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„Towarzystwo
Inicjatyw Lokalnych
w Lubiczu”

Stypendia socjalne dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Lubicz

Pieniądze na naukę

Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmia- o stypendium szkolne nie mo¿e
nie ustawy o systemie oœwiaty oraz ustawy o podatku do- byæ wiêksza ni¿ kwota, o któchodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 z 2004 r., rej mowa w art.. 8 ust. 1 pkt 2
Z przyjemnoœci¹ informuje- poz. 2781) zakoñczono przyjmowanie wniosków o przyzna- ustawy z dnia 12 marca 2004
my, ¿e Towarzystwo Inicjatyw nie stypendium szkolnego.
r. o pomocy spo³ecznej ( Dz. U.
Lokalnych z siedzib¹ w LuNr 64 ze zm.)
3) uczniowie szkó³ niepuDo otrzymania stypendium
biczu, powsta³e na pocz¹tku
Uwaga – na dzieñ 01.01.2005
blicznych
nieposiadaj¹cych
lutego br., odby³o ju¿ 5 spo- szkolnego uprawnieni s¹:
r.
316 z³ na osobê w rodzinie.
1) uczniowie szkó³ publicz- uprawnieñ szkó³ publicznych
tkañ roboczych. Jedno z nich
Do
dnia 31 marca zostanie
i
dla
doros³ych
dla
m³odzie¿y
poœwiecone zosta³o szkole- nych i niepublicznych o uprawopracowany i zatwierdzony re–
do
czasu
ukoñczenia
relizapublicznych
dla
nieniach
szkó³
niu z udzia³em pracowników
gulamin przyznawania pomocji obowi¹zku nauki;
Regionalnego Centrum Do- m³odzie¿y i dla doros³ych oraz
cy materialnej o charakterze
s³uchacze
publicznych
kole4)
s³uchacze
niepublicznych
radztwa Rozwoju Rolnictwa
socjalnym. Po opublikowaniu
giów
nauczycielskich,
nauczykolegiów
nauczycielskich
i
nai Obszarów Wiejskich w Przyregulaminu w Dzienniku Urzêjêzyków
cielskich
kolegiów
jêzyków
uczycielskich
kolegiów
sieku, którzy przybli¿yli licznie
dowym wojewody kujawsko
pracowniobcych
i
kolegiów
obcych
–
do
czasu
ukoñczenia
zebranym tematykê „odnowy
ków s³u¿b spo³ecznych – do kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak – pomorskiego i rozpatrzeniu
wsi”, a tak¿e „wsi tematyczczasu ukoñczenia kszta³cenia, ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿y- przez wójta Gminy z³o¿onych
nych”. Mo¿liwoœæ pozyskiwa- nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñwniosków, ka¿dy wnioskowadcia;
nia œrodków europejskich na czenia 24 roku ¿ycia;
Miesiêczna wysokoœæ docho- ca otrzyma na piœmie na adma³e projekty, dotycz¹ce roz2) wychowankowie publicz- du na osobê w rodzinie ucznia res domowy stosown¹ decyzjê
woju so³ectw, wzbudzi³a du¿e
nych
i niepublicznych oœrod- uprawniaj¹ca do ubiegania siê administracyjn¹.
zainteresowanie.
ków umo¿liwiaj¹cych dzieciom
Ostatnie spotkanie stowarzyOGŁOSZENIE
i m³odzie¿y, o których mowa
szenia zorganizowane zosta³o w art. 16 ust. 7 ustawy o sysElwik
sp.
z
o.o.
informuje,
¿e w dniu 21 lutego 2005 r. na
w Zespole Szkó³ nr 2 w Grê- temie oœwiaty, a tak¿e dzieciom
bocinie i dotyczy³o pracy nad i m³odzie¿y upoœledzonych sesji Rady Gminy Lubicz uchwalona zosta³a nowa taryfa dla
projektem „Równaæ szanse” umys³owo ze sprzê¿onymi nie- zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzaskierowanym m.in. do uczniów pe³nosprawnoœciami, realiza- nia œcieków (Uchwa³a nr XXX/396/05).
Nowa taryfa obowi¹zywaæ bêdzie od dnia 1 kwietnia 2005 r.
szkó³ gimnazjalnych.
cjê odpowiednio obowi¹zku
i œcieków kszta³towaæ siê bêd¹ na poziomie:
Kolejne zebranie zaplano- szkolnego i obowi¹zku nauki – Ceny wody
3
1
m
wody
– 2,00 PLN netto + 7% VAT = 2,14 PLN brutto
wano na 4 kwietnia 2005r w do czasu ukoñczenia realizacji
1 m3 œcieków – 2,90 PLN + 7% VAT = 3,10 PLN brutto
Szkole Podstawowej w Z³otorii. obowi¹zku nauki;
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Co to są fundusze
strukturalne?
Fundusze strukturalne s¹ instrumentami polityki spójnoœci
Unii Europejskiej. Ich zadaniem
jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Dziêki nim wp³ywa siê na
poprawê kondycji ekonomicznej
i spo³ecznej Unii. Fundusze kierowane s¹ do tych regionów i sektorów gospodarki, które bez pomocy
finansowej nie s¹ w stanie dorównaæ do œredniego poziomu ekonomicznego w UE.
Fundusze strukturalne maj¹
wiêc pomóc w³adzom centralnym
i regionalnym s³abiej rozwiniêtych
regionów w rozwi¹zaniu najwa¿niejszych problemów gospodarczych.
Funduszami strukturalnymi zarz¹dza Komisja Europejska, a korzystaj¹ z nich wspólnie kraje
cz³onkowskie. Opracowywany jest
plan i zakres pomocy udzielanej
przez UE. Pocz¹tkowo trwaj¹ dyskusje nad wieloletnimi planami finansowymi (obecny plan obejmuje
lata 2000-2006).
PóŸniej wspólnie z KE pañstwa
cz³onkowskie negocjuj¹ zakres
funkcjonowania funduszy w danym pañstwie czy regionie.
Do funduszy strukturalnych nale¿¹ m.in.: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Spo³eczny.

wania na rynku pracy. Finansuje równie¿ kszta³cenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego.
Wspiera poœrednictwo pracy, organizacje zajmuj¹ce siê doradztwem
i informacj¹ zawodow¹, programy
maj¹ce na celu tworzenie nowych
miejsc pracy, walkê z dyskryminacj¹ zawodow¹, a zw³aszcza wyrównywanie szans kobiet i mê¿czyzn
na rynku pracy, ludzi odrzuconych pomoc techniczn¹, badania
naukowe i promocjê nowych technologii.

Wyboru i hierarchizacji (poprzez
np. zapewnienie im odpowiedniego
udzia³u w ogóle œrodków finansowych przeznaczonych na program)
Bud¿et Europejskiego Funduszu priorytetów dokonuje siê w oparSpo³ecznego na lata 2000-2006 ciu o analizê aktualnej sytuacji.
wynosi oko³o 60 miliardów euro,
Zintegrowany Program
co stanowi oko³o 30 procent œrodOperacyjny Rozwoju
ków przeznaczonych na ten okres
dla wszystkich funduszy struktuRegionalnego
ralnych (w sumie siêgaj¹ one praProgram ten przeznaczony jest
wie 195 miliardów euro).
na finansowanie rozwoju regionalW ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów nego z udzia³em funduszy strukLudzkich finansowane s¹ projekty turalnych w pierwszym okresie
s³u¿¹ce: „budowie otwartego, opartego cz³onkostwa Polski w Unii Eurona wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnie- pejskiej. Powsta³ on we wspó³pranie warunków do rozwoju zasobów ludzkich cy z samorz¹dami województw.

Przyk³ady projektów, które
mo¿e dofinansowaæ ZPORR:
- budowa, przebudowa i remont
dróg, skrzy¿owañ, mostów, wiaduktów, tuneli drogowych, obwodnic itp.,
- budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stacji
uzdatniania wody, oczyszczalni
œcieków oraz zbiorników umo¿liwiaj¹cych pozyskanie wody pitnej,
- budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja sk³adowisk
odpadów,
- kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje,
- izolacje, remonty, prace rozbiórkowe, adaptacje obiektów po-przemys³owych i po-wojskowych,
- budowa nowych lub rozbudowa istniej¹cych obiektów dydaktycznych, bibliotek, obiektów
sportowych w szko³ach,
- przebudowa i modernizacja
obiektów zwi¹zanych z ochrona
zdrowia,
- rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i turystycznej,
- konserwacja, renowacja, rewitalizacja obiektów zabytkowych
i historycznych,
- budowa, rozbudowa i remont
linii transportu publicznego (tramwajowych, autobusowych, kolejowych),
- budowa publicznych lokalnych
obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- kursy i szkolenia dla rolników
oraz bezrobotnych,
- us³ugi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu, informacja
zawodowa, sta¿e absolwenckie,
stypendia naukowe,
- specjalistyczne us³ugi doradcze dla mikroprzedsiêbiorstw,
- dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbioprstw.

Program zosta³ podzielony na
trzy priorytety, które z kolei dziel¹
siê na dzia³ania:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów
2. Rozwój zasobów ludzkich
w regionach
3. Rozwój lokalny

Ze œrodków dostêpnych w ramach ZPORR mog¹ korzystaæ
m.in.: gminy, powiaty, województwa, zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du
terytorialnego, jednostki administracji rz¹dowej w województwach
oraz inne instytucje publiczne,
szko³y wy¿sze, organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce statutow¹
dzia³alnoœæ o charakterze edukacyjnym, zak³ady opieki zdrowotnej, regionalne organizacje
turystyczne, instytucje u¿ytecznoœci publicznej (np. policja, stra¿
po¿arna), Wojewódzkie Urzêdy
Pracy oraz inne instytucje rynku
pracy, przedsiêbiorcy oraz mikroprzedsiêbiorstwa.

Program operacyjny
Program operacyjny ma za zadanie przekszta³cenie ogólnej strategii rozwoju pañstwa i regionu
w „priorytety”, „dzia³ania” oraz
plan finansowy. Priorytety, dzia³ania oraz ramy finansowe okreœlaj¹
warunki dla finansowania konkretnych projektów, spe³niaj¹cych
odpowiednie kryteria. Oznacza to,
¿e program operacyjny musi byæ
skoncentrowany na kilku wybranych elementach strategii rozwoju stanowi¹cych jednak¿e g³ówne
osie koncentracji szans i problemów rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Nie jest mo¿liwe i celowe
finansowanie w ramach programu
operacyjnego wszystkich typów
dzia³añ i projektów.

Europejski Fundusz
Społeczny

w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.
Realizacja tego celu przyczyni siê
do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoœci. Harmonijny rozwój
gospodarki ma zapewniæ wzrost
zatrudnienia i osi¹gniêcie spójnoœci spo³ecznej, ekonomicznej oraz
przestrzennej z Uni¹ Europejsk¹
na poziomie regionalnym i krajowym.
W ramach funduszu organizowane s¹ szkolenia rozwijaj¹ce umiejêtnoœci zawodowe (w tym
praktyki i szkolenia wewn¹trzzak³adowe).
Fundusz d¹¿y do ulepszenia systemów powszechnego kszta³cenia
i dostosowania ich do zapotrzebo-

Realizowany jest na terenie ca³ego kraju. Niektóre dzia³ania programu maj¹ charakter lokalny
i korzystaj¹ z nich jedynie wybrane
obszary (np. obszary wiejskie, miasta). Celem ZPORR jest tworzenie
warunków do wzrostu gospodarczego regionów oraz przeciwdzia³anie marginalizacji niektórych
obszarów.

Sektorowy Program
Operacyjny - Wzrost
Konkurencyjności
Przedsiębiorstw oraz
Rozwój Zasobów
Ludzkich.
W drugiej po³owie 2004r. uruchomione zosta³y projekty finansowe ze œrodków funduszy
strukturalnych.
Przedsiêbiorcy
mog¹ korzystaæ ze wsparcia w ramach Sektorowych Programów
Operacyjnych – Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw oraz Rozwój Zasobów Ludzkich. Programy
te s¹ wdra¿ane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
W celu podnoszenia konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorców udzielana jest pomoc
finansowana w zakresie szkoleñ,
doradztwa i inwestycji. Wnioski
o udzielenie wsparcia powinny byæ
sk³adane w Regionalnych Instytucjach Finansuj¹cych, dzia³aj¹cych
w ka¿dym województwie (ich aktualna lista znajduje siê na stronie
internetowej PARP www.parp.gov.
pl).
W ramach SPO WKP i SPO RZL
realizowane s¹ równie¿ inne dzia³ania, które w sposób poœredni
wspieraj¹
przedsiêbiorców
u³atwiaj¹c im dostêp do informacji, szkoleñ, doradztwa oraz Ÿróde³
finansowania. Projekty s¹ skierowane do podmiotów dzia³aj¹cych
na rzecz rozwoju gospodarczego.
Instytucje œwiadcz¹ce przedsiêbiorcom us³ugi w wy¿ej wymienionym zakresie mog¹ m.in. ubiegaæ
siê o pomoc na pokrycie kosztów
realizowanych projektów szkoleniowych, na rozwój punktu konsultacyjnego, rozwój instytucji
otoczenia biznesu, na dokapitalizowanie funduszu po¿yczkowego,
porêczeniowego i kapita³u zal¹¿kowego. Zainteresowane instytucje
powinny sk³adaæ wnioski o wsparcie w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci.
Przedsiêbiorcy, którzy realizuj¹ projekty wspó³finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej (inwestycje, szkoleniowe, badawcze)
mog¹ uzyskaæ, ze œrodków Funduszu Porêczeñ Unijnych w Banku
Gospodarstwa Krajowego, porêczenie lub gwarancjê sp³aty zaci¹gniêtego w tym celu kredytu lub
po¿yczki. Wniosek w tej sprawie
nale¿y z³o¿yæ bezpoœrednio w banku udzielaj¹cym kredytu/po¿yczki, z którym BGK zawar³ umowê
o wspó³pracy (lista banków wspó³pracuj¹cych znajduje siê na stronie internetowej BGK www.bgk.
com.pl).
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„Przedszkole to nasz mały światek,
Dla dzieci do siedmiu latek”

Zapisy do
przedszkola
Dyrektor Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka”
w
Lubiczu
Górnym
informuje, ¿e zapisu dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2005/2006
mo¿na dokonaæ w okresie od
01.04. do 29.04.2005r, w godzinach 8.00-15.00 w budynku przedszkola mieszcz¹cego
siê w Lubiczu Górnym przy ul.
Piaskowej 2.

W sierpniu dla dzieci rozpoczynaj¹cych edukacjê przedszkoln¹ organizowany jest
okres adaptacji w przedszkolu. W zajêciach bior¹ udzia³
równie¿ rodzice, którzy razem
z dzieckiem poznaj¹ œrodowisko spo³eczne, nauczycieli,
organizacjê dnia, mog¹ te¿ dostarczyæ wychowawcy dodatkowych informacji na temat
swojego dziecka.

Przedszkole jest organizatorem Gminnego Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych pt.
„Wielcy Artyœci Ma³ych Scen”
dla dzieci z oddzia³ów przedszkolnych Gminy Lubicz. Dzieci z Przedszkola Publicznego
„Chatka Puchatka” odnosz¹
sukcesy w konkursach organiProces wychowawczo-dydak- zowanych w gminie, w Toruniu
tyczny realizowany jest w opar- a tak¿e w imprezach ogólnociu o programy z listy MENiS krajowych.
oraz programy autorskie. ObPlacówka organizuje zajêcia
serwuj¹c indywidualny rozwój dodatkowe zgodnie z potrzeka¿dego dziecka, nauczycie- bami dzieci i rodziców /nauka
le wspó³pracuj¹ z rodzicami jêzyków obcych, rytmika, nai specjalistami w celu zapew- uka tañca/. Zajêcia dodatkonienia mu optymalnych warun- we op³acane s¹ w ca³oœci przez
ków dla osi¹gniêcia gotowoœci rodziców.
szkolnej. Przedszkole posiada
Przedszkole posiada w³asny
zorganizowany system udziekalendarz
uroczystoœci i wydalania pomocy psychologiczno
– pedagogicznej dzieciom, ro- rzeñ, co podkreœla autonomiê
dzicom i nauczycielom. Stoso- i specyfikê placówki.
wane metody i formy w pracy
Zapraszamy Pañstwa do skoz dzieckiem zapewniaj¹ wycho- rzystania z oferty Przedszkola
wankom atrakcyjny, twórczy Publicznego „Chatka Puchati aktywny sposób na osi¹ganie ka” w Lubiczu.
sukcesów rozwojowych.
Do przedszkola przyjmowane s¹ dzieci w wieku od 3 do
6-ciu lat. W wyj¹tkowych, uzasadnionych przypadkach mo¿e
byæ przyjête dziecko 2,5 letnie.
W przedszkolu dzieci realizuj¹
roczny obowi¹zek przedszkolny.

Giełda szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 2
im. Jana Pawła II w Grębocinie

Pomagamy w trafnym
wyborze
Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Jana Paw³a II w Grêbocinie zorganizowa³ w dniu 02.03.2005 r. Gie³dê Szkó³
Ponadgimnazjalnych. Swoj¹ ofertê edukacyjn¹ zaprezentowa³y wszystkie szko³y œrednie z Torunia i okolic.
Gimnazjaliœci mogli zapoznaæ siê z ró¿norodnymi
prezentacjami promuj¹cymi osi¹gniêcia i zaplecze
szkó³. By³y wiêc programy artystyczne, pokazy mody
i multimedialne ekspozycje sprzêtowe oraz popisy
umiejêtnoœci kulinarnych oraz manualnych.
Fachowych informacji udzielali równie¿ przedstawiciele w³adz gminy Lubicz, Kuratorium Oœwiaty w Toruniu, Centrum Informacji Zawodowej oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna.
Impreza pomog³a w dokonaniu wyboru szko³y œredniej nie tylko uczniom naszej szko³y, ale i gimnazjalistom z Lubicza i wielu szkó³ Toruniu.

Protokół
z przeprowadzenia konkursu dla
gimnazjów powiatu toruńskiego
„W Kręgu Kultury Europejskiej”
Dnia 12.03.2005 o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr1 w Lubicz odby³ siê konkurs gimnazjów powiatu toruñskiego pod has³em „Nasi najbli¿si s¹siedzi’. W konkursie uczestniczy³o 22
uczniów z 6 gimnazjów (5 dru¿yn po 3 osoby i 1 dru¿yna 7-osobowa).Wyniki indywidualne przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lista uczestników konkursu
„W krêgu kultury europejskiej”

Bliżej Europy
W dniu 12 marca 2005 roku w Zespole Szkó³ Nr 1 w Lubiczu odby³ siê powiatowy konkurs „W Krêgu Kultury Europejskiej”.
Celem konkursu zorganizowanego dla gimnazjalistów
powiatu toruñskiego by³o popularyzowanie wiedzy o kulturze europejskiej, przygotowanie
m³odzie¿y do publicznych wyst¹pieñ, a tak¿e mo¿liwoœæ
sprawdzenia swojej wiedzy na
temat kultury naszego kontynentu.
Celem pracy klubu europejskiego jest nawi¹zywanie
i kontynuowanie wspó³pracy
miêdzy m³odzie¿¹ i nauczycielami z gimnazjów powiatu to-

ruñskiego, promowanie szko³y i jej osi¹gniêæ. Wa¿na jest
tak¿e wspó³praca z instytucjami samorz¹dowymi – st¹d goœciem spotkania - cz³onkiem
komisji konkursowej - by³ pracownik Urzêdu Gminy Lubicz
z referatu promocji i rozwoju.
Do udzia³u w konkursie zg³osi³o siê 6 gimnazjów, których
reprezentowa³o 22 uczniów.
Bardzo dobre przygotowanie
i wysoki poziom wiedzy uczestników pozwala s¹dziæ, i¿ cel
konkursu zosta³ zrealizowany.

Klasyfikacja dru¿ynowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. I miejsce – Gimnazjum w Lubiczu
143 pkt
2. II miejsce Gimnazjum w Pluskowêsach
137 pkt
3. II miejsce Gimnazjum w Z³ejwsi Wielkiej
137 pkt
4. III miejsce Gimnazjum w Czernikowie
131,5 pkt
5. Gimnazjum w Dobrrzejewicach
130,5
6. Gimnazjum w Górsku
95,8pkt
KOMISJA KONKURSOWA
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KONKURS OFERT  KONKURS OFERT  KONKURS OFERT  KONKURS OFERT
Dzia³aj¹c na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2005 przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego 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,
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) organizacjê zgrupowañ, (obozów) sportowych,
e) wynajem bazy sportowej,
f) zakup sprzêtu sportowego;
2) organizowanie 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 2005.
1. Na realizacjê zadania w roku 2005 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 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).
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.

UPRAWY MAKU

Urz¹d Gminy w Lubiczu uprzejmie informuje, ¿e w roku 2005 na
terenie gminy przeznaczona pod uprawê maku niskomorfinowego
jest powierzchnia 5,00 ha.
Najwa¿niejsze zasady uprawy maku w 2005 roku:
1. do uprawy maku upowa¿niony jest wy³¹cznie producent, u¿ytkuj¹cy grunty rolne po³o¿one w gminie ujêtej rozporz¹dzeniem
wojewody kujawsko–pomorskiego, który uzyska³ stosowne zezwolenie z Urzêdu Gminy oraz zawar³ umowê z przedsiêbiorc¹
prowadz¹cym kontraktacjê na podstawie zezwolenia w³aœciwego
wojewody;
2. zezwolenie wójta na uprawê maku okreœla rodzaj maku, powierzchniê uprawy oraz termin jego wa¿noœci. Za wydanie zezwolenia Urz¹d pobiera op³atê skarbow¹ w wysokoœci 25 z³;
3. do uprawy dopuszczone s¹ wy³¹cznie odmiany maku niskomorfinowego. Nasiona (w stopniu orygina³u) rozprowadzane mog¹
byæ wy³¹cznie przez jednostkê kontraktuj¹c¹.
W powiecie toruñskim zezwolenie wojewody kujawsko-pomorskiego na prowadzenie kontraktacji maku uzyska³ Andrzej Kwiatkowski „AGRED” ul. 3-go Maja 53, 87-140 Che³m¿a.
Wnioski dotycz¹ce wydania zezwolenia na uprawê maku nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy w Lubiczu do dnia 31 marca 2005 r.

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. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Lubicz
nie mo¿e przekroczyæ 70% rzeczywistych kosztów.
5. 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 2005 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 SK£ADANIA 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).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿de zadanie) wg wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 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 2003 roku, Nr 193, poz. 1891).
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta.
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;
5. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 21 kwietnia 2005r. do godz.15.00 w sekretariacie
Urzêdu 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).
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na pobraæ ze strony internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz.pl lub otrzymaæ w: Referacie Oœwiaty Kultury i Sportu UG Lubicz.
7. 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),
5) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,
6) 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.
5) 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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KONKURS OFERT  KONKURS OFERT  KONKURS OFERT  KONKURS OFERT
Dzia³aj¹c na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2005 przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w zakresie:

WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA
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 rozwianiu indywidualnych zdolnoœci i zainteresowañ dzieci,
4) dbanie o kulturê osobist¹ dzieci i wdra¿anie do odpowiednich nawyków higienicznych,
5) organizacjê obozów, koloni, pó³kolonii,
6) konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
7) konkursów tematycznych.
3. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nast¹pi w trybie wspierania wykonania zadania.
II. WYSOKOŒÆ ŒRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJÊ ZADANIA W ROKU 2005.
1. Na realizacjê zadania w roku 2005 planuje siê przeznaczyæ kwotê ³¹czn¹ w wysokoœci 25.000 z³.
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zadanie mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie uzyskaj¹ akceptacji Wójta 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).
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. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Lubicz
nie mo¿e przekroczyæ 70% rzeczywistych kosztów.
5. 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 2005 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 SK£ADANIA 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).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿de zadanie) wg wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 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 2003 roku, Nr 193, poz. 1891).
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta.
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,
5. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 21 kwietnia 2005 r. do godz.15.00 w sekretariacie

Urzêdu 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)
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na pobraæ ze strony internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz. pl lub otrzymaæ w Referacie Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu Gminy w Lubiczu
7. 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),
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 . 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 .
Dzia³aj¹c na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du
gminy w 2005 roku przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w zakresie:

1. EDUKACJI I WYCHOWANIA
2. UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU

Pe³en tekst og³oszeñ konkursowych, zawieraj¹cy:
1. rodzaj i formy realizacji zadañ,
2. wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ w roku 2005,
3. zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadañ,
4. termin i warunki realizacji zadañ,
5. termin sk³adania ofert,
6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert,
7. wysokoœæ œrodków przeznaczonych w roku 2004 na realizacjê zadañ tego samego rodzaju co bêd¹ce przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzglêdnieniem wysokoœci dotacji
przekazanych organizacjom pozarz¹dowym oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym
Gminie,
8. postanowienia koñcowe.
znajduje siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz : www.lubicz.pl
Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak równie¿
szczegó³owe informacje o konkursie oraz pe³ne teksty og³oszeñ konkursowych mo¿na pobraæ ze strony internetowej lub w Referacie Oœwiaty Kultury i Sportu Urzêdu Gminy Lubicz.
Oferty na realizacjê zadañ publicznych nale¿y sk³adaæ w nastêpuj¹cych miejscach i terminach: Oferty dotycz¹ce zadania nr 1 i 2 - w sekretariacie Urzêdu Gminy Lubicz, pokój nr 14
I piêtro ul. Toruñska 21 87-162 Lubicz do 21 kwietnia 2005 roku, do godz. 15.00.
O zachowaniu terminu decyduje data wp³ywu oferty do Urzêdu Gminy w Lubiczu
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w ci¹gu 30 dni od up³ywu terminu na sk³adanie ofert.
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Klub Seniora w Grębocinie
Klub Seniora w Grêbocinie zosta³ za³o¿ony w 2001 r.
Obecnie liczy 30 cz³onków.
Spotykamy siê w ka¿dy czwartek o godz. 18-tej w Domu
Katolickim. Wiêkszoœæ z nas
nale¿y do chóru „Z³ota Jesieñ”,
który prowadzony jest przez
Bogumi³a Blanka. Nasz chór
bierze aktywny udzia³ w uroczystoœciach gminnych jak:
Powitanie Wiosny w Gronowie, Dzieñ Inwalidy w Lubiczu,
Dzieñ Babci i Dziadka w Z³otorii itp.
Braliœmy tak¿e udzia³ w przegl¹dach chórów emeryckich
w Golubiu-Dobrzyniu, W¹brzeŸnie, Toruniu i Sierpcu.
Spotka³ nas te¿ zaszczyt
uœwietnienia uroczystej Sesji
Rady Gminy na zakoñczenie
roku 2004, która odby³a siê
w gimnazjum w Grêbocinie.
Cz³onkinie Klubu Seniora bra³y tak¿e udzia³ w wysta-

wach prac rêkodzie³a – hafty
w Toruniu oraz Golubiu-Dobrzyniu, za które otrzyma³y
dyplomy i drobne nagrody.
Dzia³alnoœæ nasz¹ wspiera Urz¹d Gminy, dziêki czemu
mo¿emy wyje¿d¿aæ na

ró¿ne imprezy i poznawaæ nowych ludzi. Wspomaga nas te¿
Bank Spó³dzielczy w Grêbocinie oraz Spó³ka z o.o. „Jurmet”
z Lubicza Dolnego.
Wszystkim sponsorom jesteœmy bardzo wdziêczni, bo
dziêki nim czujemy siê

potrzebni, nie mamy czasu
myœleæ o staroœci a odwdziêczyæ mo¿emy siê piêkn¹ piosenk¹.
Przewodnicz¹ca
Klubu Seniora
Janina £ubkowska

Zdjêcie z 18 stycznia 2005 r. - po „Spotkaniu z kolêd¹” w gimnazjum w Grêbocinie

Ludność
Gminy Lubicz
Liczba ludnoœci Giny z roku na rok wzrasta. W porównaniu do roku 2003 wzros³a ogó³em o 620 osób, a na koniec 2004 wynosi³a 15404 mieszkañców zameldowanych
na pobyt sta³y i 445 mieszkañców zameldowanych na
pobyt czasowy, co w rozbiciu na poszczególne miejscowoœci przedstawia siê nastêpuj¹co:

Kobiety, z³apcie
wiatr w ¿agle
W zwi¹zku z rozpoczêciem
Projektu Phare 2002 Sektorowy Program RZL „Integracja i reintegracja Kobiet na
Rynku Pracy”, którego realizatorem jest IMC Consulting,
a lokalnym partnerem Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza,
mamy zaszczyt zaprosiæ do
wziêcia udzia³u kobiety z terenu powiatu toruñskiego.
Jest to pilota¿owy projekt
maj¹cy na celu udzielenie
wsparcia i pomocy kobietom,
które opuœci³y rynek pracy,
prowadz¹ w³asne gospodarstwo rolne, pragn¹ zwiêkszyæ

wiarê we w³asne mo¿liwoœci
i kwalifikacje.
Zapewniony bêdzie zwrot
kosztów
przejazdu,
kursy
bezp³atne, posi³ek, a w przypadku kobiet wychowuj¹cych
dzieci – dzieciom zostanie zapewniona opieka.
Bli¿sze informacje mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej
www.kpir.pl
b¹dŸ
bezpoœrednio w biurze Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku (p. Liliana
Leszczyc-Grabianka) lub telefonicznie pod numerem (056)
678-92-40 (41).

O sprawach Gronowa

Dodatni jest równie¿ przyrost naturalny, co oznacza, ¿e
wiêcej osób siê rodzi ni¿ umiera i tak w roku 2004 zanotowano 177 urodzeñ i 105 zgonów.
Na dzieñ 28.02.2005 r. liczba ludnoœci wynios³a ogó³em 15978 mieszkañców.

W dniu 03.03.2005r w Szkole Podstawowej w Gronowie
odby³o siê zebranie wiejskie mieszkañców wsi z udzia³em
wójta Marka Olszewskiego i so³tysa Józefa Dunajskiego.
Spotkanie poœwiecone zosta³o omówieniu sytuacji oœwiaty na terenie gminy, zakupie zespo³u pa³acowego w Gronowie, planom dotycz¹cym gazyfikacji, kanalizacji wsi oraz
budowie oczyszczalni przyzagrodowych.
Mieszkañcy wsi Gronowo zainteresowani byli stawkami
podatkowymi za wodê, stanem i remontami dróg oraz przysz³¹ lokalizacj¹ cmentarza.
W zebraniu uczestniczyli tak¿e przedstawiciele policji, do
których mieszkañcy Gronowa kierowali wnioski.
W spotkaniu wziê³o udzia³ 61 osób.
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Oszczędzamy
nawet na
śmieciach
Zarz¹d Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
wspólnie z MPO Toruñ przystêpuje do programu selektywnej zbiórki
odpadów bezpoœrednio u Ÿród³a.
Zbiórka skierowana jest w pierwszej kolejnoœci, jako program pilota¿owy, do mieszkañców so³ectw
Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Z³otoria i Grêbocin. Selektywn¹ zbiórk¹ odpadów bêd¹ objêci wy³¹cznie
klienci MPO Toruñ w rejonach tzw.
zwartej zabudowy wyszczególnionych so³ectw. Program realizowany
bêdzie w czerwcu i lipcu 2005 r.
Na czym polega selektywna
zbiórka odpadów bezpoœrednio
u Ÿród³a ?
Pracownicy Zarz¹du Dróg w Lubiczu wspólnie z pracownikami
MPO Toruñ dostarcz¹ nieodp³atnie zainteresowanym mieszkañcom worki do selektywnej zbiórki
odpadów w trzech kolorach z przeznaczeniem na szk³o, makulaturê
i plastik oraz puszki. Worki bêd¹
wystawiane przez mieszkañców i zabierane przez MPO raz w miesi¹cu
w ustalonym dniu.
Ka¿dy, kto bêdzie chcia³ doko-

nywaæ podzia³u swoich odpadów
szybko dostrze¿e p³yn¹ce z tego korzyœci. Poprzez selektywn¹
zbiórkê odpadów przyczyniamy siê
do mniejszego zanieczyszczenia
naturalnego œrodowiska.
Dotychczas wyrzucamy do jednego pojemnika puszki, szk³o, makulaturê, plastik wraz z innymi
odpadami. Zdarza siê, ¿e z utêsknieniem czekamy na s³u¿by MPO,
które opró¿ni¹ nasz pojemnik. Teraz mo¿e siê to zmieniæ za nasz¹
przyczyn¹ – szk³o, makulaturê,
plastik i puszki wyrzucimy do dostarczonych worków, natomiast
pozosta³e odpady do naszego starego pojemnika. Mo¿e siê zdarzyæ,
¿e jego pojemnoœæ oka¿e siê dla
nas za du¿a. Korzyœæ finansowa,
polega na tym, ¿e MPO na nasz
wniosek dokona wymiany pojemnika na mniejszy, przez co ni¿sze
bêd¹ równie¿ op³aty za wywóz nieczystoœci sta³ych.
przedstawicieZ
zapewnieñ
li MPO wiemy, ¿e ten system
sprawdzi³ siê ju¿ w Toruniu. Je¿eli potwierdz¹ siê nasze za³o¿enia i selektywna zbiórka odpadów
u Ÿród³a spotka siê z przychylnym
nastawieniem naszych mieszkañców, to programem tym bêdziemy
obejmowaæ kolejne so³ectwa.
Zachêcamy naszych mieszkañców do wspólnej akcji, o której bêdziemy przypominaæ.

Ochrona terenów zieleni
i zadrzewień
Chronionymi elementami przyrody s¹ wszelkie tereny zieleni
i zadrzewienia. Nie ogranicza siê to tylko do szczególnych form
ochrony przyrody (takich jak : parki narodowe i krajobrazowe,
rezerwaty i pomniki przyrody, u¿ytki ekologiczne itp.). Z powy¿szego wynika, ¿e ka¿de nawet pojedyncze drzewo lub krzew
podlega ochronie prawnej zapewnianej ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
880 ze zmianami).
Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 4 w/w ustawy
ochrona drzew, krzewów i zieleni opiera siê na trzech filarach,
którymi s¹ :
I. Obowi¹zek uzyskania zezwolenia na usuniêcie drzewa
lub krzewu
Takie zezwolenie jest decyzj¹ administracyjn¹ wydawan¹ tylko
na wniosek posiadacza nieruchomoœci przez wójta.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniêcie drzewa lub krzewu ( iglaste, liœciaste powy¿ej 5 lat ¿ywotnoœci) powinien zawieraæ :
1. Imiê, nazwisko i adres posiadacza nieruchomoœci,
2. tytu³ prawny w³adania nieruchomoœci¹,
3. nazwê gatunku drzewa i krzewu,
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoœci 130 cm,
5. wielkoœæ powierzchni ( w m2 ), z której zostan¹ usuniête
krzewy,
6. przeznaczenie terenu, na którym roœnie drzewo i krzewy,
7. przyczynê i termin zamierzonego usuniêcia drzewa i krzewu,
• przy sk³adaniu wniosku nale¿y wnieœæ op³atê skarbow¹ w postaci znaczków skarbowych w wysokoœci 5,00 z³ od podania
oraz 0,50 z³ od ka¿dego za³¹cznika.
• przy odbiorze decyzji zezwalaj¹cej na usuniêcie drzew lub
krzewów nale¿y uiœciæ op³atê skarbow¹ w postaci znaczków
skarbowych w wysokoœci 20 z³.

Dwa etapy remontów dróg gminnych

Naprawimy zimowe
uszkodzenia

Zima 2005 roku da³a znaæ o sobie na drogach gminnych. Wahania
temperatur, opady deszczu i œniegu przyczyni³y siê w znacznym
stopniu do dewastacji nawierzchni gruntowych i asfaltowych dróg
gminnych na terenie gminy Lubicz.
Powsta³o wiele dziur w nawierzchniach asfaltowych, oraz wiele kolein i zastoisk wody.
Zarz¹d Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
planuje w najbli¿szym czasie, przy
sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, dokonaæ napraw nawierzchni dróg asfaltowych przez
przeprowadzenie remontu cz¹stkowego nawierzchni tych dróg
(³atania dziur). Na drogach gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych
tak¿e planuje siê wykonanie robót
remontowych. Ich realizacja odbêdzie siê w dwóch etapach - wiosennym i jesiennym. Prace remontowe
nawierzchni dróg gruntowych bêd¹
polega³y na profilowaniu, wa³owaniu i uzupe³nieniu materia³em nawierzchni dróg na terenie
wszystkich so³ectw o ³¹cznej d³u-

goœci 90,4 km ( pow. 335.335,0
m2).
Z uwagi na to, ¿e drogi gminne o nawierzchniach gruntowych
szybciej ulegaj¹ zniszczeniu poprzez
eksploatacjê i zmienne warunki
atmosferyczne w roku bie¿¹cym
Zarz¹d Dróg w miarê posiadanych
œrodków planuje wykonanie powierzchniowego utrwalenia niektórych odcinków dróg gminnych
emulsj¹ asfaltow¹ i grysami. Nawierzchnia wykonana w tej technologii
przypomina
wygl¹dem
nawierzchniê asfaltow¹, a jej zalet¹ jest to, ¿e nie wymaga ci¹g³ego wyrównywania i nie ulega tak
szybko zniszczeniu jak nawierzchnia gruntowa.
Ponadto Zarz¹d Dróg przypomina wszystkim u¿ytkownikom dróg
gminnych aby ograniczyli prêdkoœæ swoich pojazdów na drogach
gminnych. Nadmierna prêdkoœæ na
drogach o nawierzchniach gruntowych jest przyczyn¹ powstawania
tzw. tarki oraz kolein i dziur w nawierzchni.
SZEROKIEJ DROGI.

tej krzewami) s¹ ekonomicznym œrodkiem ochrony œrodowiska
maj¹cym zniechêciæ do pochopnego wystêpowania z wnioskiem
o zezwolenie na usuniêcie drzew i krzewów.
Nie pobiera siê op³at za usuwanie drzew lub krzewów :
1. na których usuniêcie nie jest wymagane zezwolenie,
2. na których usuniêcie osoba fizyczna uzyska³a zezwolenie na
cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
3. je¿eli usuniêcie jest zwi¹zane z odnow¹ i pielêgnacj¹ drzew
i krzewów rosn¹cych na terenie nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków,
4. które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi lub mienia w istniej¹cych obiektach budowlanych,
5. które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ruchu drogowego, kolejowego,
6. w zwi¹zku z przebudow¹ dróg publicznych i linii kolejowych,
7. które obumar³y lub nie rokuj¹ szans na prze¿ycie, z przyczyn
niezale¿nych od posiadacza nieruchomoœci,
8. z grobli stawów rybnych,
9. je¿eli usuniêcie by³o zwi¹zane z wykonywaniem urz¹dzeñ
wodnych s³u¿¹cych kszta³towaniu stosunków wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej.
Zauwa¿yæ trzeba, ¿e w sytuacjach w/w ustawodawca zwalnia
od op³at, ale nie od obowi¹zku uzyskania zezwolenia. Oznacza
to, ¿e usuniêcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia jest sankcjonowane administracyjn¹ kar¹ pieniê¿n¹, mimo ¿e gdyby
usuwaj¹cy zezwolenie uzyska³, by³by zwolniony z obowi¹zku
poniesienia op³aty.

III. Administracyjne kary pieniê¿ne
Przepisy art. 88 ust. 1 stanowi, ¿e wójt wymierza administracyjn¹ karê pieniê¿n¹ za:
1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niew³aœciwym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprzêtu mechanicznego albo urz¹dzeñ technicznych oraz zastosowaniem œrodków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roœlinnoœci,
2. usuwaniem drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
3. zniszczenie spowodowane niew³aœciw¹ pielêgnacj¹ terenów
zieleni, zadrzewieñ, drzew lub krzewów.
II. Op³aty za usuwanie drzew i krzewów na podstawie
Administracyjne kary pieniê¿ne s¹ œrodkami odpowiedzialuzyskanego zezwolenia przewidziane w art. 84–87
noœci prawnej, niezwykle rygorystycznej i wynosz¹ zawsze
ustawy o ochronie przyrody.
Takie op³aty (wysokie, uzale¿nione od gatunku drzewa i jego trzykrotnoœæ op³aty za usuniêcie drzew lub krzewów, a organ
obwodu na wysokoœci 130 cm oraz od powierzchni poroœniê- wymierzaj¹cy karê nie ma ¿adnych mo¿liwoœci jej ³agodzenia.
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Śpiewająca młodzież
„Muzyka ma ogromne zdolnoœci wyra¿ania piêkna ka¿dej kultury. Ze swej natury mo¿e sprawiæ, ¿e zabrzmi¹
wewnêtrzne harmonie. Podnosi intensywne i g³êbokie
emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wp³yw”.
(Jan Pawe³ II)
W Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym istniej¹ dwa
zespo³y muzyczne, które wykonuj¹ muzykê a’cappella – Chór
oraz Zespó³ Kameralny, który po swoj¹ nazwê siêgn¹³ do
gwiazdozbioru widocznego na
naszym niebie – „Corona Borealis” (Korona Pó³nocy). Cz³onkowie zespo³u stoj¹ w pó³kolu,
tak jak gwiazdy tworz¹ce tê
konstelacjê. Repertuar wspó³tworz¹ renesansowe i barokowe pieœni mi³osne, stylizacje
muzyki ludowej oraz utwory
kompozytorów wspó³czesnych,
opracowane na g³osy równe.
„Corona Borealis” istnieje w naszej szkole od wrzeœnia
2004 roku. W grudniu ubieg³ego roku Zespó³ Kameralny wyst¹pi³ na uroczystej sesji Rady
Gminy. Bardzo spodoba³ siê
publicznoœci tote¿ radni wraz
z wójtem Markiem Olszewskim
pozyskali œrodki finansowe na
rozwój m³odych talentów i dziêki temu ju¿ w tym roku szkol-

nym Zespó³ Kameralny bêdzie
reprezentowaæ szko³ê i Gminê
Lubicz na Miêdzynarodowym
Festiwalu Chóralnym w Republice Czeskiej „O³omuniec
2005”. W sk³ad zespo³u wchodz¹ uczniowie Gimnazjum nr
1 w Lubiczu – 10 dziewcz¹t i 2
ch³opców. Oprócz pracy w Zespole Kameralnym, jego cz³onkowie œpiewaj¹ na co dzieñ
w Chórze Zespo³u Szkó³ nr 1
w Lubiczu, który z³o¿ony jest
zarówno z uczniów gimnazjum,
jak i szko³y podstawowej.
Chór istnieje w naszej szkole od trzech lat. Posiada na
swoim koncie wiele sukcesów
i godnie reprezentuje szko³ê
i gminê Lubicz. Nasz chór bra³
udzia³ miêdzy innymi w Toruñskim Festiwalu Chóralnym
z Okazji 770 Rocznicy Nadania Praw Miejskich. W 2004
roku zdoby³ I miejsce na Konkursie Chórów o Puchar Marsza³ka Województwa Kujawsko
– Pomorskiego i na Gminnym

Konkursie Kolêd i Pastora³ek. W roku bie¿¹cym zdoby³
II miejsce na Miêdzydiecezjalnym Festiwalu Pieœni i Piosenki Bo¿onarodzeniowej oraz
III miejsce na Ogólnopolskim
Konkursie Chórów a’capella
Dzieci i M³odzie¿y – etap wojewódzki..
23 stycznia 2005 roku
w Kowalewie Pomorskim
odby³ siê Konkurs Kolêd
i Pastora³ek. Wziê³o w nim
udzia³ ponad siedemdziesiêciu wykonawców z ca³ego województwa kujawsko
– pomorskiego. W repertuarze mo¿na by³o us³yszeæ nie
tylko tradycyjne kolêdy i pastora³ki, ale równie¿ wspó³czesne pieœni i piosenki
bo¿onarodzeniowe, których
wykonawcami byli soliœci, zespo³y wokalno – instrumentalne oraz chóry. Uczennica
trzeciej klasy Gimnazjum
nr 1 w Lubiczu – Marta Wilk
zdoby³a III miejsce.
Wykonywanie
muzyki
a’cappella to wielka sztuka
i ogromna praca nad emisj¹
zespo³ow¹. Chcielibyœmy zaszczepiæ w „m³odej duszy”
piêkno wykonywania muzyki

NOWOŚCI
Z literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Cieñ wiatru”- C.R. Zafon, „Szklana zupa”J. Carroll, „Imperium wilków”- J. Ch. Grange, „Oskar i pani Ró¿a”,- E. Schmitt, „Tylko jedno
spojrzenie”- H. Coben, „Pianistka”- E. Jelinek, „Inny ch³opiec”- W. Russell, „Handlarz kaw¹”D. Liss, „¯o³nierka”- V. Zenati, „Mistrz”- B. Widstein, „Kapitan Alatriste”- A. Perez-Reverte, „Mi³oœæ Leny”- J. Kuckart, „Cuda w Santo Fico”- D.L. Smith, „Sprawa honoru”- L. Olson, „Patrz,
jak Jane ucieka”- J. Fielding.
Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki polskich autorów: K. Durczok- „Wygraæ ¿ycie”, J. Grzegorczyk„Trufle. Nowe przypadki ksiêdza Grosera”, J. Chmielewska „Mnie zabiæ”, M. Szwaja- „Stateczna
i postrzelona”, K. Le¿eñska- „Ale¿ Marianno”, A. Piotrowski- „Pokonaæ nowotwór”, A. Tuszyñska- „ Rodzinna historia”, S. Sikora- „Mój d³ug”, M. Cegielski- „Apokalipso”, G. Plebanek „Dziewczyna z Portofino”.

bez podk³adu muzycznego, bez
towarzyszenia instrumentów.
G³os ludzki jest instrumentem,
który sam sobie potrafi akompaniowaæ, zmieniaæ tonacjê,
biegaæ, zginaæ i prowadziæ melodiê. To piêkna rzecz odkrywaæ jego mo¿liwoœci – mówi¹
dyrygenci i opiekunowie artystyczni Zespo³u Kameralnego i Chóru – mgr Aleksandra
Kwiatkowska i mgr Ariel Radomiñski, nauczyciele muzyki
w Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu.
Opracowa³a
Violetta Chmurzyñska

KOMUNIKATY

•
Biblioteki
Publiczne prosz¹ czytelników
o zwrot przetrzymanych
ksi¹¿ek.
• Nowy numer telefonu
Gminnej Biblioteki Publicznej - 678-51-35
• Biblioteka oferuje do
sprzeda¿y 8 tytu³ów
ksi¹¿ek Pana dr Stanis³awa Giziñskiego

Dla m³odzie¿y biblioteka poleca: „Dobranoc, s³onko”, „Sówki”, „Odlot na samo dno”, „Sierpniowe szczêœcie”, „Ciao, Bambina”, „Nie przegapiæ mi³oœci”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym

Wydawca:
Urz¹d Gminy Lubicz
87-162 Lubicz,
ul. Toruñska 21
tel. (056) 678-21-28,
fax (056) 678-21-22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Barbara Wiertel
Nak³ad: 1500 egzemplarzy
Druk:

zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD

tel. 501-75-39-67

Z literatury popularno- naukowej biblioteka zakupi³a: „Historia Europy”, „Socjologia”- P.
Sztompka, „Dzieje architektury”- P. Nuttgens, „Auschwitz”- L. Rees, „Gu³ag”- A. Applebaum
Dla najm³odszych: „S³oneczko”, „¯aby”, „Koty”, „Spacer maluchów”, „Bajeczki z miasteczka”,
„Martynka kocia mama”, seria ksi¹¿ek o Bobie budowniczym: „Straszny smok”, „Strach mechanik”, „Koparka i stegozaur”, „Bob i orkiestra”, „K³opotliwa tr¹bka”, „Zamieszanie z betoniark¹”,
Z³ota Ksiêga Bajek: opowieœci ze wszystkich stron œwiata”.
Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a filmy : „Obcy kontra predator”, „Pamiêtnik”,
„Terminal”, „£owca umys³ów”, „Ja, Robot”, „Dziewczyna z Jersey”, „Apartament” oraz dla najm³odszych: „Iniemamocni”, „Rybki z Ferajny”, „Bambi”.

WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO

