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Plany inwestycyjne
Gminy Lubicz na rok 2009
W 2009 roku Gmina Lubicz posiada bogaty program realizacji inwestycji
gminnych, z których znaczna czêœæ bêdzie dofinansowana ze œrodków unijnych:
- z³o¿ony zosta³ wniosek
na dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej budowy 12 placów zabaw wraz z
ogrodzeniami (tam, gdzie by³o to konieczne) w miejscowoœciach: BrzeŸno, Grabowiec,
Gronowo, Grêbocin (tylko
ogrodzenie terenu szko³y),
Jedwabno, Krobia, Lubicz
Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, M³yniec Drugi, Rogówko i Z³otoria. Przewidywane
zakoñczenie budowy placów
zabaw to jesieñ 2009 roku.
- przygotowany zosta³ przetarg na remont przedszkola
publicznego „Chatka Puchatka” - etap II, gdzie prace wy-

konane zostan¹ w okresie
wakacyjnym.
- w tym roku przewiduje
siê rozstrzygniêcie przetargu
oraz rozpoczêcie budowy hali
sportowej w Grêbocinie, przy
Zespole Szkó³ nr 2.
- rozpoczê³a siê ju¿ II faza
realizacji programu dotacji
na budowê przyzagrodowych
oczyszczalni œcieków. W tym
roku przeznaczonych na ten¿e cel zosta³o 220 000 z³.
- przygotowana zosta³a modernizacja ulicy Leœnej w Z³otorii.
- w tym roku przewidziane
jest z³o¿enie wniosku w ramach rz¹dowego programu
budowy dróg gminnych (tzw.
„schetynówki”) - tu przewidziana jest budowa ul. Piaskowej, jeœli zakoñczona
zostanie jej kanalizacja lub

ul. Trakt Leœny w Lubiczu
Dolnym. Inwestycje te zostan¹ zakoñczone w 2010 roku.
- ze œrodków Unii Europejskiej w tym roku powinna
rozpocz¹æ siê budowa kanalizacji w ul. Piaskowej i Rzemieœlniczej wraz z u³o¿eniem
g³ównego kolektora, którym
w nastêpnych latach p³yn¹æ
bêd¹ œcieki z Krobi.
- wykonane zostan¹ równie¿ bie¿¹ce remonty w szko³ach gminnych.
- w tym roku zakoñczone
zostan¹ pracê projektowe,
zaœ w przysz³ym roku ruszy
budowa œcie¿ki pieszo – rowerowej ze Z³otorii (od mostu
na Drwêcy) do granicy Gminy za Grabowcem (œcie¿ka
pobiegnie dalej a¿ do Osieka). Inwestycja ta bêdzie realizowana przy wspó³udziale

œrodków unijnych, Powiatu
Toruñskiego oraz Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg.
- w bie¿¹cym roku wykonane zostan¹ kolejne uzupe³nienia oœwietlenia ulic i dróg
gminnych, a tak¿e utwardzone wylewk¹ asfaltow¹ zostan¹ kolejne ulice i drogi
gminne.
Z³o¿one zostan¹ równie¿
wnioski na dofinansowanie
inwestycji ze œrodków unijnych na rok przysz³y, m.in.
rozpoczêcia budowy kanalizacji Krobi oraz kolejne wnioski na budowê ulic gminnych.
W przysz³ym roku rozpocznie
siê równie¿ realizacja unijnego programu LEADER, gdzie
nasza Gmina ma szanse na
pozyskanie œrodków m.in. na
remonty i doposa¿enie œwietlic wiejskich.

2

MARZEC 2009

Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynku integruje lokalną
społeczność

Druhowie
duchem wsi

Fot. Urz¹d Gminy Lubicz
K¹cik poezji, piosenki z dawnych lat, babskie pogaduchy przy herbatce – czyli Dzieñ Kobiet w so³ectwie Lubicz
Górny
W dniu 7 marca 2009 r w œwietlicy wiejskiej przy ul.
Bocznej 4 z inicjatywy Rady So³eckiej zorganizowano dla
lokalnej spo³ecznoœci uroczysty Dzieñ Kobiet. Œwiêto, corocznie obchodzone 8 marca, ma d³ugoletni¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ korzeniami roku 1910. Chór „Dolina Drwêcy” z
Klubu Seniora w Lubiczu Górnym uœwietni³ imprezê, œpiewem piosenek z dawnych lat i recytacj¹ okolicznoœciowych wierszy. Ze wzglêdu na radosny klimat œwiêta, nie
zabrak³o równie¿ dowcipu i anegdot.

Kobieto puchu marny, czyli
o płci pięknej na wesoło

Stowarzyszanie Kulturalne „Pokolenia” Dnia Kobiet nie obchodzi³o w sposób typowy. W dniu 14 marca 2009 r. w sali
gimnastycznej w Lubiczu Dolnym zaprezentowany zosta³ program kabaretowy pt. „Kobieto, puchu marny…”, który sta³ siê
inspiracj¹ do rozwa¿enia kilku prawd o kobietach - nieco z dystansem i trochê z przymru¿eniem oka. By³y piosenki, wiersze,
skecze, scenki dramowe.
Lekkoœæ dowcipu zachwyci³a wszystkich. Zgromadzona publicznoœæ mia³a okazjê w³¹czaæ siê w œpiew, gdy¿ wiele prezentowanych utworów to popularne i chêtnie wykonywane
szlagiery. Po wystêpie mo¿na by³o poczêstowaæ siê ciasteczkiem, porozmawiaæ z wykonawcami oraz ze znajomymi. Cieszy
fakt, ¿e Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” siê rozwija, ¿e
szuka nowych form scenicznego wyrazu. Ten mi³y kabaretowy
wieczorek, bardzo dobrze zosta³ odebrany przez zgromadzon¹
publicznoœæ, stworzy³ te¿ mo¿liwoœæ integracji lokalnej spo³ecznoœci poprzez wspóln¹ rozrywkê i œpiew.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Mierzynku powsta³a w
1946 roku. Szczegó³y dotycz¹ce historii mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce honorowego
prezesa, historyka po¿arnictwa, druha Stanis³awa Giziñskiego pt. „Mierzynek w
historii, etnografii i poezji”.
Miejscem spotkañ i dzia³alnoœci stra¿y jest wybudowana
przez mieszkañców w 1987 roku, przy wsparciu Gminy, sala spe³niaj¹ca rolê œwietlicy.
W salce na zapleczu powsta³o mini muzeum po¿arnictwa
z oko³o 100 eksponatami. Aktualnie OSP w Mierzynku liczy
23 cz³onków. Posiada piêkny
sztandar wyœwiêcony przez ks.
Bogumi³a Leszcza w 2006 roku
podczas uroczystej Mszy Œw. w
koœciele parafialnym w Lubiczu Górnym. Funkcjê prezesa
pe³ni druh Marek Skrzynecki.
W 1974 roku jednostka OSP
w Mierzynku zosta³a przekszta³cona z jednostki bojowej
w prewencyjn¹ i taki charakter zachowa³a do dziœ. Piêkne
reprezentacyjne mundury zosta³y sfinansowane z bud¿etu Gminy Lubicz oraz Parafiê
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w
Lubiczu.
Wspó³praca
z proboszczem tej parafii owocuje pos³ug¹ koœcieln¹ stra¿aków podczas parafialnych
odpustów, Bo¿ego Cia³a, na
Wielkanoc, Bo¿e Narodzenie
i podczas innych uroczystoœci.
W ci¹gu ostatnich piêciu lat
nowi (czêsto nap³ywowi) cz³onkowie, pod okiem doœwiadczonych, rdzennych mieszkañców

prê¿nie rozwijaj¹ dzia³alnoœæ
reprezentacyjn¹ i rekreacyjn¹.
Stra¿acy i Ko³o Gospodyñ Wiejskich, dzia³aj¹ce w Mierzynku od 1950 roku œciœle ze sob¹
wspó³pracuj¹. Œwietlica w Mierzynku pe³ni czêsto rolê oœrodka kultury i z roku na rok ta
dzia³alnoœæ jest poszerzana.
Udane bale i Sylwestry, rozpoczynane nieraz eleganckim polonezem, okraszone smacznym
jad³em i sympatyczn¹ atmosfer¹, za ka¿dym razem przyci¹gaj¹ miejscowych goœci i ich
przyjació³. Szczególn¹ uwagê poœwiêca siê najm³odszym
mieszkañcom wsi. Dla nich
to corocznie organizowane s¹
zabawy choinkowe i imprezy
z okazji Dnia Dziecka, pe³ne
atrakcji i konkursów z nagrodami.
Aby zapewniæ dzieciom i m³odzie¿y bezpieczne formy rekreacji, stra¿acy zbudowali boisko
do pi³ki no¿nej. Podczas wakacji cz³onkowie OSP i KGW
udostêpniaj¹ œwietlicê do gry
w tenisa sto³owego, zapewniaj¹c w tym czasie opiekê i nadzór nad dzieæmi. Ta wakacyjna
akcja koñczy siê turniejem z
prawdziwymi pucharami i medalami. W niedalekiej perspektywie, dziêki staraniom Urzêdu
Gminy powstanie tu plac zabaw dla najm³odszych.
W czasach, kiedy trudno
zaktywizowaæ mieszkañców do
spo³ecznej pracy na rzecz œrodowiska lokalnego, dzia³alnoœæ
OSP i KGW w Mierzynku wci¹¿
rozwija siê i owocuje nowymi
planami.
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Program KidSmart w Przedszkolu Publicznym ,,Chatka
Puchatka” w Lubiczu.

Komputer do
przedszkola
W styczniu 2009 r. za poœrednictwem Urzêdu Marsza³kowskiego dzieci z Przedszkola
Publicznego,, Chatka Puchatka
”w Lubiczu otrzyma³y od firmy
IBM specjalny zestaw komputerowy w ramach programu do edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej – KidSmart.
Zestaw komputerowy wbudowany jest w solidne, kolorowe,
estetycznie wykonane meble
dzieciêce firmy Little Tikes, doskonale komponuj¹ce siê z wystrojem sali dydaktycznej w
przedszkolu.
Celem planowanych dzia³añ nauczyciela z dzieæmi
realizuj¹cymi program jest wy-

posa¿enie dzieci w umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê technologi¹
komputerow¹ zgodnie z ich
mo¿liwoœci¹ rozwojow¹. Dziêki po³¹czeniu magii rozwi¹zañ
multimedialnych z tradycyjnymi metodami edukacyjnymi dzieci przedszkolne poprzez
zabawê mog¹ z pomoc¹ nauczyciela b¹dŸ samodzielnie
sprawdziæ i uporz¹dkowaæ nabyte wiadomoœci z zakresu
pojêæ matematycznych, przyrodniczych, spo³ecznych, przygotowaæ siê do nauki czytania.
Zdobywaj¹ zdolnoœæ abstrakcyjnego myœlenia oraz rozwi¹zywania problemów.

Jak Olimp zdobywa (wy)znawców
czyli o Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio 2008”

1 wrzeœnia 2008 roku rozpoczê³a siê pierwsza edycja
Ogólnopolskiego
Konkursu
Mitologicznego „Klio 2008” organizowanego przez Centrum
Edukacji Historycznej „KLIO”
i adresowanego do klas IV-VI
szkó³ podstawowych. Niemal
natychmiast po otrzymaniu
informacji swój udzia³ w nim
zg³osi³ ZS nr 1 Szko³a Podstawowa nr 2 im. T. Koœciuszki
w Lubiczu Górnym. Do pierwszych szkolnych eliminacji
konkursu, obejmuj¹cego mity
cywilizacji œródziemnomorskiej
(greckie i rzymskie), które odby³y siê z koñcem listopada, za
namow¹ nauczyciela historii
–mgr. Marcina W³odary – stanê³o 23 zawodników. Na 8 tys.
uczniów z ca³ej Polski, którzy wystartowali w obu konkurencjach turnieju – teœcie
wiedzy i konkursie plastycznym – Zuzanna Skuza z VI c,
Mateusz Sójka z V c, Julita
Sieminiak i Monika Warczykowska z V d, zajêli kolejno:
5, 12 i 13 miejsce.

Kim są wyróżnieni
uczniowie?
Maniakami mitologii? Kujonami nie widz¹cymi œwiata poza szkolnymi podrêcznikami?
Raczej nie. Zuzia Skuza mówi
o sobie: „Jestem trochê gadu³a”
i to prawda, ale w pozytywnym
znaczeniu tych s³ów. Zawsze
uœmiechniêta, pomocna, ¿ycz-

liwa i mi³a dla wszystkich. Jak
sama mówi, ma „prawie 13
lat”, gra na flecie i na co dzieñ
interesuje siê histori¹, biologi¹
i muzyk¹. Zawsze odrabia prace domowe, czêsto zaskakuje
nauczycieli dodatkowymi pytaniami, poza tym na lekcjach
nie lubi „nic nie robiæ”. Bior¹c
pod uwagê, ¿e w czêœci humanistycznej (test) wystartowa³o
oko³o 4 tys. uczestników, pi¹te
miejsce robi wielkie wra¿enie.
Mateusz Sójka, zwany przez
kolegów po prostu Mati, to
uczeñ skromny, cichy, niepozorny. Podczas lekcji historii
czêsto „wy³¹cza siê”, ale wyrwany do odpowiedzi zawsze
wie jak wybrn¹æ z k³opotliwej sytuacji. Niektórzy ³¹cz¹ tê
umiejêtnoœæ z inteligencj¹, inni ze sprytem. Mati od dawna
interesuje siê mitologi¹, choæ
czyta ró¿ne ksi¹¿ki. Najwiêcej satysfakcji sprawiaj¹ mu
lekcje historii zwi¹zane œciœle
ze œwiatem staro¿ytnym. Ca³a
wiedza zebrana na lekcjach historii oraz dodatkowa praca w
domu, przynios³a efekty – prezentuj¹c pracê plastyczn¹, Mateusz zaj¹³ 12 miejsce w kraju
na oko³o 4 tys. uczestników.
Wykona³ on amforê greck¹,
która urzek³a grono jurorów.
Wykonana w skali 1:1, pomalowana zosta³a ró¿nymi kolorami lakierów do paznokci, co
da³o w rezultacie efekt ró¿nych
maleñkich obrazów wokó³ ca-

³ej amfory. Niejeden Grek by³by zachwycony.
Mateusz, podobnie jak jego
wiêkszoœæ rówieœników, bardzo lubi pi³kê no¿n¹, a przez
dwa lata uczy³ siê graæ na perkusji w szkole muzycznej. Po
dziœ dzieñ zastanawia siê, jak
wytrzymywa³ to (pomijaj¹c niesamowicie wyrozumia³ych rodziców) jego pies, który siê
wabi Miros³aw.
Julita Sieminiak mówi o sobie niewiele. Zawsze ¿yczliwa
dla innych, przygotowana do
lekcji, wype³niaj¹ca arkusze
prac klasowych do ostatniej
wolnej linijki, zabiera g³os tylko wtedy, gdy trzeba i – oszczêdzaj¹c s³owa - zawsze mówi
sensownie i na temat. Du¿o
czyta. Najbardziej lubi Harry’ego Pottera i literaturê fantasy.
Gdy pan Marcin zaproponowa³
jej wziêcie udzia³u w konkursie
„KLIO”, zgodzi³a siê bez ¿adnych ceregieli, choæ – jak sama
przyzna³a - grube ksiêgi konieczne do przeczytania (w tym
Mitologia Jana Parandowskiego), trochê j¹ przera¿a³y. Gdy 1
marca szko³a otrzyma³a wyniki
konkursu i okaza³o siê, ¿e Julita zajê³a 13 miejsce w kraju na
oko³o 4 tys. uczestników, ca³a
jej klasa bardzo siê ucieszy³a,
a do pana Marcina wielu przybieg³o z pytaniem: „Czy mo¿na
zapisaæ siê jeszcze na ko³o historyczne?”
Ostatnia z wyró¿nionych ze

wzglêdu na iloœæ zdobytych
punktów - Monika Warczykowska – to jedna z najlepszych
uczennic w szkole. Sumienna
i rzetelna, naukê zawsze stawia na pierwszym miejscu, podobnie jak jej brat, który ju¿
uczy siê w gimnazjum – mówi jej nauczyciel historii. Gdy
zaproponowa³ Monice udzia³ w
konkursie mitologicznym, odpowiedzia³a tylko cicho „Dobrze”. I posz³o dobrze, poniewa¿
na oko³o 4 tys. uczestników
bior¹cych udzia³ w ogólnopolskim konkursie mitologicznym, Monika zajê³a, podobnie
jak Julita, 13 miejsce. Monika
poza histori¹ lubi rysowaæ i jak mówi¹ kole¿anki i koledzy
- jest w tym dobra.
Portrety czterech uczniów lubiczowskiej podstawówki pokazuj¹, ¿e aby odnieœæ sukces
i zajœæ daleko, potrzeba tylko
odrobiny zaanga¿owania, trochê pracy, no i szczypty pasji,
bez której trudno o naprawdê
dobre efekty. By wygraæ z tysi¹cami uczestników w konkursie mitologicznym Zuzia,
Mateusz, Julita i Monika dali z siebie wszystko. Na pewno pomog³o tez zaanga¿owanie
i dyskretny doping nauczyciela
- pana Marcina W³odary, który nigdy nie traci³ wiary w swoich uczniów.
M.L., M.W
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Działając na podstawie uchwały Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz.1284)

WÓJT GMINY LUBICZ
og³asza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
I. Rodzaj zadañ objêtych konkursem oraz wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania w roku 2009.
1. Zadania objête niniejszym konkursem:
1) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udzia³ we wspó³zawodnictwie
sportowym
2) organizowanie imprez sportowych o zasiêgu lokalnym, je¿eli impreza ta
przyczynia siê do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu.
2. Na realizacjê zadañ w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku
2009 planuje siê przeznaczyæ kwotê w wysokoœci 20.000,00 z³. w formie
dotacji ze œrodków gminy Lubicz na dofinansowanie podmiotów dzia³aj¹cych w ramach sportu kwalifikowanego.
3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nast¹pi w trybie wspierania zadania.
II. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z zastosowaniem przepisów uchwa³y Nr XX/184/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008
r. w sprawie okreœlenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lubicz (Dz.Urz.Woj.
Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 78 poz. 1284)
2. Wójt Gminy Lubicz przyznaje dotacje celowe na realizacjê ofert wy³onionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygniêæ, dla których nie
stosuje siê trybu odwo³ania.
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy na skutek wyst¹pienia istotnej zmiany okolicznoœci, których nie mo¿na by³o wczeœniej
przewidzieæ.
4. Wysokoœæ przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w
ofercie. W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania
zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z
realizacji zadania.
5. 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.
6. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wy³onionym w konkursie
mo¿e nast¹piæ tak¿e w przypadku gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta oka¿e siê, ¿e wczeœniej przyznane dofinansowania zosta³y wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub rozliczone
nieprawid³owo.
7. Œrodki uzyskane z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów bezpoœrednio zwi¹zanych z realizacj¹ nastêpuj¹cych zadañ z
zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, na :
1) wydatki bie¿¹ce z tytu³u przygotowañ klubu lub zawodnika tego klubu do udzia³u we wspó³zawodnictwie w okreœlonej dyscyplinie sportu
kwalifikowanego
2) wydatki bie¿¹ce z tytu³u udzia³u klubu lub zawodnika w zawodach w
okreœlonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego
3) wydatki bie¿¹ce z tytu³u utrzymania lub remontu obiektów i urz¹dzeñ
sportowych, s³u¿¹cych uprawianiu sportu kwalifikowanego
4) wydatki z tytu³u zakupu sprzêtu sportowego niezbêdnego do realizacji zadania (np. pi³ki, kije hokejowe, kaski ochronne, koszulki, dresy,
komplety sportowe, itp.) lub ulepszenia posiadanego sprzêtu sportowego
5) wydatki zwi¹zane z zakupem nagród (pucharów, medali, dyplomów,
statuetek okolicznoœciowych i innych nagród rzeczowych)
6) wydatki zwi¹zane z zakupem napojów, od¿ywek, lekarstw
7) wydatki zwi¹zane z zakupem us³ug: wynajmu obiektów sportowych,
urz¹dzeñ i sprzêtu sportowego; noclegów; wy¿ywienia; transportu;
druku zaproszeñ, dyplomów, biletów, programów, komunikatów; wynajmu karetki pogotowia; ochrony
8) wydatki zwi¹zane z kosztami osobowymi dotycz¹cymi p³ac szkoleniowców, obs³ugi sêdziowskiej, op³at w Polskim Zwi¹zku Sportowym, obs³ugi technicznej, spikera, obs³ugi medycznej
9) wydatki zwi¹zane z ubezpieczeniem sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z op³atami bankowymi, pocztowymi
zwi¹zanymi z dzia³alnoœci¹ klubu lub stowarzyszenia.
8. Z dotacji nie mog¹ byæ finansowane wydatki z tytu³u:
1) wyp³aty stypendiów przeznaczonych przez klub sportowy zawodnikom
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego
3) zap³aty kar, mandatów i innych op³at sankcyjnych na³o¿onych na klub
sportowy lub zawodnika tego klubu
4) zobowi¹zañ klubu sportowego z zaci¹gniêtej po¿yczki, kredytu lub wykupu papierów wartoœciowych oraz kosztów obs³ugi zad³u¿enia.
9. Œwiadczenia wolontariuszy oraz inne nieodp³atne œwiadczenia traktowane s¹ jako pozafinansowy wk³ad w realizacjê zadania i nie mog¹ byæ
uwzglêdniane w kosztorysie.
10. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania
zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem a Gmin¹ Lubicz.

ni¿ od momentu podpisania umowy.
2. Szczegó³owe terminy wykonania zadañ wspieranych przez Gminê Lubicz okreœlone zostan¹ w umowach.
3. Sprawozdanie koñcowe z wykonania zadania z zakresu sportu kwalifikowanego oraz udzielonej dotacji z bud¿etu Gminy Lubicz zostanie sporz¹dzone wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹czniku nr 2 do niniejszego
og³oszenia.
4. Zadanie winno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami w zakresie
opisanym w ofercie.
IV. Termin i warunki sk³adania ofert.
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ kluby lub stowarzyszenia sportowe nie
zaliczane do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, które uczestnicz¹ we wspó³zawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w okreœlonej dyscyplinie sportu przez
polski zwi¹zek sportowy lub podmioty dzia³aj¹ce z jego upowa¿nienia ,
spe³niaj¹ce ni¿ej okreœlone warunki:
1) klub lub stowarzyszenie zrzesza zawodników zamieszka³ych na terenie
Gminy Lubicz, uprawiaj¹cych okreœlon¹ dyscyplinê sportu, olimpijsk¹
lub nieolimpijsk¹ i posiadaj¹cych licencjê zawodnika, kartê zg³oszenia
lub inny dokument uprawniaj¹cy do uczestnictwa we wspó³zawodnictwie sportowym
2) klub lub stowarzyszenie uczestniczy w zorganizowanym wspó³zawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespo³owych i indywidualnych na
szczeblu ponadgminnym,
3) klub lub stowarzyszenie anga¿uje siê we wspó³pracê z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzêdem Gminy Lubicz przy realizacji zadañ na rzecz mieszkañców Gminy Lubicz
4) klub lub stowarzyszenie promuje i rozpowszechnia informacje o Gminie Lubicz.
2. Ponadto, klub lub stowarzyszenie sportowe mo¿e otrzymaæ wsparcie finansowe w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego po zapewnieniu udzia³u œrodków w³asnych na realizacjê niniejszego zadania.
3. Dotacje nie bêd¹ udzielane podmiotom, które nieprawid³owo wykona³y
zlecone lub powierzone zadania lub nieprawid³owo rozliczy³y dotacje przyznane ze œrodków Gminy Lubicz.
4. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do niniejszego og³oszenia .
5. Oferty nale¿y sk³adaæ w Biurze ds. Obs³ugi Interesanta Urzêdu Gminy
Lubicz, ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w terminie do dnia 16 kwietnia
2009 roku do godz. 15.00, w zamkniêtych opieczêtowanych kopertach
opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowego) osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu)
6. Druk oferty realizacji zadania mo¿na pobraæ ze strony internetowej
Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz.pl lub otrzymaæ w Samodzielnym
Stanowisku Pracy ds. Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Gminy Lubicz,
ul. Toruñska 21.
7. Oferty z³o¿one po terminie zostan¹ odrzucone bez ich merytorycznego rozpatrzenia.
8. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta, ka¿dy
wniosek powinien byæ trwale po³¹czony z za³¹cznikami.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 21 dni od up³ywu terminu
na sk³adanie ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz.
3. Przy ocenie ofert pod wzglêdem merytorycznym Komisja bierze pod
uwagê w szczególnoœci nastêpuj¹ce kryteria:
1) znaczenie zadania dla Gminy,
2) zgodnoœæ oferty z celami konkursu,
3) wysokoœæ œrodków bud¿etowych przeznaczonych na realizacjê danego zadania,
4) wysokoœæ œrodków pozabud¿etowych pozyskanych na realizacje danego zadania,
5) ocenê przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
6) ocenê mo¿liwoœci realizacji zadania przez oferenta,
7) analizê wykonania zadañ zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci jakoœci i terminowoœci rozliczania dotacji.
4. Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Lubicz swoj¹ opiniê
dotycz¹c¹ wszystkich ofert z³o¿onych w postêpowaniu o udzielenie dotacji.
5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy
Lubicz.
6. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno byæ zrealizowane w ci¹gu roku 2009, przy czym pocz¹- Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Urzêdu
tek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nast¹piæ nie wczeœniej 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:

UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ wykonywane poprzez realizacjê przedsiêwziêæ z zakresu:
1) szkolenia dzieci i m³odzie¿y poprzez prowadzenie zajêæ przez stowarzyszenia kultury fizycznej w ró¿nych dyscyplinach sportowych,
2) organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych, zgrupowañ (obozów) sportowych
3) wspó³pracy miêdzynarodowej i integracji ze œrodowiskami sportowymi, w tym w szczególnoœci z krajów europejskich.
2. Zadanie mo¿e byæ realizowane w ró¿nych formach, a w szczególnoœci
poprzez organizacjê nastêpuj¹cych niekomercyjnych przedsiêwziêæ:
1) szkolenie dzieci i m³odzie¿y poprzez prowadzenie zajêæ przez stowarzyszenia kultury fizycznej w ró¿nych dyscyplinach sportowych
(projekty ca³oroczne), obejmuj¹ce:
a) organizacjê treningów, zajêæ sportowych,
b) organizacjê zawodów i rozgrywek,
c) udzia³ w zawodach i rozgrywkach,
d) wynajem bazy sportowej,
e) zakup sprzêtu sportowego;
2) organizowanie zgrupowañ (obozów) sportowych, imprez sportowych
i rekreacyjnych popularyzuj¹cych rozwój kultury fizycznej (projekty krótkoterminowe).
3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast¹pi w trybie
wspierania wykonania zadania.
II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadania w roku 2009.
1. Na realizacjê zadania w roku 2009 planuje siê przeznaczyæ kwotê
³¹czn¹ w wysokoœci 20.000 z³ - na dotacje celowe z bud¿etu na wspieranie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozosta³ym
jednostkom nie nale¿¹cym do sektora finansów publicznych.
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.
3. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania w roku 2008 wynosi³a 20.000 z³.
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 sk³adania 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 oferen-

ta 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 zawieraj¹cy zakres dzia³alnoœci
podmiotu oraz wskazuj¹cy 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
pokój nr 9 w Urzêdzie Gminy Lubicz, 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 4 maja 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
Urzêdzie Gminy Lubicz, pokój 25.
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 up³ywu terminu
na sk³adanie ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz.
3. Przy ocenie ofert Komisja 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 zadañ 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 i rzeczowych,
6) zak³adane rezultaty zadania
7) wyniki sportowe.
4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dotacji na realizacjê poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ decyzjê.
VII. Postanowienia koñcowe.
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.

6

MARZEC 2009

WÓJT GMINY LUBICZ
ogłasza
na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz. 592 )

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBICZ
Przedmiotem konkursu ofert jest przyjêcie obowi¹zków udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2009 r. w zakresie:
1. Udzielanie kompleksowych œwiadczeñ z zakresu fizykoterapii i
rehabilitacji leczniczej w tym:
a) Masa¿u leczniczego
b) Zabiegów fizykalnych (laser, sollux, elektroterapia)
c) Æwiczeñ leczniczych indywidualnych
d) Badania wad postawy u dzieci i m³odzie¿y
Osoby uprawnione do korzystania ze œwiadczeñ, to mieszkañcy
gminy Lubicz.
Szacunkowa liczba mieszkañców uprawnionych do korzystania
ze œwiadczeñ: ok. 18 000 osób.
Kwota przeznaczona na realizacjê zadania wynosi: 20 000 z³
brutto.
Ze szczegó³owymi warunkami konkursu oraz formularzem oferenta mo¿na zapoznaæ siê na stronach internetowych UG (www.
lubicz.pl) oraz od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.15 - 15.00 w
siedzibie Urzêdu Gminy w Lubiczu, ul. Toruñska 21, pok. 23 oraz

Wszystko o płytach obornikowych
OGŁOSZENIE
Z dniem 1 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10
lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 147 poz.1033 )
wszed³ w ¿ycie art. 25 ust.2 ww. ustawy, który zobowi¹zuje producenta rolnego prowadz¹cego:
- chów lub hodowlê drobiu powy¿ej 40.000 stanowisk,
- chów i hodowlê œwiñ powy¿ej 2000 stanowisk dla œwiñ o wadze ponad 30 kg,
- chów lub hodowlê 750 stanowisk dla macior,
do przechowywania nawozów naturalnych, innych ni¿
gnojówka i gnojowica na specjalnie zabezpieczonych , nieprzepuszczalnych p³ytach tzw.”p³ytach obornikowych”, zabezpieczaj¹cych w taki sposób, aby odchody zwierzêce nie
przedostawa³y siê do gruntu.

Z CZEGO BUDOWAĆ?
Jednoczeœnie nie zosta³y okreœlone materia³y, z których p³yta
powinna byæ wykonana. Dopuszczalne jest zatem zastosowanie
ró¿nych technologii wykonania p³yty obornikowej, gwarantuj¹cych spe³nienie wymagañ okreœlonych przepisami prawa, z wykorzystaniem poza tradycyjnymi materia³ami jak na przyk³ad
beton, innych materia³ów np. odpowiednich tworzyw sztucznych.
Przyk³adowe budowle rolnicze przeznaczone do magazynowania obornika wykonane z folii lub betonu przekazane przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w
Warszawie znajduj¹ siê na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obowi¹zek wybudowania p³yty bêd¹
mieli tylko wymienieni powy¿ej producenci rolni, którzy prowadz¹ produkcje okreœlon¹ w art.18 ust.1 ustawy o nawozach i nawo¿eniu.

WARUNKI TECHNICZNE
Wymagania w zakresie budowy zbiorników na gnojówkê lub
gnojowicê obowi¹zywaæ bêd¹ póŸniej. Wymóg budowy zbiorników na gnojówkê lub gnojowicê rolnicy, których to dotyczy ,
musz¹ spe³niæ do dnia 1 stycznia 2011 roku na podstawie art.
25 ust.1 ustawy o nawozach i nawo¿eniu z dnia 10 lipca 2007
r., który przedstawia siê nastêpuj¹co:
- gnojówkê i gnojowicê przechowuje siê wy³¹cznie w szczelnych zbiornikach o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej gromadzenie
przynajmniej 4- miesiêcznej produkcji tego nawozu.
Zbiorniki te powinny byæ zbiornikami zamkniêtymi w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.7 ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156 poz.1118, z póŸniejszymi zmianami) dotycz¹cych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle
rolnicze i ich usytuowanie. Obowi¹zek wybudowania w/wym.
zbiorników dotyczyæ bêdzie ka¿dego producenta rolnego prowadz¹cego produkcjê zwierzêc¹ niezale¿nie od jej wielkoœci.

pod numerem telefonu 056 678 21 22/28
Oferty na wymaganym formularzu nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych
kopertach z adnotacj¹: „Konkurs ofert na œwiadczenia zdrowotne dla mieszkañców Gminy Lubicz”, w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci w Urzêdzie Gminy w Lubiczu, ul. Toruñska 21,
87-162 Lubicz Biuro Obs³ugi Interesanta pok. nr 9, do dnia 16
kwietnia 2009 r. do godz. 15.00.
Oferty z³o¿one po terminie zostan¹ zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz.
10.00, w siedzibie Urzêdu Gminy w Lubiczu sala nr 4
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do dnia 21 kwietnia 2009 r.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni.
Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania konkursu lub
przesuniêcia terminu sk³adania ofert bez podania przyczyny.
W toku postêpowania konkursowego Oferentowi przys³uguje prawo do z³o¿enia do komisji konkursowej umotywowanej skargi.
Protest dotycz¹cy rozstrzygniêcia konkursu mo¿na wnieœæ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygniêciu konkursu, do Wójta Gminy Lubicz.

Od 1 kwietnia 2009
obowiązują nowe ceny usług
za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków.
Wysokoœæ op³at przedstawiono w poni¿szych tabelach.
Tabela 1. Op³aty za wodê

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Jednostka
miary

1

2

3

4

odbiorcy indywidualni - gospodarstwa domowe

cena za 1 m
dostarczonej
wody

2,75

z³/m3

op³ata
abonamentowa

za odczyt
wodomierza

3,00

z³/odczyt

przemys³, us³ugi
i pozostali odbiorcy

cena za 1 m3
dostarczonej
wody

3,34

z³/m3

op³ata
abonamentowa

za odczyt
wodomierza

3,00

z³/odczyt

3

Tabela 2. Op³aty za odprowadzanie œcieków

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Jednostka
miary

1

2

3

4

odbiorcy indywidualni - gospodarstwa domowe

3

cena za 1 m
odprowadzonych
œcieków

4,30

z³/m3

op³ata
abonamentowa

za odczyt
urz¹dzenia
pomiarowego

3,00

z³/odczyt

przemys³, us³ugi i
pozostali odbiorcy

cena za 1 m3
odprowadzonych
œcieków

7,36

z³/m3

op³ata
abonamentowa

za odczyt
urz¹dzenia
pomiarowego

3,00

z³/odczyt
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Sprawy sportu są im bliskie - spotkanie wójta gminy Lubicz
z nauczycielami wychowania fizycznego oraz Gminną Radą
Sportu

Dobry start, świetny finisz
W Urzêdzie Gminy Lubicz
odby³o siê spotkanie wójta
z nauczycielami wychowania
fizycznego oraz cz³onkami
Gminnej Rady Sportu. By³a
to dobra okazja do podsumowania dzia³añ sportowych w
minionym roku.
Wieloletni trener Uczniowskich
Klubów
Sportowych
„Sprint” Grêbocin i ”¯ak” Gronowo – Zbigniew Barcikowski podj¹³ temat ró¿norodnych
sposobów efektywnego wykorzystania sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeñ,
w których odbywaj¹ siê zajêcia wychowania fizycznego.
Strategia i cel zajêæ sportowo
– rekreacyjnych by³a równie¿
wa¿nym elementem dyskusji. Przedstawiony kalendarz
sportowo – rekreacyjnych imprez miêdzyszkolnych na rok
2009, analizowano w kontekœcie praktycznego aspektu ich
realizacji.
W gminie Lubicz dzia³aj¹ trzy
Uczniowskie Kluby Sportowe (specjalizuj¹ce siê g³ównie
w popularyzowaniu kolarstwa
oraz pi³ki rêcznej), a tak¿e dwa
kluby sportowe, ukierunkowane na pi³kê no¿n¹. Ich cz³onkowie zajmuj¹ wysokie lokaty w
zawodach i turniejach. Szczypiornistki z Zespo³u Szkó³ nr 1
w Lubiczu Górnym s¹ mistrzyniami województwa, uczniowie
ze Szko³y Podstawowej w Lubiczu Dolnym wywalczyli br¹zowy medal w powiatowym
turnieju unihokeja ch³opców,
Szymon Narloch z UKS Sprint
Grêbocin zdoby³ pierwsze miejsce w V Kryterium ulicznym o
Memoria³ Jana Kabaciñskiego w Sêpólnie Krajeñskim - w
ramach wojewódzkiej ligi UKS,
Karol Baranowski zaj¹³ drugie

miejsce w miêdzywojewódzkich
mistrzostwach m³odzików w
Œwieciu nad Wis³¹, klub sportowy Flisak ze Z³otorii w klasie okrêgowej 2007/2008 po
15 kolejce zajmuje 2 miejsce z
dorobkiem 31 punktów (do lidera tabeli brakuje mu tylko 3
punktów).
W bie¿¹cym roku Gmina
Lubicz zamierza przeznaczyæ
40.000 z³. w formie dotacji
na zadania zwi¹zane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu a tak¿e rozwojem
sportu kwalifikowanego, po
przeprowadzeniu
procedury
konkursowej.
Gmina Lubicz posiada ca³kiem niez³¹ bazê sportow¹.
W listopadzie 2008 roku oddano do u¿ytku nowoczesny
kompleks boisk sportowych
w Grêbocinie, wybudowany w
ramach rz¹dowego programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”,
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu
Górnym posiada now¹ pe³nowymiarow¹ halê sportow¹ a
Szko³a Podstawowa w Lubiczu
Dolnym nowoczesne boiska.
Gotowy jest te¿ projekt hali
sportowej dla Zespo³u Szkó³ nr
2 w Grêbocinie - zakoñczenie
inwestycji przewiduje siê na
rok 2010. W tym samym roku
planowane jest równie¿ wybudowanie Orlika w Lubiczu Górnym.
Wszyscy zebrani byli jednomyœlni, ¿e takie spotkania
- wójta z nauczycielami wychowania fizycznego oraz Gminn¹
Rad¹ Sportu stanowi¹ œwietn¹
okazjê do wypracowania wspólnych dzia³añ, co na pewno w
przysz³oœci zaowocuje jeszcze
wy¿sz¹ jakoœci¹ realizowanych
zadañ z zakresu kultury fizycznej w gminie Lubicz.

Sukcesy dojrzałego „Flisaka”.
Życzymy kolejnych sukcesów!

Klub Sportowy „FLISAK” Z³otoria, dzia³aj¹cy na terenie
Gminy Lubicz, mo¿e poszczyciæ siê d³ugoletni¹ tradycj¹ –
jego rejestracja nast¹pi³a 21
kwietnia 1968 r. „FLISAK” prowadzi dzia³alnoœæ sportowo –
wychowawcz¹ wœród dzieci i
m³odzie¿y. Dru¿yna Seniorów
wystêpuje z sukcesami w Lidze Okrêgowej, s¹ tak¿e dwie
dru¿yny juniorskie: Junior
Starszy i Trampkarz. Dru¿yna
Seniorów liczy 25 zawodników,
Juniora Starszego 31 zawodników, a dru¿yna Trampkarzy
26.
Niew¹tpliwym sukcesem dru¿yny Seniorów jest znakomita - druga pozycja po rundzie
jesiennej w Lidze Okrêgowej
(31 punktów w 15 meczach)
przy minimalnej stracie trzech

punktów do lidera rozgrywek,
okaza³y bilans bramkowy (44
strzelone bramki przy 20 straconych), co oznacza, ¿e „FLISAK” strzeli³ najwiêcej bramek
w ca³ej lidze. Podkreœliæ nale¿y
równie¿ sukcesy w Pucharze
Polski, gdzie dru¿yna Z³otorii odpad³a dopiero w trzeciej
rundzie, po niezwykle zaciêtym
meczu z „Elan¹” Toruñ, wystêpuj¹c¹ w II Lidze. Klub posiada
swoj¹ oficjaln¹ stronê internetow¹ pod adresem www.flisakzlotoria.pl „FLISAK”, chêtnie
nawi¹¿e wspó³pracê z potencjalnymi sponsorami.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu, który znajduje siê w
zak³adce „Kontakt” na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

Uwaga!

Wkrótce nabór wniosków o unijne wsparcie
dla wiejskich mikroprzedsiębiorstw!
Wg informacji podanych przez ARiMR dnia 31 marca 2009 roku Agencja og³osi, ¿e nabór wniosków na
dofinansowanie dzia³añ mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenach wiejskich rozpocznie siê 5 maja
2009 roku. Dalsze szczegó³owe informacje na www.
arimr.gov.pl.

OSP Rogowo gospodarzem gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Młodzież zapobiega pożarom

21 marca 2009 roku w remizie OSP Rogowo odby³y siê XI eliminacje gminne
32 edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom”.
W szranki o ufundowane nagrody przez wójta gminy, Marka
Olszewskiego i przewodnicz¹cego Rady Gminy, Kazimierza
Rybackiego oraz przywilej reprezentowania gminy w eliminacjach powiatowych, stanê³o
ogó³em 18 uczniów ze szkó³
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu gminy. Swoje reprezentacje

wys³a³y: Szko³a Podstawowa
w M³yñcu, OSP w Brzezinku,
w Gronowie, w Rogowie. Nad
prawid³owym przebiegiem eliminacji czuwa³a komisja pod
przewodnictwem
Ryszarda
Korpalskiego Prezesa Zarz¹du Gminnego OSP w sk³adzie:
Franciszka KoŸlikowskiego –
Komendanta Gminnego OSP,
Jerzego Guranowskiego, P.
Pi¹tkowskiego. Na wysok¹ ocenê turnieju oprócz uczestników zas³u¿yli sobie równie¿
Rogowscy stra¿acy, pe³ni¹cy
zaszczytn¹ rolê gospodarzy i
organizatorów konkursowych
zmagañ. Turniej odbywa³ siê w

mi³ej atmosferze, w odnowionej i zadbanej sali remizy OSP.
Na dzieci czeka³ s³odki poczêstunek.
Pierwsze miejsca w I grupie
wiekowej (szko³y podstawowej)
zajêli Paulina Skrzyniecka i Dawid Witkowski uczniowie kl. VI
SP w M³yñcu. Pierwsze miejsce
w II grupie wiekowej (gimnazja)
zajêli Alina Paga i Pawe³ Nowakowski OSP w Brzezinku, w III
grupie wiekowej - Ma³gorzata
Górska i Monika Jêdryczko.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Podsumowuj¹cy
zmaga-

nia uczestników P. Ryszard
Korpalski
Prezes
Zarz¹du
Gminnego OSP, skierowa³ do
wszystkich bior¹cych udzia³
zawodników i ich opiekunów
s³owa uznania i gratulacje, a
dziêkuj¹c za ogromny wk³ad i
zaanga¿owanie m³odzie¿y, wyrazi³ jednoczeœnie nadziejê, ¿e
zdobyta wiedza zgodnie z mottem turnieju w sposób faktyczny pozwoli przyczyniæ siê do
zapobiegania po¿arom.
Finaliœci bêd¹ reprezentowaæ
gminê Lubicz podczas powiatowego etapu Turnieju.
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Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie – zwycięzca
ubiegłorocznego Gminnego Konkursu Jednego Aktora był
gospodarzem jego V edycji

Gminny Konkurs Jednego Aktora
30 stycznia 2009 roku reprezentanci szkó³ gminy, uczniowie klas I-III, prezentowali
starannie przygotowane utwory. M³odzi aktorzy musieli wykazaæ siê dobr¹ dykcj¹,
odpowiednim doborem stroju i rekwizytów, ciekaw¹ interpretacj¹ tekstu. W sk³ad
komisji oceniaj¹cej prezentacje
uczniów wchodzi³y zaproszone
aktorki teatru Baj Pomorski:
Gra¿yna Rutkowska – Kusa i
Anna Chudek.
Zwyciê¿czyni¹ konkursu zosta³a uczennica Szko³y Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
Alicja Jab³oñska. Wed³ug jury
drugie miejsce zdobyli Martyna £odziñska i Maciej Kwiatkowski, zaœ trzecie miejsce
Mateusz Kozanowski i Monika
Rojek. Wyró¿nienia otrzymali:

Martyna ¯uczek, Milena Marcinkowska, Sonia Parowska,
Adam £asiñski, Marta Rochniñska.
Aktorki teatru Baj Pomorski podkreœla³y wysoki poziom przygotowania dzieci. Organizatorkami V edycji by³y
nauczycielki szko³y w Grêbocinie p. Agata Marchlik, której uczennica w ubieg³ym roku
wygra³a konkurs oraz p. Ma³gorzata Rozes³aniec, autorka
programu edukacji teatralnej w szkole, która równie¿ w
swojej pracy z m³odszymi aktorami osi¹gnê³a wiele sukcesów. Jej uczniowie wystêpuj¹
na deskach teatru Baj Pomorski. Dziêki jej staraniom dzieci
otworzy³y siê na sztukê i zrealizowa³y swoje teatralne pasje.

Szach – mat!

W styczniu odby³y siê w Szkole Podstawowej w Z³otorii mistrzostwa w szachach. Tytu³ Mistrza Szko³y wywalczy³ Maksymilian Serwiñski, uczeñ klasy IV a. W wyniku turnieju
szkolnego siedmiu uczniów zakwalifikowa³o siê do Indywidualnych Mistrzostw Torunia, które odby³y siê 26 stycznia. Najlepszy wynik uzyska³a Alicja Krajewska z klasy IV a zajmuj¹c II
miejsce i tym samym zdobywaj¹c tytu³ Wicemistrzyni Torunia
w kategorii dziewcz¹t. Bardzo dobry wynik uzyska³a równie¿
Katarzyna Laskowska z klasy VI a zajmuj¹c IV miejsce.
W. G.

Dzieci z naszej gminy wzięły udział w uroczystościach
poświęconym babciom i dziadkom

Sto lat dla Babć
i Dziadków

Dzieñ Babci i Dziadka to
szczególne œwiêto – pe³ne
ciep³a, mi³oœci, z uronion¹
³z¹ wzruszenia. W podobnym nastroju odby³y siê
okolicznoœciowe spotkania
pokoleniowe na terenie naszej gminy.
21 stycznia w Szkole Podstawowej w Gronowie po przywitaniu zaproszonych goœci,
uczniowie klas 0-III zaprezentowali swój program artystyczny. £zy szczêœcia i wzruszenia
pojawi³y siê na twarzach babæ
i dziadków. Po czêœci artystycznej goœcie przeszli do
klas. Wspólny poczêstunek
by³ okazj¹ do rozmów, zabaw i
konkursów. Wielk¹ radoœæ zaproszonym sprawi³y drobne
niespodzianki
przygotowane
przez wnuczêta. Mi³a atmosfera towarzysz¹ca spotkaniu by³a okazj¹ do zacieœnienia wiêzi
rodzinnych.
W Przedszkolu Publicznym
„Chatka Puchatka” w Lubiczu
dzieci powita³y swoje babcie i
dziadków s³owami wiersza:
,,Niechaj dziadzio z babuni¹ ,

tak nam d³ugo ¿yj¹
póki komar i mucha
morza nie wypij¹.
A ty mucho, ty komarze
Pijcie wodê powoli
Niech siê dziadzio z babuni¹
na¿yj¹ do woli. ”
Licznie zgromadzeni goœcie
w podziêkowaniu za trud wychowania swoich wnucz¹t, obdarowani zostali przez nich
piosenkami, wierszami, tañcem oraz w³asnorêcznie przygotowanymi upominkami.
Dziadkowie odwzajemnili siê
uœmiechem, gromkimi oklaskami i wspólnie œpiewanymi
piosenkami z lat swojej m³odoœci.
Natomiast dnia 22 stycznia Przedszkolacy goœcili Panie i Panów z Klubu Seniora
dzia³aj¹cego w Lubiczu Górnym. Podobnie jak dzieñ wczeœniej uroczystoœæ przebiega³a
w radosnej i mi³ej atmosferze. Cz³onkowie Klubu dziêkuj¹c przedszkolakom za pamiêæ
i zaproszenie obiecali, i¿ przybêd¹ na uroczystoœæ z okazji
Dnia Dziecka.
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