
B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y G M I N Y L U B l C Z

Goniecgminny
Nr BOOM

Jak zabudować
działkę

str. 2

Fotoreportaż
Stl. J

Wszystko o
gminnych
podatkach

sit. 4-5

Co mówi ustawa
o wspólnych

wpisach
małżonków

stt. 5

Jak dzieci ze
Złotorii chronią

kasztanowce
str. 6

Wó(t tmnv LuliK^ Matek Ol»PWfb h k-r w udiiał M prdLaiJi Kom4ctu
Rcjponów Luropy. który dtiradza Parianwnltmi U«xf>fj*lJi*nu

Nasz człowiek
w Brukseli

29 listopada w Oennl w*Jt (miny Lablcz Marek Otazew
•Id brał odział w posiedzeniu Komitetu Regionów Córo
P7- Je*Ł >e4nym z czterech przedstwlcletl polskiego samo
nada wlektkJego. którzy uczestnicz* w pracach Komitetu.
Wyjazdowe spotkanie Komitetu, który zazwyczaj zbiera
się w Bruk-sell, poświecone było problematyce kulturalnej.
Wójt gminy Lublcz Marek Olszewskl jako pierwszy spodiod
wszystkich przedstwiciell samorządów z państw nowoprzy
jętych do CnŁI Łuropejsklej mowll o działaniach w zakresie
poUtyfcl kmlturamej Unii Europejskie).

Ja Ł co rolni ir naszej gminie władze samorządowe oraz
lokalne społeczności zorganizowaty dla dzieci unprrzj/
miko4ajkoti*f W sumie w zabawach uczestniczyło kitka
tusiefu dzieci. Wszystkie otrzymatjj prezentjj od Święte
fjo Kikoiaja- Zabau*>m i uśmiechom nic byio końca, foto
reportaż na stronic 3.

śvr»ft Bołega NajmOma*
ona szczf&ttaago Noaego Roku

ami

Kofteowr usUinUn prai^
Komitetu MtgkHaćrw Eurcx
p>- stanowltt oplnbr, które &a
przcdrtawlanr parUmcnlowl
europetaklnnu l mtcdzv mnvsrrrrwrr
tycxacppf4nykleuropr|%klrl o
.Ucmtnlctwłr polskich władz
lokalnych w działaniach Utaił
Europr>JckJ w zakrnłr kultu
ry d>«kutovnfcł wójt gminy Ul
bk-z, Marek ofarewski.

o »pravracii grnrmlorj wu(l
dU Unii Europejskie) roo*
na dyskutować na przykUdzir

anilny x
To w (min*

k, toa^pu Szkoła Podstuno
w w ijutfcyn, wBpołpracuy. ,c
ukolamt z całej Europy Ań
g i. Włoch. Nlrmftrc, Finlandii
i Kimmiill

(dokoArznue na «r 2]



Gookc fotony
Nasz człowiek

w Brukseli
W zbudou-anlc im ti

wbejsldch Uurastruktury tecłi
noJogfezAO-s»«einowe) za
angażował ale także Związek

Gn

(4akanc*enAe ze str. 1) Lubicz. /daniem Marka Ol . _&
. szewskiego, przedstawicie 1.

Nauczyciele z naszej pod ta pofcdach .oroorządó-"
atawowki opracowują wspólne ułe^tklch w Komftte
projekty z kolegami z innych <^f Regionów Euro
państw py,

Podczas spotkania w Genui *y w>Tównywać.
była też mowa o konieczności To mię
aktywizacji młodzieży w po dzy Umy
szczególnych regionach. Zda ml dlate
nk-rn wójta Marka Gtaocwsklc go gminy
go jednym ze sposobów na to wiejskie',

spohtej Polsluej. które
go wiceprezesem

łcst wójt gnilny
Lubiąc, Ma'
rrk Olszcw
*kl. To 2wią
zek Gmin
P o l s k i c h
uruchomił
program Jn

temet w
gmin ie* ,
który tank
cynuje już

jest ulatnianie dostępu do w t>111 także gmina Lubicz, vr ośrodkach imjplauej go po
Internet u. Nfe we wszystkich uruchomiły przy hifcłlotekacb trzebując>x<h.
polskich gminach dostęp do puhfecznych stanowiska koro Drugim ważnym aspektem
globalnej sieci komputerowej puterowe z darmowym dostę wystojtfenla Marka Olszewskle
Jest bowiem taki jak w gminie pemdo Internet u. ąt> tnio przedstawienie stano

pal irjsklch
w RamłK< - Euro-
py w spnt ..jstra
tegii Rro^ . . . 11* lata
20(14 2oia*. Hoislca kultura
wyszła Już z etapu obrony wia
snej tożsamości. Teraz kuturę
należy rozumieć jako czynnik
rozwoju ekonomicznego, po-
nieważ wpływu ona na atrak
cyjnoać poszczególnych regto-
nów Europy, Dzięki rozwojowi
kultury coraz częściej tworzo-
ne są, miejsca pracy nie tylko
za sprawą turystyki. Tymcza
scm w Polsce dysproporcje w
dostępie do kultury są pomię-
dzy poszczególnymi regionami
bardzo duże. Aby to zmienić,
konieczne jrst współdziałanie
władz centralnych z są morza,
d owymi.

)ak to /ałarwk? czyli

Wnioski o ustalenie warunków zabudowy działki

do cz>iUrnla, gdy dl
go terenu obowfcjyni i

Zamiar zabudowy jakiejkolwiek nieruchomości rodzi na-
tychmiastowe pytanie o jej przeznaczenie, dopuszczalność
zabudowy, charakter, wysokość, linie zabudowy, Itp. P ot ca-
cjalnego inwestora Interesuje też sposób załatwiania zgo-
dy na zabudowę. Chce dowiedzieć śle o z jakimi zetknie
się urzędami na drodze do ostatecznej decyzji o pocwole-
niu na budowę.

- i -.^.n-in przedstawione na
u mapy zasadniczej w ska

l 1OUO lub na mapbe w skaU
i. i AHJ. Mapę taką można uzy

skać w Starostwie Powiatowym
l w Toruniu uł. Szosa Chehnm

nio na podstuu , :jo/U2 (PowtaUmy Osro
iniejscowego. l>. i l>.kumentacjl Oeodcz>j
ulozktem gmmy. . i i L Kartograncznejl.
obowlązującegD plwiu uiicjfaci^ charokteirystykę Inwcsty
wego Staroście Powiatu. cjl obejmującą takie mlorma

Najczęściej Jednak wniosku cje jak:
Jemy o ustalenie warunków za U określenie zapotrzebowa
budowy działki l jednym z wa nią na wodę. energię elektrycz
runków uzyskania pozwolenia na. sposób odprowadzania lub
na budowę od Starosty Powła oczyńczonla sdekow. w nudę
tu jest posiadanie ostatecznej potrzeby te* Innych odpadów,
decyzji o warunkach zabudo Należy określić też ewentual
wy (Jeśli brak k*st planu młe> me inne potrzeby w dztedzi
acowego). Adresatem wniosku rue tntrasłruktury technicznej,
o ustalenie warunków zabudo Należy uzyskać zapewnienbi
wy Jest Wójt Gminy. Wniosek dostaw l załączyć Je do wnfco
taki powinien zawierać nastę sku.
pujące Informacje. '2\ określenie sposobu za

granice terenu objętego gospodarowania działki oraz

charakterystyki projektowanej
l łstnkjacćj zabudow><. Z taką
dokładnością, >ik ̂ st to moz
Uwe, należy opteae np. projek
Umuny budynek mieszkalny
wraz z przyłączami i dojazdem,
jego wysokoac (mocna to okre
sUc liczbą luuMłygnacjk). przy
bllzoną powierzchnią zabudo
wy. Należy rowruez na kopii
mam* wykonać szkfcc obr>«u
budynku, ewentualnie lnn>vh
elementów zagospodarowania.

j| w przypadku Inwestycji
o charakterze produkcyjnym,
hodowli zwierząt lip., dodatko
wo należy podać dane uczbo
we (rodzaj l rozmiar produkcji,
hodowli) ora/ tn-łuvo|ri|(|i--/nr r

pomocą ktor>vn można okre
sJlc cz>- lnwrst>vju wymaga
sporządzenia raportu oddzia
ly«unla Inwestycji na środowi
sko, czv tez nie i

Do wniosku należy dolączyt
mapc działki, nfiisaną uprzed-
nio, jak również wypis z reje-
stru gruntów dotyczący nieru-
chomości.

Wnioski l decyzje o warun
kacb zabudowy obielę &ą usta
wą o opłacie skarbowej. Usta
wodawca zwalnia Jednak z
opłaty skarbowej wnioski l de
cyzje dotyczące budownictwa
mieszkaniowego,

OŚWIADCZENIE
Na Sesji wdnlu Ol iinuiuiu 'JMi J r K;i-l . i...i.'. <\\\ ../u >

opinie^ żr wiadzr samcrządour Giuiiiiy Lłihu/ iu- : • •!.* >\\
powiadały *K oUcJahile na temat propoz^Kji K ii M I - . .-. h
FIS w sprawie poszerzenia granic odralnlautracyju> :. i.—•,: .1
traktując dyskusję w tej sprawie jako wewnętrzną sprawi,
Torunia.

Temat ten może by oncjamle skomerU<
rząd Gnilny Lubić z Jedynie w prz>>padku podjęcia go przry
upoważnkine do tego władze samorządowe Miuv.a Tonuiiu

•G-

EDMUNDA ZIELIŃSKIEGO
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l WÓ.JT GMINY Li:Wt-*Z
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SZ«.-XIT<- \\yi\\j\ \VN|.»t:4-.'/iit ła
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l WWPÓLMOCtt PARAFIALNEJ
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Tysiące
czerwonych
czapeczek

Taklcn Mkolajek itMrfno nam
tylko taadroArtc. Wfccyttkle da*
ci z naucj gminy nic tylko •po-
tkały **e z Mlkola^m. Ale takjbr
otxz>«iaiy od Dlcgp tłodkł pw
teui Wldc x nlcn otrzymało lak
ic czcratme oopecdd. ktorycii
Unad Gminy pfnfMoml aż 3

ktorc odbyły «K ««
ktch ttkolacti gminy Lu

Mcc. MrganlMiwal Ufrząd Omlny.
wptcrany prac* radnych grota
nycfe. pntciMdnlccącą rady. któ-
ra c«o*ilAcłc odwłcdrJla ' naa»
pociechy W akcję mUdojakawą.
która dala dzlectem i>1c utentr
t lui zaaagftZDwall *K także »oł

k nttejfccoul «polecznkc>'. Me
UMU tez zapomttśel o uaucz>'
i.« h l dyrektorach Mkoi. kto-

, M Mkkoiajkt utc «o«1ail uaf



4 G00!** fninior
Na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 1 grudnia 2004 r. Rada Gminy ustaliła stawki podatkowe na rok 2005

oraz określiła opłaty administracyjne /a czynności ur/rdowrr a nic objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Przedstawiamy szc/ogótowo postanowienia Rady GminyWszystko o gminnych podatkach

Rada Gminy obniżyła średnia, cenę. skupu żyta. określo Podatek Od Środków transportowych
na w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz określono wysokość rocznych stawek podatku od śród
nego z dnia 15 października 20O4 r. w sprawie średniej fców transport o wyr h. która wynosi:
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów .
2004 r., z wysokości 37.67 zł za l q do kwoty 31.80 zł ' a^Jn^ma*
za l q. która bi?dz»e przyjmowana Jnko podstawa obtoczę 5^3.5 tmi.̂ dTk^
nią podatku rolnego na terenie Gminy Lubicz. b» powyżej 5.5 tony .1. 7 r :.. v,i .v. n w 8OO.OO zł

ej powv*rj 7.5 tony ii- '• :i %vl . | - /KI- 95O.OO zi
Podatwk Od niwniChomOŚOl d) powyżej 9 ton i p..n./. • . - • > . , 1.100.00 zł

Radn Gimny akrrńlihi »tawki ptxi.uk 11 <xi nieruchomości 2$ od aamochodn ciężarowego o dopuszczalnej masie
w wwnkn-u r całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. z zawiesze-
,. * __ ._ niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym są
1) od gruntów: równoważne:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar .,, 0 l|w-, h , l jb lr/< t,, ll!S|.M ,, , 1.1OO.OO zł
cze> bez względu na sposób żakwaltAkowanut w ewiden ty o czterech li W^-K-J) osutcłi:
cji gruntów i budynków O.63 zi. od Im2 powierzchni. - od 12 ton. a raniej ruz 29 ton - 1.1OO.OO xi
b) pod Jrziorami. zajelych na zh»orniki wodne retencyjne od 29 ton i powyżej * 1.654.OO xl
lub elektrowni wodnych S) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie

• 3,45 xl. od l ha powierzchni, całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. z zawiesxe»
cl pozostałych, w tym zajętych iin prow.idzriuc- odpłat nJetn Lanym, nii pneumatyczne lub równoważne:

i h v i i > . ' i M M . i i Ji t i i : - ] ' i i s / ' / . . l i i - :n IM \'.\\< <v.t ' |
organizacr pożytku publicznego O.12 zi. od l tu2 po lxi J- t l j" ;I Iunl' ' Ill/ J r' l l 1 1 1 1.1OO.OO zł
wr«r.lutt. M .__S? ll2ł

ś
l JWy*Pj l, ; 1.252.00 złb| o trzecn ostacn i dopuszczalnej masie calkowitrj:

2| od budynków lub ich cxe*ci: od 12 ton. a niniej niż 23 tony - 1.1OO.OO xi
a) mimkalriych - 0, 33 xL od l m2 pow. użytkowej od 23 ton i powyżej - 1.5T7.OO xi
b) związanych z prowadzeniem dzuUalt*o»ca gospodarczej c| o cztrrech (i więcej osiach i dopuszczalnej IIUIMI < .ii
oraz oci Ujciynkow mieszkalnych lub ich rzęsa zajętych kowitej:
na prowadzenie działalności gospodarczej od 12 ton. a mniej niż 27 ton - 1. 1OO.OO zł

- 1*71 zł od l m2 powierzchni uśytkow^J. ^ 27 tan a mnł^ "« 29 łon 1.M4-OO xl
. . . . , j i i • f <xi 2^> tcwi i p<nrvzrj 2.452.8O xid zajętych na prowadzenie <i2ialaltia*ci go?«|xxiar<:wi w r __ •

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ** °* ciągnika siodłowego l balastowego przy*to*owa
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o

mamic całkowitej zempohi pojazdów od
d) zajętych na prowadzeni* tlzmiatnofK! go*pod«r. « i w 3 g t<my j p^^^ 12 ton 8«O,OO zł
zakresie udzielania świadczni zdrcywatn\v!i

3,52 xl. od l m2 powierzchni użytkowej. 5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do używania t uczni e z naczepą lub przycze-

e) garaży wotnostojacych pą 0 dopuszczalnej masie calko-łdtej zespołu pojaz
- 4,90 d. od l m2 powierzchni użytkowej, dô ^ równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatni | pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym MM rów
statutowej działalności pożytku publicznego przez org.i nowazne:
ntzacje pożytku puMicznrgo .»! o dwocJi osuicii:

• 3,38 xl. od l m2 powierzchni użytkowej. od 12 ton. a mniej niż 31 ton 88O.OO xi
/ J o d 3 1 t o n i powyżej -1.413.00 x i

3) od budowli pj o trzech osiach:
2% ich wartości, określanej zgodnie z zasadami poda od 12 ton. a mniej niż 4O ton - 1.247.OO zł

nymi w u*t.iwir. <*i t O i»:i i p<.\v>^i j 1.723.OO xi
Zwalnia się x podatku od nieruchomości: * od cil«ntta siodłowego i balastowego przysto«<H

,. . , , . - .11 wanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą1) nieruchomości lub ich czcsci związane z dzialalnoMa.i . ' . . ., ,. . , • » . % _ . j. .. . o dopuszczanie j masie całkowitej równej mb wyższej
na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publiczne „^ 12 ton z zawicmzeniem innym niż pneumatyczne
*°- bib równoważne:
2) nieruchomości lub ich części zajmowane na cele ochro a| 0 dw, »i : i > • , : . i .1
ny przeciwpożarowej. od 12 10*1. a nuuej mz 31 ton O2O.OO zł
3] rueruchomośca. stanowiące jpniiuiy zasób nierucho od 31 ton i powyżej - 1.937.76 zł
mości, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części od- b) o trzech ostach:
danych w najem lub dzierżawę. od 12 ton. a raniej ruz 40 ton - 1.723.OO xl
4! memchomośc, wykorzyatywane do działalność* .por od 4O ton i powyżej - 2.548.65 xi
towo rekreacyjnej. (Dokończenie n* sir. 5)



o em nnyc -i »8to,upcmy*rj . 1.2*1.00 «i
U m m n l l l lOłod.utobtm.wzale.nośoiodliczDymieJscdo.ie

a| tu n w | ni/ HO miejsc l.OOO.OO zł
bj od 30 rnirj-tc i więcej 1.26O.OO zł

(Dokończenie ze str. 4) Zwalnia się od podatku od środków transportowych
7) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem środki transportowe służące wykonywaniu zadań z
silnikowym posiada dopuszczalna masę całkowitą od zakresu ochrony przeciwpożarowej i administracji
7 ton i poniżej 12 ton 3OO.OO zL samorządowej.
8| od przyczepy ł naczepy, która łącznie z pojazdem Oołatw admi ni strać win*
silnikowym posiada dopuszczalna mas< całkowitą wp*«ty «umim»ir«ivyjiiw
równa lub wyższa niż 12 ton. z zawieszeniem pneu * > ]" l "I ' * • > ' < ? admtmstracyjruą za następujące czynno-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równo * ' '-ir/i^iiiw*
walne: 1) /..» wytkuue wyrysu z planu miejscowego od jednej
a) a jedne j osi: działki * * -3O,OÓxl

od 12 ton. a mniej ntż 25 ton 2??'2S *! 2) za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i tóe-
od 25 ton i powyżej 32O.OO xl n,,,̂ ^ zagospoclarowanU przrstraennrgo gminy «i Jcd-

b) o dwóch osiach: |vc<1 cfc.,.̂  . 3O.OO zł
-od 12 iori. a mniej ntż 28 ton 55O.OO zł J '
- od 28 łon. a mniej ntż 33 tony 6SO.OO >l J J?kl

wydainlB "***" * pUmU ^Jscowego <xOc-dneJ
od 33 ton. a mniej ntż 38 ton 85O.OO zł daalkl ' 20*00«!

od 38 ton ś powyżej - 1.15O.OO xl ^ Zil wydanie wypisu zr studium uwarunkowań i idę
c) o trzech oskach: nmków zagospodarowania przestrzennego gminy od Jcd

od 12 ton. a mniej ntż 38 ton 677.OO xl rvc-j dziatki - 2O»OO cl
od 38 ton i powyżej 943.OO xl Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy, przed podje-

9) od przyczepy l naczepy, która łącznie z pojazdem c**™ czynności, o któryrh mowa powyżej,
silnikowym posiada dopuszczalna mas^ całkowitą Oołata taraotafJi
równa lub wyższa niż 12 ton. z innym systemem za- ****"* ^
wieuenia niż pneumatyczne łnb równoważne: Ustalono opłaty targowe dzienne w wysokości:
.1) o jrdiw) <MI: 1) za sprzedaż zwierząt gpspodarsłach - 7.00 zł

od 12 tan. a 11 mu-j ni/ 25 uxi 32O.OO xl 2) za sprzedaż inną. niż w pkt l. prowadzoną z wozu »a
od 25 ton i powyżej 5*2.00 xl roocłlodu. przwzrpy itp. . 7»OO xl

bl o dwóch calach: ^ ̂ ^ ntż2Bion 31OłOO ,, H| za sprzedaż 7 n*, ko«a. itp. 4.OO zł

- od 28 ton. a mniej ntż 33 tony 85O.OO zł Zarządzano pobór opłaty targowej w drodze inkasa
- od 33 ton. a mniej niż 38 ton • 1.292.OO zł oraz określono inkasentem tej opłaty sołtysów w*Ł:

od 38 ton ś powyżej • 1.7OO.OO zł Grebocin. Lubdcz Domy. Lubicz Górny. Zło t orla. Usta-
c) o trzech oskach: łono wynagrodzenie inkasentów w wysokości 25 %

od 12 ton. a mniej ntż 38 ton 943.OO zł pobranej opłaty.

WSDÓlne Wpisy małŻOnkÓW Zmiana warty
l l / fij,, .^ ... , 1^4,jv i iniiiw I titjlr/ w

- ustawowe uregulowanie
niowrj l KomunameJ w Lubi

Jeśli dwoje małżonków wspólnie prowadzi działalność gospodar- czu Dotapn. Nown jednostka
cza i są zarejestrowani w ewidencji działalności gospodarczej w b«d«etoam zacznie *« **>

j , . , J. .. * , , ^ - * • * nować od l stycznia 2UO5 r.gminie pod jednym numerem będą musieli teraz zarejestrować się w n̂ .̂ zlikwidowanego
OdrętaŚe. z dniem 31 grudnia 2OO4 r.

Uregutawnta wt>TO2akresir nbe 6 miesięcy, ta"*? od dnta *d gpafłodwtsej. Gospodarstwa Pomocniczego.
znajdują śle wprzepisach przrj «vjsda wżycie u.s.d.f., a włec Do zadaft Zarządu Dn>g bcxłą
«clo»-Nx«h l kort«,wwłi pwr,* do^lKitego200fir.Drugimiil Wntoaek o zmianę wspólnrgp nakzec bodowy, przebudo
«ch ^prowudzttjąc^^h u*t«;^ tonek bedz* wpłsany do co* ^P1*" maUonkAwJest zwoinlo wy. remcnty. utrz>inanłr i

swobodzle dzlajainosci go d e n p o d no»TO numerem nyż opłat. ^eT-rznle"^^™! "

w*póin>TO numrrera r«1den ici gpspodarcarj umou^ społld flu

cyjnyin, do ziotoUa imio-Jcu o ^T êT^ wnLkulnusIbU ««^ f̂w W™ u«mljc*r
znU^ ufnego wp^ M.I % Z? mionnacj. o niej. W ̂ ^̂ ^̂ ,̂ 7
tonkowle muszą wskazać. kt6 pn^piKiku niezlozenla wnto f drtydiatMoss^ wpisu l hdo ^ . . ^ a
ry z nich będzie wpteany do «ku o odî bne wpisy organ konanie nowego wpisu dla dru 2 d Dr{ piimowllć
ewidencji pod dotychc«iksow>TO ewidencyjny w tertntnlr do 31 gkgo z małżonków. Zwolnlenlr ^„^^ będzie tez Inwesty
numerem. Z wpisu pierwotnego grudnbi 2UUfir. dokona wykre * optoty dcX>vz>- pnrpnmiadzr ^ związane z przedmiotem
usuwa się dane drugiego mai Alenla wspólnego wpisu moi nla zarówno zmiany Jaki l do
żonka. Gmina ma na to wezwą zonkow z ewidencji dztełalno konania nowego wpisu.



wonąfstun
CJmrruju O mdc4cPomxy ^noJccjDKfoiiueimmricKoJo Jb^
fstun Przyjaciół Dateci w Lubtcaau. W lym roku w Moboutic

z Warsztatów Tcmptf ZtifecłouKj z Kouwir
*

Nowości
literatury piekaej uu UH.I^'. ^i%lu u>ą kskązld: .Rozbu

na wyobraziuia oii\ti Joules' H. MekMng, ^JU«troJl|ka w
Londynie* K. Lette, .Purpurowe rzeki* J. Ćh Grange. .Anioł

D. SteH, ,kanrlka / Addlsonrm" J. Oolgan,
Warto sięgną^ po książki polskich autarowi A. Sapkowski

.Qoz>' bojowiitcy*, J. Pik h . Nary ' >> u Śu t̂ego*. Jnne rozko
szr-,' R Ligocka _ l\lk« ja «<uiła' . /- Mossakowska .Portrety
na porceianie*.

Z Uteratarf paaalaaa- iiaaAmPnJ bibkoteka zakupiła
.Marketing* E. Michalski*, .Wprowadzenie do mlkroekono
mU~ M. Krkow&ki. .Ueograna gospodarcza* R. bomachowski,
.Wstcp do poUtoIdgiT T. Ź\TO, ,Słownlk socjologii i nauk spo
lecznych". ,Ekonometrla* U Borkowskl. JlAlkrobłologla ogfil
na* H. Schlegd. .Biochemia* li D IŁamn, .Psychologia cko
nomiczna* T. IN-szka.

W>pozyczalnia kaset wideo zakupiła flamj : .Uarry Pot t er i
więzień Azkabanu", Śplderman 2*. ,GaHield. .'Iroja*, .Lawrcz
ka*. , .Pozew o miłoic~, .Złodziej żyda" oraz dla nahnłodszych:
.Shrek 2", ,Mulan T.

Wydarzenia
Filie Gminnej EMblloteki Publicznej w Lublczu Górnym i Grę

bodnie brały udział w dyktandzie J > pióro starosty toruńskie
go*, organizowanym przez Powiatową i Miejską Mbllotekę Pu
boczną tm J. Prejsa w Chehnzy. odłnio się ono 3 listopada
2004 roku w PilU Biblioteki Gminnej w Malej Zlejwsi. Izabete
Sz>inanska oraz Łukasz Miler reprezentu>|cy Filh^ Gminnej tt
bhotelci Publicznej w Lubiczu Góm>m otrzymali wyróżnienia.

6 grudnta we wszystkich biblio tekach odbyły «ic .Mikołajki*
lm>* na kasetach wideo oraz słody
i przebywającym w tym dniu w U

Biblioteki zapemnih* gry. film>' na kasetach wideo oraz słody
cze wszystkim czytelnikom ' ' '"
bHotekach.

Gminna B*blkXeka Publiczna w Lubtczu Dolnym
zaprasza dc

CZYTELNI INTERNETOWEJ
w godzinscri otwarcia biblioteki

Czytelnia internetou>a w ramach programu
udostępnia społeczności lokalnej trzy stanowiska kompute
rowe z dostępem do Intemetu w crUch edukacyjnych. Ko
rz><stanie z czytelni Utternetowej Jest beaplatne.

Goście z Bawarii

. .lUatl^-iilUi i WIŁOiV W ullclJ
r.-ktu Socrates Oomennis

. *..ie Socrates ComenUi*
L u*tvj« Ul ii-*iKz>\'łclc i uczniowie '-

wo^ l̂ nr 2 w Lublczu. k1órz>' współpracują z»
nrrsktml z sześciu krajów: Anglii. Rumunii, Fuuu-..:..
Wioch l Polski.

Chrońmy kasztany!
Wiosna, 2(XXir ro%*î  r pnerd

Szkołą Podstawową w ZtatorU
kasztanowe? białe zostały za
szczepione. Pieniądze na ak
cjc szczepień drzew dały dzieci,
rodzice i Urząd Gmtny*Lubicz.
do którego członkowie Kola
Młodego Ekologa zwróclh ste
z gorącą prośbą o dofinanso
wanie. Jesienią tegp roku opa
dle liście drzew zostały starań
nic zgrabione. W ciągu roku
uczniowie Koła Młodego Eko
loga sporządzili tnwrutaryjca
cle kasztanowców w mśejsco
wosciach: Zlotorla, Nowa Wieś,
Kopanino, Urabowiec i przrka
żak ją z* pośrednictwem pana
sołtysa wsi Ztotorla. Martena
Rzesaotka, Jtefafte Gminy Ui
bicz.

W t>m roku po raz drugi
Szkoła Podstawowa w ZBotorli
wiączyla *ię w akcję ochrony
kaszt anowca poprzez grabie
nic opadłych bsci tego drzewa.
Przedsięwzięcie zorganiZDwal
Ośrodek Edukacji Przyrodni
czo-Kkiolng|rgoeJ Ogrodu Zoo
botanicznego w Toruniu, pod
patronatem .Gamety Wybór
czcf.

Grabienie poprzedziły wy
stepy artystyczne dzieci, kto
re recytowały wiersze o jesic
ni. drzewach i opadających

Śpiewały piosenlcU
innymi o inwazji szro
kas2tano«xv)wlaczka i

niesieniu pomocy kasztanów
com w watcy ze vzk(xlnikiem.
W>%t^pil tiik/r ka

o *wok-h probłetnacłi. Dydnk
t>vy Ośrodka Edukacji fn\
rodnbczo Ekologicznej GgroLiu
Zoobotanirroego w TorunMi
Monllca Stanczak l Kinga Ple
łacińska w»asnił>' uczniom
potrzebę grabienia liści, lako
ochrony drzew przed szkód
niklem. W akcji brali udział
wszyscy uczniowie szkoły.
Starsi grablU ttsckr, młodsi pa
kowanie w lolkiwe worki. Po
pracy dla wszystkich była miła
niespodzianka w postaci bato-
nlków wręczana przez uczniów
klasy Ub. w której rraUzow*
ny jrst program edukacji eko-
logicznej. Młodzi ekolodzy do
sJodkkego podzickowunla do-
łąpiałi Karteczki z prośbami
kasztanowca, które zapew-
ne on sam im przekazał l któ-
re pragneilby, aby zostały spri
nionr: Nie lam moich gat,
Nfce ran mojej kory. Pomte .
w walce ze szkodnlkiein.

Naucz>xiele zaapelował! tuk
ze do swoich uczniów, ati\
zgrabili nsde kasztanowca, -
411 w sąsiedztwie Ich zamlt-
kanla rosną te draewa i pr/
pomnieli wszystkim o taklr)
potrzebie ochrony kasztanów
ców przed szkodnikirni.

AKl \Tt W St'
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Biblioteki pubUcz
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