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Wszystko o zasadach funkcjonowania nowej komunikacji autobusowej na terenie gminy Lubicz

Zmienią się tylko numery
Od 1 lutego 2009 r. pasa¿erów z terenu naszej gminy
korzystaj¹cych dotychczas z
autobusów MZK, bêdzie obs³ugiwa³ nowy przewoŸnik
spó³ka MOBILIS.
Nowy przewoŸnik wprowadzi³ zmiany w numeracji autobusów (niestety nie by³o mo¿liwoœci wykorzystywania dotychczasowej numeracji).

Linia 101

Lubicz Górny – Lubicz Dolny – Toruñ: Sz. Lubicka – ¯ó³kiewskiego – Dw. Wschodni
– Garbaty Mostek – Pl. œw. Katarzyny.

Linia 102

Z³otoria / Kopanino – Toruñ:
Turystyczna – Ligi Polskiej –
Konstytucji 3 Maja – Œlaskiego
– Sz. Lubicka – ¯ó³kiewskiego
– Dw. Wschodni – Garbaty Mostek – Pl. œw. Katarzyny.

KONCEPCJA
OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ
GMINY LUBICZ

Linia 103

(wybrane kursy Gronowo) –
Rogówko – Grêbocin – Toruñ:
Olsztyñska – Sz. Lubicka - ¯ó³kiewskiego – Dw. Wschodni
– Garbaty Mostek – Pl. œw. Katarzyny.

Linia 104

Kolonia Papowska (wybrane kursy) – Grêbocin – Toruñ:
Olsztyñska – Sk³odowskiej Curie – Garbaty Mostek – Pl. œw.
Katarzyny.
Zmianie uleg³y równie¿ rozk³ady jazdy, które publikujemy
poni¿ej.
Obowi¹zuj¹ce op³aty za przejazdy:
- bilet jednorazowy za przejazd na terenie gm. Lubicz i m.
Toruñ – 4,80 z³.
- bilet jednorazowy za przejazd na terenie gm. Lubicz lub
m. Toruñ – 2,40 z³
- bilet miesiêczny normalny

na jedn¹ liniê – 72,00 z³.
Bilety jednorazowe bêdzie
mo¿na nabywaæ u kierowcy
autobusu, natomiast miesiêczne bêdzie mo¿na nabywaæ zarówno u kierowcy autobusu
(na przystankach pocz¹tkowych i koñcowych) jak i u dyspozytora w Lubiczu Górnym.
Sprzeda¿ pierwszych biletów miesiêcznych bêdzie realizowana w Lubiczu Górnym
(w obrêbie bazy GS) od dnia
20.01.2009 r., natomiast w
Toruniu na Pl. œw. Katarzyny,
na parkingu przy koœciele garnizonowym i w Grêbocinie na
placu „Przy Kasztanach” od
dnia 26.01.2009 r.
Sprzeda¿ biletów miesiêcznych bêdzie realizowana w godzinach od 8.00 do 18.00 w
oznaczonych pojazdach MOBILIS.
(Dokoñczenie na str. 3)
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Słowa podziękowania na spotkaniu świąteczno-noworocznym

To był dobry rok
Po uroczystej sesji Rady Gminy Lubicz (30 grudnia), odby³o
siê w gmachu Zespo³u Szkó³
nr 1 w Lubiczu œwi¹teczno-noworoczne spotkanie w³adz
gminy i radnych z pracownikami urzêdu oraz jednostek
podleg³ych, dyrektorami szkó³,
radnymi powiatu toruñskiego, so³tysami, duchownymi,
przedstawicielami
stowarzyszeñ i mieszkañców lokalnej
spo³ecznoœci. Wœród zebranych
nie zabrak³o równie¿ przedsiêbiorców z terenu naszej gminy,
a tak¿e przedstawicieli toruñskiego magistratu.
W swoim wyst¹pieniu wójt
gminy Marek Olszewski podkreœli³ fakt, ¿e mijaj¹cy rok daje
powody do zadowolenia i satysfakcji, wœród których wskazaæ
mo¿na chocia¿by zrealizowanie
40-milionowego bud¿etu, sukcesywne asfaltowanie dróg, budowê autostrady, z która wi¹¿¹
siê przeobra¿enia cywilizacyjne
w wielorakich aspektach, znacz¹ce sukcesy uczniów szkó³
gminnych w sporcie, bardzo
dobre wyniki egzaminów zewnêtrznych, plasuj¹ce nasze
placówki oœwiatowe na wysokim poziomie edukacyjnym,
oddanie do u¿ytku nowego
obiektu sportowego „Orlik” w
Grêbocinie, prê¿ne funkcjonowanie „wioski internetowej” w
Lubiczu Dolnym, dzia³alnoœæ
Klubów Seniora, Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, Akcji Kato-

lickich oraz innych stowarzyszeñ, a tak¿e wydanie kolejnej
ksi¹¿ki dr Stanis³awa Giziñskiego.
Wójt dziêkuj¹c wszystkim za
pracê i wk³ad w rozwój i dobre funkcjonowanie naszej lokalnej spo³ecznoœci podkreœli³
rolê wzajemnych, dobrych relacji ogólnoludzkich, których
prze³o¿enie uwidacznia siê w
twórczej, merytorycznej wspó³pracy. Rezultatem tego s¹ dobrze realizowane projekty i
zadania.
Kolejnym prelegentem by³
przewodnicz¹cy Rady Gminy Lubicz –Kazimierz Rybacki,
który omówi³ dzia³ania zrealizowane w mijaj¹cym roku
przez Radê Gminy Lubicz, dziêkuj¹c jednoczeœnie imiennie
w³adzom gminy oraz wszystkim radnym za zaanga¿owanie
i owocn¹ wspó³pracê.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr
1 w Lubiczu- Andrzej Siemianowski skierowa³ wiele ciep³ych s³ów do zebranych,
dziêkuj¹c organom uchwa³odawczym i wykonawczym gminy za trud i pracê na rzecz
mieszkañców naszej gminy.
Spotkanie uœwietni³y wystêpy
chóru m³odzie¿y z Gimnazjum
nr 1 w Lubiczu pod batut¹ pana Ariela Radomiñskiego oraz
solowy wystêp uczennicy szko³y podstawowej- Jagody Pokornieckiej.

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej
w Gronowie

Kochany przez wszystkich
Pluszowy miœ to stary i niezawodny przyjaciel wszystkich
dzieci. Mo¿na siê w niego wyp³akaæ, gdy drêcz¹ smutki i
powierzyæ najskrytsze tajemnice. Miœ jest najwa¿niejsz¹,
najcieplejsz¹ zabawk¹ ka¿dego
dziecka, blisk¹ wszystkim pokoleniom.
W pi¹tkowy, listopadowy, pochmurny dzieñ najm³odsi przyszli do szko³y nios¹c pod pach¹
swoich pluszowych przyjació³.
Có¿ za ró¿norodnoœæ niedŸwiedziego œwiata!
Towarzyszy³y dzieciom: Misie
Uszatki, Misie Puchatki, Misie
Paddingtony, Ruperty i Koral-

Marszałek województwa nagrodził uczniów z Młyńca

Świetlana przyszłość

Uczniowie klasy drugiej
szko³y Podstawowej w M³yñcu ciesz¹ siê z kolejnych sukcesów. W listopadzie 2008 r.
odby³ siê konkurs plastyczny zorganizowany przez Wojewódzki Oœrodek Ruchu
Drogowego w Toruniu oraz
Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu.
Jego tematem by³ projekt odznaki sprawnoœciowej
„Znam i przestrzegam zasad
ruchu drogowego”.
Celem konkursu by³o popularyzowanie zasad i przepisów
ruchu
drogowego,
propagowanie
bezpiecznego zachowania i poruszania
siê po drogach oraz wybór
odznaki, która bêdzie przyznawana dzieciom i uczniom
korzystaj¹cym z zajêæ w Cen-

trum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Oœrodka
Ruchu Drogowego w Toruniu.
Praca Kamila £ubiñskiego otrzyma³a wyró¿nienie.
Uczeñ wraz z opiekunem zostali nagrodzeni 14 listopada
2008 roku. To du¿y sukces,
poniewa¿ w konkursie wziê³o
udzia³ a¿ 50 szkó³ podstawowych i przedszkoli.
Spoœród kilkuset prac plastycznych jury wskaza³ 11
najlepszych, wœród których
tylko jedna zosta³a wybrana do wykorzystywania przez
WORD.
Uczniowie tej samej klasy,
pod kierunkiem wychowawcy
- El¿biety Gontarskiej, wziêli równie¿ udzia³ w wojewódzkim konkursie literackim dla
dzieci i m³odzie¿y pt.„Dlacze-

go warto podró¿owaæ poci¹giem?” Dwoje spoœród nich
zosta³o laureatami konkursu w kategorii wiekowej 7-12 lat:
• I miejsce – Emilia Baranowska
• III miejsce – Kamil £ubiñski
Pomimo, ¿e na konkurs
wp³ynê³o wiele propozycji,
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w M³yñcu wymyœlili
najciekawsze has³a promuj¹ce jazdê kolej¹.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê dnia 23 grudnia 2008 roku w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Toruniu,
gdzie Marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Piotr Ca³becki osobiœcie wrêczy³ wszystkim laureatom
atrakcyjne nagrody.

gole.
Uczniowie z ko³a bibliotecznego w monta¿u s³owno – muzycznym przedstawili historiê
powstania Œwiêta i najs³awniejszych bohaterów tego dnia
oraz przygotowali okazjonaln¹ gazetkê. Najm³odsi podczas
przerwy wys³uchali fragmentów „ Kubusia Puchatka”, czytanych g³oœno przez starsze
kole¿anki oraz wziêli udzia³ w
zajêciach plastycznych, których tematem by³ oczywiœcie
miœ. By³o weso³o i kolorowo, a
wszyscy byli wobec siebie mili i
bardziej ¿yczliwi.
T.C.

Trzecie
zwycięstwo
Zespó³ Szkó³ nr 2 w Grêbocinie – ubieg³oroczny zwyciêzca Miniolimpiady Sportowej
Szkó³ Gminy Lubicz by³ gospodarzem VIII edycji tego
konkursu. 28 listopada 2008
roku spotka³y siê w Grêbocinie piêcioosobowe reprezentacje szeœciu szkó³ gminy Lubicz.
Dru¿yny poszczególnych szkó³
prezentowa³y przygotowan¹
piosenkê, promuj¹c¹ zdrowy
styl ¿ycia oraz zmaga³y siê w
konkurencjach sportowych.
Puchar zdoby³a po raz trzeci
z rzêdu reprezentacja szko³y
w Grêbocinie. Zwyciêsk¹ dru¿ynê przygotowa³y nauczycielki Ilona Bo¿ejewicz i Agata
Marchlik. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy. Gospodarze szko³y przygotowali s³odk¹
niespodziankê dla uczestników. Miniolimpiada Sportowa
promuje sportowy styl ¿ycia
wœród dzieci i m³odzie¿y, s³u¿y integracji szkó³ gminy Lubicz.
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Zmienią się tylko numery

pe³nosprawnoœci – wa¿na legitymacja emeryta – rencisty wraz z dowodem to¿samoœci.

ROZKŁAD JAZDY
(z przystanków początkowych):

(Dokoñczenie ze str. 1)
W dalszym ci¹gu bêd¹ obowi¹zywa³y ulgi na przejazdy autobusami
tych linii.

101 - LUBICZ GÓRNY OSIEDLE

Ulgi ustawowe
LUBICZ GÓRNY OSIEDLE

BANKOWA

LUBICZ GÓRNY

LUBICZ DOLNY

KOLEJOWA

AUTOSTRADA

ODLEG£A

S£UPSKA

KUSOCIÑSKIEGO

KOLANKOWSKIEGO

RUBINKOWO II

JAMONTTA

PL. SYBIRAKÓW

LESZCZYNOWA

PL. DASZYÑSKIEGO

DWORZEC WSCHODNI

GARBATY MOSTEK

PL. ŒW. KATARZYYNY

CZAS PRZEJAZDU W MINUTACH w zale¿noœci od pory dnia (od – do)
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101 - PLAC ŚW. KATARZYNY

PLAC ŒW. KATARZYNY

GARBATY MOSTEK

DWORZEC WSCHODNI

PL. DASZYÑSKIEGO

RYDYGIERA

JAMONTTA

RUBINKOWO II

KOLANKOWSKIEGO

KUSOCIÑSKIEGO

S£UPSKA

ODLEG£A

AUTOSTRADA

KOLEJOWA

URZ¥D GMINY

LUBICZ DOLNY

LUBICZ GÓRNY

LUBICZ GÓRNY OSIEDLE

CZAS PRZEJAZDU W MINUTACH w zale¿noœci od pory dnia (od – do)
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102 - KOPANINO

Z£OTORIA

LIPOWA

TORUÑSKA

POMORSKA

DRWÊCA

KOGUCIA

DO¯YNKOWA

KSIÊ¯YCOWA

LIGI POLSKIEJ

WYSZYÑSKIEGO

ŒLASKIEGO

JAMONTTA

PL. SYBIRAKÓW

LESZCZYNOWA

PL. DASZYÑSKIEGO

DWORZEC WSCHODNI

GARBATY MOSTEK

PLAC ŒW. KATARZYNY

CZAS PRZEJAZDU W MINUTACH w zale¿noœci od pory dnia (od – do)

KOPANINO

Do korzystania z bezp³atnych przejazdów, uprawnionymi s¹:
1) dzieci szeœcioletnie uczêszczaj¹ce do publicznego przedszkola lub
oddzia³u przedszkolnego, je¿eli droga z domu do przedszkola przekracza 3 km,
2) dzieci, których droga z domu do szko³y przekracza:
a) 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkó³ podstawowych
b) 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkó³ podstawowych oraz
uczniów gimnazjum
3) uczniów niepe³nosprawnych do najbli¿szej szko³y podstawowej, gimnazjum lub oœrodka,
4) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzysz¹cy inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej,
5) pos³owie i senatorowie.
Do korzystania z przejazdów z 50 % zni¿k¹, uprawnionymi s¹:
1) studenci, osoby kszta³c¹ce siê na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich,
2) kombatanci i osoby represjonowane.
Gmina Lubicz rozszerzy³a wachlarz ustawowych uprawnieñ do
darmowych lub ulgowych przejazdów autobusami tego przewoŸnika.
Do korzystania z bezp³atnych przejazdów, uprawnionymi s¹:
1) osoby o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci i osoby traktowane
na równi z nimi na podstawie odrêbnych przepisów prawa oraz przewodnicy tych osób,
2) niewidomi i ich przewodnicy,
3) czynni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, którzy oddali min 15 l krwi, przy czym za czynnego
honorowego dawcê krwi uznaje siê osobê, która w ostatnim okresie poprzedzaj¹cym wydanie biletu odda³a krew co najmniej trzykrotnie,
4) dzieci do lat 4, przy czym za wózek dzieciêcy nie trzeba uiszczaæ op³aty,
5) osoby, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia,
Dokumentami uprawniaj¹cymi do bezp³atnych przejazdów s¹:
1) dla osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci i osób traktowanych na równi z nimi na podstawie odrêbnych przepisów prawa jeden
z ni¿ej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ osoby uprawnionej:
a) orzeczenie lub legitymacja z wpisem w³aœciwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
b) orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i do samodzielnej
egzystencji albo niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji wydane
przez w³aœciwe organy,
c) orzeczenie lub legitymacja wydana przez zespó³ ds. orzekania o
niepe³nosprawnoœci potwierdzaj¹ce znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, przewodników wskazuj¹ osoby, o których mowa wy¿ej,
2) dla niewidomych – legitymacja Polskiego Zwi¹zku Niewidomych;
przewodnika wskazuje niewidomy,
3) dla czynnych honorowych dawców krwi zarejestrowanych w rejestrze
Polskiego Czerwonego Krzy¿a – zaœwiadczenie wystawione przez PCK
wa¿ne na dany rok kalendarzowy,
4) dla dzieci do lat 4 – dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka, a w szczególnoœci: ksi¹¿eczka zdrowia dziecka, inny dokument potwierdzaj¹cy
wiek dziecka,
5) dla osób, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia – dowód osobisty lub inny
dokument to¿samoœci umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie wieku i to¿samoœci
osoby uprawnionej.
Osoby uprawnione do przejazdu autobusem z ulg¹ 100 % bêd¹ musia³y pobraæ od kierowcy bilet zerowy, gdy¿ za jazdê bez biletu,
nawet zerowego, przewoŸnik bêdzie stosowa³ kary finansowe okreœlone w regulaminie przewozu.
Do korzystania z 50 % ulgi przy przejazdach uprawnionymi s¹:
1) dzieci od 4 do 7 roku ¿ycia,
2) uczniowie podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkó³ publicznych,
3) emeryci i osoby o stwierdzonym stopniu niepe³nosprawnoœci, pobieraj¹cy œwiadczenia emerytalne lub œwiadczenia z tytu³u niepe³nosprawnoœci.
Dokumentami uprawniaj¹cymi do ulgowych przejazdów s¹:
1) dla dzieci w wieku od 4 do 7 roku ¿ycia – dokument stwierdzaj¹cy
wiek dziecka, a w szczególnoœci ksi¹¿eczka zdrowia dziecka, inny dokument potwierdzaj¹cy wiek dziecka,
2) dla uczniów podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych – wa¿na legitymacja szkolna,
3) dla emerytów i osób o stwierdzonym stopniu niepe³nosprawnoœci,
pobieraj¹cych œwiadczenia emerytalne lub œwiadczenia z tytu³u nie-
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103 - ROGÓWKO

102 - ZŁOTORIA
103 - PLAC ŚW. KATARZYNY

CZAS PRZEJAZDU W MINUTACH w zale¿noœci od pory dnia (od – do)
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102 - PLAC ŚW. KATARZYNY

CZAS PRZEJAZDU W MINUTACH w zale¿noœci od pory dnia (od – do)

104 - KOLONIA PAPOWSKA

CZAS PRZEJAZDU W MINUTACH w zale¿noœci od pory dnia (od – do)
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Dane statystyczne o liczbie mieszkańców gminy Lubicz

Wciąż nas
przybywa

Uczennice Sp nr 2 w Lubiczu Górnym – mistrzyniami
województwa w piłce ręcznej

Szczypiornistki
na medal

Kolejny rok z rzêdu zanotowaliœmy wzrost liczby ludnoœci
gminy Lubicz. W porównaniu do ubieg³ego okresu by³ on jednak nieco wolniejszy - saldo migracji (bilans odp³ywu i nap³ywu
mieszkañców) wynios³o + 2,5% (wobec 3,5% w zesz³ym roku).
£¹cznie w naszej gminie mieszka obecnie niespe³na 18000 osób
(dok³adnie 17 966), w porównaniu z ok. 17 500 na pocz¹tku
2008 roku.
W ostatnim roku rzeczywiste (liczone wg liczby osób) saldo
migracji by³o najkorzystniejsze we wsiach:
1. Grêbocin +96 osób
2. Lubicz Górny +85 osób
3. Lubicz Dolny +83 osoby
W 2008 roku by³y te¿ wsie, gdzie notowaliœmy nie tylko nap³yw, ale wrêcz odp³yw mieszkañców. Najwiêkszy by³ w miejscowoœciach:
1. Jedwabno -13 osób
2. Brzezinko -1 osoba.
3. Rogówko - 0 osób (liczba ludnoœci bez zmian).
W ujêciu procentowym najwiêkszy przyrost mieszkañców odnotowa³y wsie:
1. Kopanino +9%
2. Krobia +7%
3. Grabowiec +5%
Przypomnijmy, przy okazji, ¿e liczba mieszkañców Gminy w
okresie od 1995 roku zwiêkszy³a siê a¿ o 5 000 osób, to jest –
o 38%! W tym czasie w niektórych wsiach liczba mieszkañców
uleg³a podwojeniu! Taka sytuacja mia³a miejsce w Kopaninie
(wzrost o 107%!), ale spore wzrosty (rzêdu 45-55%) zanotowano
te¿ w miejscowoœciach: Nowa Wieœ (+62%), Z³otoria (+56%), Lubicz Dolny (+49%), czy Grêbocin (+47%).
Wieœ

1995

2007

2008

2008/
2007

2008/
2007 %

Brzezinko

253

267

266

-1

-0,4

BrzeŸno

319

368

380

12

3,3

Grabowiec

511

700

736

36

5,1

Grêbocin

1669

2373

2469

96

4,0

Gronowo

781

881

876

-5

-0,6

Gronówko

150

146

151

5

3,4

Jedwabno

363

436

423

-13

-3,0

Józefowo

136

144

146

2

1,4

Kopanino

135

257

280

23

8,9

Krobia

984

1201

1284

83

6,9

Lubicz Dolny

1880

2716

2801

85

3,1

Lubicz Górny

2453

3519

3531

12

0,3

Mierzynek

219

288

292

4

1,4

M³yniec Drugi

386

479

498

19

4,0

M³yniec Pierwszy

489

579

584

5

0,9

Nowa Wieœ

204

323

330

7

2,2

Rogowo

299

347

358

11

3,2

Rogówko

531

620

620

0

0,0

Z³otoria

1243

1899

1941

42

2,2

Ogó³em

13005

17543

17966

423

2,4

W dniu 18 grudnia 2008 r. w Lubiczu Górnym odby³
siê Fina³ Wojewódzki w Mini Pi³ce Rêcznej Dziewcz¹t
Szkó³ Podstawowych. Pi³karki rêczne Szko³y Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Koœciuszki w Lubiczu Górnym zosta³y mistrzyniami województwa.
Drugi z rzêdu tytu³ mistrzowski to równie¿ efekt trzyletniej
pracy pod okiem nauczycielki i zarazem trenerki Patrycji Majchrzak.
Turniej fina³owy rozegrano w Lubiczu Górnym. Uczennice lubickiej szko³y przyst¹pi³y do niego jako zespó³ niepokonany we
wczeœniejszych eliminacjach. By³o to powodem m.in. zaliczonego ju¿ zwyciêstwa ze Szko³¹ Podstawow¹ z Kowalewa Pomorskiego, w punktacji 26 : 3.
W meczach fina³owych dziewczêta z Lubicza Górnego pokona³y kolejno rówieœnice ze Szko³y Podstawowej ze Œwiecia 25:4
oraz w meczu decyduj¹cym o pierwsze miejsce - Szko³ê Podstawow¹ ze Œwiekatowa w stosunku 21 : 15.
Pozosta³e wyniki:
SP. Kowalewo Pomorskie – SP. Œwiecie
SP. Kowalewo Pomorskie – SP. Œwiekatowo
SP. Œwiekatowo – SP. Œwiecie

15 : 6
9:7
24 : 6

Wyniki końcowe:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

SP
SP
SP
SP

2 Lubicz Górny
Kowalewo Pomorskie
Œwiekatowo
Œwiecie

6
4
2
0

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2
z Lubicza Górnego
wystąpiły w następującym składzie:
1. Cybulska Patrycja
bramkarka
2. Witkowska Ma³gorzata bramkarka
3. Kowalska Anita
œrodkowy rozgrywaj¹cy 14 bramek
4. Sulecka Weronika
obrotowy (ko³owy)
11 bramek
5. Jaranowska Sylwia prawe rozegranie
10 bramek
6. Seku³a Paulina
lewe rozegranie
6 bramek
7. Witkowska Klaudia lewe skrzyd³o
2 bramki
8. Kuczkowska Karolina lewe skrzyd³o
9. Falkiewicz Kinga
prawe skrzyd³o
1 bramka
10. Górecka Klaudia
prawe skrzyd³o
11. Natalia Kowalska prawe skrzyd³o
12. Patrycja Khadkhuu lewe skrzyd³o
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Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U z 2003r. Nr 96, poz.873)

WÓJT GMINY LUBICZ
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 w zakresie

Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym
I. Rodzaj i forma realizacji zadań.
1. Zadania w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym powinny byæ wykonane przez realizacjê przedsiêwziêæ w zakresie:
1) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, narkotykowych i nikotynowych w formie:
a) programów z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ, pomocy psychospo³ecznej i prawnej oraz ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,
b) szkoleñ dla sprzedawców i w³aœcicieli placówek podaj¹cych lub
sprzedaj¹cych napoje alkoholowe,
c) programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych realizowanych w œwietlicach œrodowiskowych i innych dla dzieci i m³odzie¿y,
d) zajêæ edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y,
e) specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzale¿nionych,
f) organizowanie festiwali, przegl¹dów, konkursów, imprez promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, wolny od uzale¿nieñ.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2009

2) aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy zakres dzia³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnione do reprezentacji,
5. Do oferty na realizacjê zadania z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i
przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym nale¿y dodatkowo za³¹czyæ –
program planowany do realizacji (przyk³adowe scenariusze zajêæ).
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w Biurze ds. Informacji i Obs³ugi Interesanta Urzêdu Gminy Lubicz (pokój Nr 9) ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz,
w zamkniêtych kopertach opatrzonych napisem “Konkurs” oraz nazw¹
zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowego) – osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu) w terminie do dnia 27.02.2009 do godz. 1500.
7. Druk ofert realizacji zadania publicznego mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy w Lubiczu pokój nr 6 lub pobraæ z internetu (www.lubicz.
pl).
8. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany winny byæ parafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Poprawki musz¹ byæ dokonane jedynie przez czytelne przekreœlenie b³êdnego zapisu i wstawienie
obok poprawnego.

9. W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii (z wy³¹1. Na realizacjê w/w zadañ w roku 2009 planuje siê przeznaczyæ ³¹cz- czeniem odpisu od rejestru) nale¿y potwierdziæ je za zgodnoœæ z oryn¹ kwotê w wysokoœci 11.000,- z³ – z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i gina³em przez osoby uprawnione, ka¿da strona opatrzona winna byæ
przeciwdzia³añ patologiom spo³ecznym.
tak¿e dat¹ potwierdzenia zgodnoœci z orygina³em.
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zadanie mo¿- 10. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one po
na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie uzyskuj¹ akcep- terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formalnych.
tacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ zmniejszenia bud¿etu
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu
w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn trudnych do
wyboru ofert.
przewidzenia w dniu og³oszenia konkursu.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 14 dni od up³ywu terminu
III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania
sk³adanie ofert.

zadań

2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez Ko1. Zlecenie zadania i udzielania dotacji nastêpuje z odpowiednim zasto- misjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz.
sowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96 3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) Wartoœæ merytoryczn¹ projektu (celowoœæ oferty, zakres rzeczowy,
poz. 873)
zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem).
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofercie. W ta2) Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowanych
kim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania zmniejszekosztów.
nia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3) Wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi Ÿród³ami dofinansowania projektu.
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu w kon4) Mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zakursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy oka¿e
sobów kadrowych i rzeczowych.
siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz¹co odbiega od
5) Doœwiadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakopisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do
terze i zasiêgu (w tym doœwiadczenia z dotychczasowej wspó³praczynnoœci prawnych, zostan¹ ujawnione nieznane wczeœniej okolicznocy z Gmin¹ Lubicz).
œci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
4. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozlicza- 4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dotacji na realizania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem a Gmin¹ Lu- cjê poszczególnych projektów.
bicz.
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ decyzjê.

VI. Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania winny byæ zrealizowane w roku 2009 z zastrze¿eniem i¿
szczegó³owe terminy wykonania zadañ okreœlone zostan¹ w umowach.

VII. Zrealizowane zadania publiczne w zakresie
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom
społecznym w roku 2008.

2. Zadania winne byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ zgodnie z
1. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadazawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami w zania w roku 2008 wynosi³a 11.000 z³.
kresie opisanym w ofercie.

VIII. Postanowienia końcowe

3. Zadania winny byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby mieszkañ1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany, pod rygorem rozwi¹zania
ców Lubicza.
umowy, do zamieszczenia we wszystkich drukach i materia³ach reklaV. Termin składania ofert
mowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach, zaproszeniach, re1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 11 ust. 3 gulaminach, komunikatach itp.), a tak¿e w og³oszeniach prasowych,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i reklamach itp. informacji o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gmio wolontariacie (Dz.U z 2003 Nr 96 poz. 873).
nê Lubicz.
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym, 2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿de zadanie)
1) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organizacyjnej Urzêwed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Politydu Gminy orygina³ów dokumentów (faktur, rachunków) oraz doki Spo³ecznej z dnia 27 grudniu 2005r. w sprawie wzoru oferty realizakumentacji, o której mowa wy¿ej, celem kontroli prowadzenia
cji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
w³aœciwej dokumentacji z ni¹ zwi¹zanej;
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z
2) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gminy do
2005r. Nr 264 poz. 2207).
kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem finanso3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta.
wym i merytorycznym.
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu
1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 m-cy od daty wystawie- Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Urzênia),
du Gminy Lubicz (www.lubicz.pl).
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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 2009 w zakresie:

Wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ wykonywane poprzez realizacjê przedsiêwziêæ z zakresu:
1) organizacji czasu wolnego dzieci,
2) dzia³añ profilaktyczno – wychowawczych i edukacji prozdrowotnej
po³¹czonej z dzia³alnoœci¹ wychowawcz¹,
3) rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y,
4) wspierania uczniów mniej zdolnych w uzyskiwaniu osi¹gniêæ edukacyjnych,
5) utrwalania poczucia przynale¿noœci do grupy rówieœniczej.
2. Zadanie mo¿e byæ realizowane w ró¿nych formach, a w szczególnoœci
poprzez organizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
1) organizacjê czasu wolnego,
2) imprez popularyzatorskich
3) pomoc w samorealizacji i rozwijaniu indywidualnych zdolnoœci i
zainteresowañ dzieci,
4) dbanie o kulturê osobist¹ dzieci i wdra¿anie do odpowiednich nawyków higienicznych,
5) organizacjê obozów, kolonii, pó³kolonii,
6) konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
7) konkursów tematycznych
3. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nast¹pi w trybie
wspierania wykonania zadania.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania w roku 2009.
1. Na realizacjê zadania w roku 2009 planuje siê przeznaczyæ kwotê
³¹czn¹ w wysokoœci 30.000 z³.
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zadanie mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie uzyskaj¹ akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ zmniejszenia bud¿etu
w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn trudnych do
przewidzenia w dniu og³aszania konkursu.
III . Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz.873 ze zm.).
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy oka¿e
siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz¹co odbiega od
opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych, zostan¹ ujawnione nieznane wczeœniej okolicznoœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
4. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem a Gmin¹ Lubicz.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno byæ zrealizowane w roku 2009 z zastrze¿eniem, i¿
szczegó³owe terminy wykonania zadañ okreœlone zostan¹ w umowach.
2. Zadanie winno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ zgodnie z
zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby mieszkañców gminy Lubicz.
V. Termin składania ofert.
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 11, ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym,
sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿de zadanie)
wg wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z
2005 roku, Nr 264, poz. 2207).
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta. Ofertê musz¹ podpisaæ osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub
innego aktu wewnêtrznego s¹ upowa¿nione do reprezentowania oferenta na zewn¹trz i zaci¹gania w jego imieniu zobowi¹zañ finansowych (zawierania umów).
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawienia);

2) aktualny statut lub inny dokument wskazuj¹cy na zakres dzia³alnoœci podmiotu oraz organy uprawnione do reprezentacji
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
5. Oferty nale¿y sk³adaæ w Biurze ds. Informacji i Obs³ugi Interesanta Urzêdu Gminy Lubicz (pokój nr 9), ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz,
w zamkniêtych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazw¹
zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowego) - osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu) – w terminie do dnia 27 lutego 2009 r. do godz. 15.00.
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na pobraæ ze strony
internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz. pl lub otrzymaæ w
Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu
Gminy Lubicz (II piêtro, pokój 38).
7. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany winny byæ parafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Poprawki musz¹ byæ dokonane jedynie przez czytelne przekreœlenie b³êdnego zapisu i wstawienie
obok poprawnego.
8. W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii (z wy³¹czeniem odpisu z rejestru), nale¿y potwierdziæ je za zgodnoœæ z orygina³em przez osoby uprawnione, ka¿da strona opatrzona winna byæ tak¿e
dat¹ potwierdzenia zgodnoœci z orygina³em.
9. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one po terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formalnych.
VI . Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 30 dni od daty up³ywu sk³adania ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz.
3. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) wartoœæ merytoryczn¹ projektu – celowoœæ oferty, zakres rzeczowy, zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowanych
kosztów,
3) wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi Ÿród³ami dofinansowania projektu,
4) doœwiadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasiêgu
(w tym dotychczasowe doœwiadczenia we wspó³pracy oferenta z Gmin¹ Lubicz),
5) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych.
4. Komisja konkursowa przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dotacji na realizacjê poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycja wysokoœci dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ decyzjê dotycz¹c¹ dotacji.
VII. Zrealizowane zadania publiczne w zakresie Wspierania
edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej w roku
2008.
1. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania w roku 2008 wynosi³a 30.000 z³.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany pod rygorem rozwi¹zania
umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materia³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, komunikatach itp.), a tak¿e w og³oszeniach prasowych,
reklamach itp. informacji o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gminê Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
1) wyodrêbnienia rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie
do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
2) wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych na
realizacjê umowy,
3) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej
komórki organizacyjnej
Urzêdu Gminy Lubicz orygina³ów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem kontroli
prawid³owoœci wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia
w³aœciwej dokumentacji z ni¹ zwi¹zanej,
4) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gminy do
kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz: www.lubicz. pl.
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Michał Wszelak, jeden z najlepszych kick-boxerów na świecie
mieszka w Złotorii

Skromny mistrz
Micha³ Wszelak jest mieszkañcem Z³otorii. Od najm³odszych lat uprawia³ sport – pi³kê
no¿n¹, hokej na trawie i na lodzie. Zajmowa³ siê te¿ kolarstwem oraz biegami. Równie¿
szachy by³y jego mocn¹ stron¹– jako uczeñ Szko³y Podstawowej w Z³otorii zdoby³ tytu³
mistrza gminy Lubicz.
Zainteresowanie boksem i
kick – boxingiem (z przewag¹
tego drugiego) pojawi³y siê nieco póŸniej – w szkole œredniej,
kiedy by³ ju¿ uczniem technikum samochodowego w Toruniu. Rozpoczê³y siê ciê¿kie
treningi w toruñskim klubie
kick – boxingu „Smok”. Pierwszym trenerem Micha³a by³ Arkadiusz Szyderski – póŸniejszy
mistrz œwiata w kulturystyce.
PóŸniej trafi³ pod skrzyd³a Marka Marsza³a, z którym zacz¹³
zdobywaæ najwiêksze sukcesy.
Od kilku lat trenuje sam. W
swej sportowej, kilkunastolet-

niej karierze zdoby³ 15 tytu³ów
Mistrza Polski, w ró¿nych kategoriach wiekowych, jak i wagowych. Od 11 lat jest cz³onkiem
kadry narodowej. Zdoby³ dwa
razy mistrzostwo œwiata, trzy
razy drugie miejsce, trzy razy
mistrzostwo Europy, dwa razy trzecie miejsce, raz drugie.
Wygra³ kilka razy puchar œwiata. Ostatnim spektakularnym
sukcesem Micha³a by³ br¹zowy
medal na mistrzostwach Europy w kick – boxingu, w wadze
+94 kg w light kontakcie, zdobyty w grudniu 2008 r. Od 8 lat
Micha³ Wszelak jest tak¿e trenerem w klubie kick – boxingu „WDA” ŒWIECIE. Ma wœród
swoich wychowanków medalistów mistrzostw i pucharów
Polski, a tak¿e œwiata.
Za najwiêksze wyró¿nienie
poczytuje sobie Micha³ Wszelak kilkakrotny wybór do 10
najpopularniejszych sportowców Pomorza i Kujaw.

Właściciele najładniejszych zagród dbają nie tylko o charakter produkcyjny

Dzięki nim jest piękniej
Wzorem lat ubieg³ych na terenie gminy Lubicz odby³ siê konkurs maj¹cy na celu wy³onienie najbardziej zadbanych zagród.
Komisja konkursowa oceni³a gospodarstwa rolne oraz dzia³ki
siedliskowe. Wziêto 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.
Z biegiem lat jurorzy dochodz¹ do wniosku, ¿e 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, ¿e coraz wiêcej gospodarstw rolnych stawia nie tylko na charakter produkcyjny gospodarstwa, ale dba
o wygl¹d posesji, zagospodarowuje odpady i dba o œrodowisko
naturalne.
W grudniu, w Urzêdzie Gminy w Lubiczu, odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu „ Piêkna zagroda” . W imieniu
wójta gminy Lubicz nagrody wrêcza³a sekretarz gminy, Teresa Gryciuk.

LAUREACI KONKURSU

KATEGORIA - NAJBARDZIEJ ZADBANA
DZIAŁKA SIEDLISKOWA:
I miejsce – Janina i Wojciech Urbańscy
(Młyniec Pierwszy)
I miejsce – Marianna Jędrzejczak (Grębocin)
II miejsce – Maria i Grzegorz Weiss (Grębocin)
II miejsce - Jadwiga i Edward Papierkiewicz (Gronowo)
II miejsce- Teresa i Bogusław Góreccy (Lubicz Dolny)
III miejsce – Halina i Marian Bernaszewscy
( Lubicz Górny)

KATEGORIA - NAJBARDZIEJ ZADBANA
ZAGRODA WIEJSKA:
I miejsce – Aleksandra i Zdzisław Hernoga (Grębocin)
II miejsce – Teresa i Kazimierz Anusiak ( Nowa Wieś)
II miejsce – Marzena i Adam Koźliccy ( Lubicz Dolny)
III miejsce – Katarzyna i Krzysztof Mytlewscy (Gronowo)
III miejsce - Teresa i Adam Załuscy (Grębocin
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