.

wszystkie prze¿ycia – radoœci
i smutki zwi¹za³y ich jeszcze
bardziej. Troszczyli siê wspólnie przez te wszystkie lata o
zapewnienie bytu rodzinie, o
dobre wychowanie dzieci i ich
przysz³y los. A dzisiaj dzieci, wnuki i prawnuki s¹ im
wdziêczni za trud i poœwiêcenie, darz¹c ich wielkim szacunkiem.

Uroczystoœæ, w której licznie
uczestniczy³y rodziny Jubilatów przebieg³a w mi³ej, sympatycznej i pe³nej wzruszeñ
atmosferze. By³y gratulacje i
¿yczenia doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic,
a tak¿e kwiaty, pami¹tkowe
dyplomy oraz toast za pomyœlnoœæ Jubilatów wzniesiony
lampk¹ szampana.

Przegląd Piosenki Dziecięcej „Kolorowa Jesień”

Jesienne songi

„Piosenka jest dobra na wszystko” mo¿na zacytowaæ z Kabaretu
Starszych Panów mówi¹c o imprezie jaka odby³a siê w Grêbocinie 13.11.2009. TPD O\O Toruñ,
Œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze Lubicz przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego oraz
Starostwa Powiatowego w Toruniu
zorganizowa³o w Grêbocinie III Jesienny Przegl¹d piosenki „Kolorowa Jesieñ”.
Poziom tegorocznego Przegl¹du
by³ bardzo wysoki, dlatego te¿ wybór laureatów nie by³ ³atwy. Pomimo niesprzyjaj¹cej, deszczowej
aury konkurs przebieg³ w ciep³ej i
radosnej atmosferze. Dziêki wokalnym wystêpom dzieci i rozbrzmiewaj¹cej muzyce - jesieñ nabra³a
radosnych barw i sta³a siê bajecznie kolorowa. Spoœród licznego
grona m³odych wykonawców, którzy otrzymali cenne nagrody, jury
konkursu wy³oni³o nastêpuj¹cych

laureatów:
Kategoria wiekowa 5-8 lat
I. Anna Czajkowska - Siemoñ
II. Sandra Marszewska – Gronowo
III. Milena Kiliszkiewicz - Lubicz
Kategoria wiekowa 9 - 12 lat
I. Dominika Muchewicz – Siemoñ
II. Weronika Niciñska – Grêbocin
III.Weronika Zalewska – Lubicz
Kategoria wiekowa 13 – 16 lat
I. Marta Wróblewska – Grêbocin
II. Paulina Cieœlak – Lubicz
III.Paulina Geisel – Grêbocin
Nagrodê publicznoœci wyœpiewa³
Patryk Mansfeld z Lubicza, natomiast nagrodê za najpiêkniejszy
talizman w kszta³cie czterolistnej
koniczynki otrzyma³a Matylda Torkowska równie¿ z Lubicza.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ ks. proboszczowi Dariuszowi
Anio³kowskiemu za udostêpnienie
sali i coroczne ¿yczliwe wsparcie w
ca³ym przedsiêwziêciu.
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