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Przypomnijmy...
Rok 1999, 7 czerwiec
– wizyta Ojca Œwiêtego
w Toruniu. Nabo¿eñstwo na p³ycie lotniska. Byliœmy tam.
Rok 1999, 30 grudnia
– uroczysta sesja Rady
Gminy Lubicz i nadanie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II tytu³u
Honorowego Obywatela Gminy Lubicz.
Rok 2004, 31 sierpnia – nadanie nowemu
Gimnazjum w Grêbocinie im. Jana Paw³a II.

Szczególny charakter mia³y one
w Grêbocinie, gdzie znajduje siê
otwarte niedawno nowe Gimnazjum im. Jana Paw³a II. Uroczysta
Msza Œw. odby³a siê tu 4 kwietnia.
Po niej m³odzie¿ szkolna z dyrekcj¹, nauczycielami, ksiê¿mi, w³adze
samorz¹dowe Gminy Lubicz, radni
i so³tysi oraz mieszkañcy zgromadzeni na uroczystoœciach udali siê
do szko³y, pod tablicê upamiêtniaj¹c¹ nadanie tej placówce imienia
Wielkiego Patrona. Przy portrecie
Papie¿a, spowitym czarn¹ szarf¹
m³odzie¿ szkolna recytowa³a wiersze Jana Paw³a II. Wspomnienie
o Patronie wyg³osi³a pani dyrektor Brygida Bogdanowicz-Kopeæ
i Wójt Gminy Marek Olszewski.
G³ównym organizatorem tych uroczystoœci, obok wielebnych ksiê¿y

i dyrekcji szko³y, by³a pani Hanna
Anzel, przewodnicz¹ca Rady Gminy Lubicz.
Po z³o¿eniu kwiatów i zapaleniu
zniczy odœpiewano wspólnie pieœñ
znan¹ ze Œwiatowych Dni M³odzie¿y, lubian¹ przez Ojca Œwiêtego
„Abba, Ojcze”.
Wieczorem 7 kwietnia odprawiona zosta³a w koœciele parafialnym w Lubiczu Górnym uroczysta
Msza Œw. po¿egnalna, która zgromadzi³a rzesze wiernych, z udzia³em Wójta Gminy Lubicz.
Tego samego wieczora w koœciele parafialnym w Grêbocinie odby³
siê Apel Jasnogórski, poprzedzony
pieœniami ulubionymi przez Ojca
Œwiêtego.
Po uroczystoœciach licznie zgromadzeni mieszkañcy, m³odzie¿

szkolna i w³adze samorz¹dowe
z pani¹ Ann¹ Reca, zastêpc¹ Wójta i Hann¹ Anzel, przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Lubicz przeszli do
szko³y.
Przed budynkiem u³o¿ono wielkie serce z zapalonych zniczy, serce dla Ojca Œwiêtego. Uroczystoœæ
zakoñczono wspólnym odœpiewaniem „Barki”.
We wszystkich uroczystoœciach
spontanicznie uczestniczyli mieszkañcy gminy, przedstawiciele organizacji spo³ecznych oraz Stra¿acy
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
którzy zaci¹gali warty honorowe.
Oby owoce Wielkiego Pontyfikatu i nadzwyczajne poruszenie serc
w tych niezwyk³ych dniach uczyni³o nas istotnie lepszymi na d³ugo.
MO
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Pożegnaliśmy Jana Pawła II

W koœciele parafialnym w Grêbocinie i Zespole
Szkó³ nr 2, w dniach 4 i 7 kwietnia odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z ¿a³ob¹ po œmierci Ojca Œwiêtego. Koœció³ parafialny wype³ni³ siê do ostatniego
miejsca. Tak¿e w szkole nie oby³o siê bez wzruszeñ.

Dzieci pamiêtaj¹ tylko jednego papie¿a - Jana Paw³a II

Przewodnicz¹ca Rady i wójt zaœpiewali po¿egnaln¹ „Barkê”

Stra¿acy na honorowej warcie w koœciele w Grêbocinie.

Œwiate³ka dla Ojca Œwiêtego p³onê³y w ca³ej Polsce.
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Powódź – chronologia zdarzeń
22 marca godz. 12.00
Og³oszenie stanu przeciwpowodziowego, poziom rzeki przekracza
530 cm. Pracownicy Gminnego Zarz¹du Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZD) obserwuj¹ rzekê. Podjête s¹ przygotowania do walki z ¿ywio³em.

23 marca

Poziom wody rós³ z ka¿d¹ godzin¹...

Woda przybiera, zagro¿one s¹ budynki mieszkalne w okolicach mostu w Z³otorii, Gminny ZD dostarcza pierwsze transporty piasku do
zagro¿onego rejonu.
18.00 – rozpoczyna siê akcja ratunkowa. Na miejscu s¹ stra¿acy
OSP Z³otoria.
18.30 – 12 stra¿aków OSP Z³otoria nape³nia worki z piaskiem,
uk³ada wa³ przeciwpowodziowy. Gmina dostarcza kolejne transporty piasku. Na miejscu pracuje koparka Urzêdu Gminy. S¹ te¿
pracownicy „Elwiku” z pompami do usuwania wody z pomieszczeñ
mieszkalnych. Przewidziany stan wody na godz. 24.00 – 820 cm
(stan alarmowy to 650 cm)
20.30 – przybywa 11 stra¿aków OSP Lubicz.
Podwy¿szanie wa³u przeciwpowodziowego trwa do godz. 4.00 dnia
24 marca. Woda nadal przybiera, ale nie pokonuje przygotowanych
umocnieñ.

24 marca

...by³y w Z³otorii domy, które powinny uton¹æ.

7.00 - na miejsce przybywaj¹ dwa samochody OSP Grêbocin, 10
stra¿aków, a chwilê póŸniej 5 stra¿aków OSP M³yniec. Transporty piasku i ciê¿ki sprzêt UG Lubicz oraz 4500 worków z PSP Toruñ
pozwala, by stra¿acy nad¹¿yli z podwy¿szaniem wa³u wraz ze wzrostem stanu wody.
14.00 – 16.00 Zmêczeni stra¿acy s¹ zmieniani przez kolegów z OSP
Lubicz, Brzezinko i Rogowo.
15.00 – stan wody osi¹ga poziom maksymalny 775 cm. Nastêpuje przesi¹kanie wa³ów pod ogromnym naporem wody. Trwa ich
uszczelnianie i pompowanie wody z posesji przez pracowników „Elwiku”.
15.40 – po krótkim odpoczynku wracaj¹ stra¿acy OSP Z³otoria.Trwa
umacnianie wa³ów. Sytuacja jest opanowana. Stan wody ustabilizowa³ siê.
21.30 – OSP Lubicz, Brzezinko i Rogowo wracaj¹ do swoich remiz.
Dy¿ur pe³ni OSP Z³otoria.
22.00 – OSP Grêbocin przejmuje zabezpieczenie zalanej drogi Z³otoria-Grabowiec od Policji.
22.15 – obni¿enie stanu gotowoœci, koniec akcji ratunkowej.
W akcji przeciwpowodziowej bra³y udzia³ wszystkie pojazdy OSP i ok.
60 stra¿aków OSP z terenu gminy Lubicz, 10 pracowników UG, koparko-³adowarka, ³adowarka £-250, dwie wywrotki MANN (18 i 23 t), dwa
samochody osobowo-towarowe, czterech pracowników „Elwik” i pojazd
pogotowia wod.-kan., dwie pompy szlamowe.
Zu¿yto 450 ton piasku, 4,5 tysi¹ca worków.
Sprawdzi³y siê wszystkie s³u¿by Gminy Lubicz. Szczególnie wyró¿niæ
trzeba Grzegorza Wilmanowicza, d-cê sekcji OSP Z³otoria, druha Rafa³a G¹skê, d-cê sekcji OSP Lubicz oraz wszystkich bior¹cych udzia³
w akcji stra¿aków obu tych jednostek, którzy w bardzo trudnych warunkach w nocy z 23 na 24 marca spisali siê na medal. Dobre te¿ by³o
wspó³dzia³anie wszystkich OSP, Gminnego Zarz¹du Dróg, stanowiska
OC, pogotowia wod.-kan. Powiedzieæ mo¿na z satysfakcj¹, ¿e powodzenie tej akcji zawdziêczamy si³om w³asnym Gminy Lubicz.

Wszyscy stra¿acy z naszej gminy walczyli z powodzi¹.

Zwyciêstwo w walce z ¿ywio³em nie przysz³o ³atwo.

Pomocy od Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Toruniu oczekiwaliœmy jedynie w zakresie dostarczenia worków oraz u¿yczenia ³odzi na Wilcz¹
Kêpê w Grabowcu, co otrzymaliœmy. Za tê pomoc tak¿e dziêkujemy.
MO

Droga do Grabowca te¿ zosta³a zalana.
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Uczniowie szkół naszej gminy odnoszą sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Sukcesy po lekcjach
W Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu oferta zajêæ poza lekcyjnych jest bardzo ró¿norodna.
Uczestnicz¹ce w nich dzieci rozwijaj¹ swoje zdolnoœci, pasje i osobowoœæ. Zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci jej zastosowania, o czym œwiadcz¹ sukcesy naszych uczniów w licznych konkursach i przegl¹dach szkolnych oraz pozaszkolnych.
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu
przywi¹zuje du¿¹ wagê do edukacji obywatelskiej m³odzie¿y.
Dwunastu uczniów klas trzecich gimnazjum przyst¹pi³o do II
Regionalnego Konkursu o Samorz¹dzie Terytorialnym, organizowanego
przez
Sejmik
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do etapu rejonowego
zakwalifikowa³o siê jedenaœcie
uczennic, które pod opiek¹ mgr
Marioli Kordowskiej, nauczycielki historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w gimnazjum, poszerza³y
swoj¹ wiedzê na temat struktury
i funkcjonowania samorz¹dów
terytorialnych: czyta³y ustawy,
wyszukiwa³y informacje na temat województwa kujawsko –
pomorskiego.
14 lutego 2005 roku przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego – Lucyna Andryasiak poinformowa³a Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1
w Lubiczu, i¿ do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowa³o
siê dziesiêæ uczennic naszego gimnazjum. Bieg³e w wiedzy
o samorz¹dzie terytorialnym
dziewczynki to: Magdalena Pietkiewicz, Karolina Korpalska,
Marta Kuziemkowska, Joanna Pomaskow, Patrycja Balina,
Ma³gorzata ¯erkowska, Marta
Wilk, Halina Karczewska, Kinga Mikowska i Izabela £aska.
- Konkurs jest trudny, poziom bardzo wysoki, ale w pe³ni
kszta³tuje postawy obywatelskie
i przygotowuje uczniów do uczestnictwa w demokratycznych dzia³aniach obywatelskich, rozwija
ich uzdolnienia i zainteresowania, pobudza do twórczego myœlenia i stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym dzia³aniu – mówi Mariola Kordowska.
- Cieszê siê, ¿e uczniowie chêtnie
uczêszczaj¹ na zajêcia Kó³ka Regionalnego i przystêpuj¹ do tego
konkursu. W zesz³ym roku mieliœmy trzech finalistów, w tym
roku mamy ich a¿ dziesiêciu.
Tym wiêksza jest moja radoœæ.
Uczennica klasy trzeciej gimnazjum – Halina Karczewska,
tak¿e podopieczna mgr Marioli
Kordowskiej, zosta³a laureatem
wojewódzkiego etapu Europejskiego Konkursu Szkolnego
„EUROPA w SZKOLE”. Wraz
z opiekunk¹ pojawi³a siê na uroczystym wrêczeniu nagród w Pa³acu M³odzie¿y w Bydgoszczy 14
marca 2005 roku.
Od kilku lat w naszej szkole

prowadzone s¹ przez mgr Hannê Osiñsk¹ zajêcia pozalekcyjne w œwietlicy, przygotowuj¹ce
uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej. 19
marca 2005 roku nauczyciele
œwietlicy zorganizowali gminny
etap Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego, w którym wziê³y udzia³: Szko³a Podstawowa
nr 1 z Lubicza Dolnego, szko³y
podstawowe z M³yñca, Gronowa, Z³otorii oraz Zespó³ Szkó³
nr 1 z Lubicza. Szko³ê w Lubiczu reprezentowali uczniowie ze
szko³y podstawowej: Miazgowska Dominika, Mateusz Zatorski
i Rafa³ Tuszyñski oraz uczniowie gimnazjum: Marcin Sikora,

Dla najm³odszych uczniów,
12 marca 2005 roku, w szkole w Lubiczu zosta³ zorganizowany Gminny Przegl¹d Ma³ych
Form Teatralnych o Puchar
Przechodni Inspektora Oœwiaty „Zabawa w teatr”. Przegl¹d
mia³ na celu stworzenie dzieciom
warunków do zabawy i zadowolenia, p³yn¹cego z wiary we w³asne si³y twórcze, korzystania ze
skarbca polskiej literatury piêknej i dzieciêcej oraz sytuacji do
œwiadomego u¿ywania jêzyka literackiego i poetyckiego. Jego
zadaniem jest inspirowanie do
dzia³añ twórczych poprzez ró¿norodne techniki teatralne oraz
wyrobienie umiejêtnoœci przek³adania utworów literackich

Uczniowie z Grêbocina równie¿ odnosz¹ sukcesy w konkursach
przedmiotowych.
Rafa³ Zatorski, £ukasz Stangrecki i Micha³ Chêtkowski jako
rezerwowy. Turniej przebiega³
w dwóch etapach. Czêœæ pierwsza polega³a na rozwi¹zaniu testu na temat przepisów ruchu
drogowego, natomiast czeœæ druga na prawid³owym przejechaniu rowerem po torze przeszkód.
Konkurs stanowi³ œwietn¹ zabawê dla uczniów, ale przede
wszystkim sprawdzi³ ich znajomoœæ znaków drogowych i zasad poruszania siê po drodze.
Wszyscy m³odzi uczestnicy byli
znakomicie przygotowani. W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa nr
2 w Lubiczu a w kategorii szkó³
gimnazjalnych - Gimnazjum nr
1 w Lubiczu.

i poetyckich na jêzyk muzyki,
ruchu, plastyki. W Przegl¹dzie
wziê³y udzia³ zespo³y uczniów
z klas I – III Szko³y Podstawowej
w Gronowie i Z³otorii oraz z naszej szko³y. Wystêpy uczniów
poprzedzi³y zabawy i æwiczenia
oddechowe, artykulacyjne i ruchowe. Komisja konkursowa,
oceniaj¹c wystêp uczniów, bra³a
pod uwagê dobór utworu, znajomoœæ tekstu, interpretacjê (ruch,
gesty, dykcjê), rekwizyty i scenografiê. Puchar Inspektora Oœwiaty zdobyli uczniowie Zespo³u
Szkó³ nr 1 w Lubiczu, którzy zaprezentowali inscenizacjê „Czerwone Kapturki” Zofii Wójcik.
Sukcesem naszych uczniów zakoñczy³ siê te¿ II Gminny Konkurs Piosenki „Œpiewaæ ka¿dy

mo¿e”, który odby³ siê 22 marca
2005 roku. Udzia³ w nim wziê³y
Szko³y Podstawowe ze Z³otorii,
Gronowa oraz Zespó³ Szkó³ nr
1 z Lubicza. Puchar Przechodni Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr
1 w Lubiczu otrzyma³o Gimnazjum nr 1 w Lubiczu, które uzyska³o najwy¿sz¹ liczbê punktów.
O tym, ¿e „trening czyni mistrza” przekonuj¹ siê na co
dzieñ uczniowie, którzy zdobywaj¹ czo³owe miejsca w zawodach sportowych.17 lutego 2005
roku Gimnazjum numer 1 w Lubiczu wziê³o udzia³ w Mistrzostwach Gminy Lubicz w Tenisie
Sto³owym. W kategorii dziewcz¹t
I miejsce zajê³y: Ewelina Zió³kowska i Karolina Kiczor, natomiast w kategorii ch³opców
I miejsce przyznano Rafa³owi
Zatorskiemu i Adrianowi Lewandowskiemu. W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu
w Tenisie Sto³owym w Che³m¿y 24 lutego 2005 roku Ewelina Zió³kowska zajê³a II miejsce
w kategorii dziewcz¹t, VII miejsce przyznano Karolinie Kiczor. W kategorii ch³opców
Rafa³ Zatorski zaj¹³ VII miejsce,
natomiast Adrian Lewandowski
miejsce IX.
Szko³a Podstawowa nr 2 wziê³a udzia³ w Gminnym Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej dla
klas IV, który odby³ siê w Lubiczu Dolnym. Ch³opcy z naszej
szko³y zajêli II miejsce. W Gminnym Turnieju Tenisa Sto³owego
klas VI i m³odszych, który odby³
siê 19 lutego 2005 roku, Szko³a Podstawowa numer 2 w Lubiczu zajê³a I miejsce, natomiast
w Gminnym Turnieju Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t „Pi³karskie Pi¹tki”, który mia³ miejsce 12 marca
2005 roku - II miejsce.
2 marca 2005 roku w Szkole
Podstawowej w Osówce odby³ siê
Powiatowy Indywidualny Turniej
Tenisa Sto³owego, w którym bra³a udzia³ reprezentacja z naszej
szko³y wy³oniona w gminnym
turnieju. Startowa³o w nim 25
zawodniczek i 20 zawodników.
Uczniowie z naszej szko³y zajêli
nastêpuj¹ce miejsca: Weronika
Bieniewicz – VII miejsce; Aleksandra Kurowska – XI miejsce
i Arkadiusz Pietruszyñski – XI
miejsce.
S³owa uznania i gratulacje
nale¿¹ siê wszystkim uczniom,
którzy aktywnie i z ochot¹
uczêszczaj¹ na zajêcia pozalekcyjne, gdzie sumiennie przygotowuj¹ siê do konkursów,
przegl¹dów, zawodów, turniejów.
Opracowa³a
Violetta Chmurzyñska
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873)

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2005 przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
I. Rodzaj i formy realizacji zadañ.
U z 2003r. Nr 193 poz. 1891).
1. Zadania w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta.
patologiom spo³ecznym powinny byæ wykonane poprzez realiza4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
cjê przedsiêwziêæ z zakresu:
1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 m-cy od daty wysta1) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
wienia),
w formie:
2) aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy zakres
a) programów z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ, pomocy
dzia³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnione
psychospo³ecznej i prawnej oraz ochrony przed przemoc¹
do reprezentacji,
w rodzinie,
5. Do oferty na realizacjê zadania z zakresu profilaktyki uzab) szkoleñ dla sprzedawców i w³aœcicieli placówek podaj¹le¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym nale¿y dodatcych lub sprzedaj¹cych napoje alkoholowe,
kowo za³¹czyæ – program planowany do realizacji (przyk³adowe
c) programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych rescenariusze zajêæ).
alizowanych w œwietlicach œrodowiskowych i socjoterapeu6. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 30 kwietnia 2005r. do godzitycznych dla dzieci i m³odzie¿y,
ny 15 w Urzêdzie Gminy w Lubiczu ul. Toruñska 21 87-162 Lu2) przeciwdzia³anie nikotynizmowi, w formie:
bicz pokój Nr 6 w zamkniêtych opatrzonych napisem „Konkurs”
a) zajêæ edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y
oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³ob) specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzale¿szenia konkursowego) – osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (decydunionych,
je data wp³ywu).
II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realiza7. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na otrzymaæ
cjê zadañ w roku 2005
w Urzêdzie Gminy w Lubiczu pokój nr 6 lub pobraæ z interne1. Na realizacjê w/w zadañ w roku 2005 planuje siê przeznaczyæ
tu (www.lubicz.pl).
³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 9.000 z³ – na realizacjê zadañ z za8. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany winny
kresu profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³añ patologiom spobyæ parafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Poprawki mu³ecznym.
sz¹ byæ dokonane jedynie przez czytelne przekreœlenie b³êdnego
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zazapisu i wstawienie obok poprawnego.
danie mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie
9. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one
uzyskaj¹ akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ
po terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formalnych.
zmniejszenia bud¿etu w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu og³aszania VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
konkursu.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 14 dni od up³ywu terIII. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadañ
minu na sk³adanie ofert.
1. zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z odpowied2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane
nim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietprzez komisjê konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lunia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
bicz.
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)
3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagê nastêpuj¹ce kry2. wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w oferteria:
cie. W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjo1) Wartoœæ merytoryczn¹ projektu (celowoœæ oferty, zakres
wania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji
rzeczowy, zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem).
z jego realizacji.
2) Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowa3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu
nych kosztów.
w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypad3) Wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej
ku gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zadania
z planowanymi Ÿród³ami dofinansowania projektu.
znacz¹co odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego re4) Mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadaprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, zostan¹
nie zasobów kadrowych i rzeczowych.
ujawnione nieznane wczeœniej okolicznoœci podwa¿aj¹ce wiary5) Doœwiadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym
godnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
charakterze i zasiêgu (w tym doœwiadczenia z dotychczasowej
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania
wspó³pracy z Gmin¹ Lubicz).
realizacji zadania, kwota dofinansowania ze strony Gminy Lu4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dotacji na
bicz nie mo¿e przekroczyæ 70% rzeczywistych kosztów.
realizacjê poszczególnych projektów.
5. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest przei rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferenkazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹
tem a Gmin¹ Lubicz.
decyzjê.
IV. Termin i warunki realizacji zadañ
VII. Postanowienia koñcowe
1. Zadania winny byæ zrealizowane w roku 2005 z zastrze¿e1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany, pod rygorem rozniem i¿ szczegó³owe terminy wykonania zadañ okreœlone zostawi¹zania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach
n¹ w umowach.
i materia³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania
2. Zadania winne byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹
(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.),
zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami
a tak¿e w og³oszeniach prasowych, reklamach itp. informacji
i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gminê Lubicz.
3. Zadania winny byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby miesz2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
kañców Lubicza.
1) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organizacyjV. Termin sk³adania ofert.
nej Urzêdu Gminy orygina³ów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem kontroli
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 11
prawid³owoœci wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzeust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku
nia w³aœciwej dokumentacji z ni¹ zwi¹zanej;
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873).
2) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gmi2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkurny do kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem fisowym sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie
nansowym i merytorycznym.
na ka¿de zadania) wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dze3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ
niu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29
Urzêdu Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie inpaŸdziernika 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
ternetowej Urzêdu Gminy Lubicz (www.lubicz.pl)
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu-
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Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Tęgie młode głowy

19.03 i 2.04 2005r w Zespole Szkó³ nr 2 im. Jana
Paw³a II w Grêbocinie goœciliœmy uczniów - finalistów
konkursów przedmiotowych
z przyrody i geografii z woj.
kujawsko – pomorskiego.
Organizatorem konkursów by³
Zespó³ Szkó³ w Grêbocinie oraz
CKU – TODM i DN w Toruniu.
Patronat nad konkursami obj¹³ Kujawsko Pomorski Kurator
Oœwiaty w Bydgoszczy. Uczniów
i goœci obu konkursów serdecznie powita³a dyrektor szko³y
Brygida Bogdanowicz - Kopeæ Finaliœci w oczekiwaniu na zadania konkursowe.
oraz przedstawiciel Toruñskiej
Delegatury Kuratorium Oœwiaty sprawdzianu koñcz¹cego eduPrzys³uguj¹ im nastêpuj¹ce
Anna Jankowska.
kacjê w szkole podstawowej. uprawnienia:
§ wyszczególnienie osi¹gniêæ
19 marca 2005r. o godz 10.30 Ponadto uczniowie maj¹ prawo
odby³ siê etap wojewódzki Przed- do otrzymania celuj¹cej oceny na œwiadectwie ukoñczenia
miotowego Konkursu z Przyro- z przyrody, przyjêcia do wybra- gimnazjum
nego gimnazjum niezale¿nie od
dy „Z PRZYROD¥ NA TY”.
§ najwy¿sza ocena z geografii
94 uczniów szkó³ podstawo- kryteriów okreœlonych w statu- na œwiadectwie ukoñczenia klawych naszego województwa roz- cie szko³y oraz wyszczególnienie sy w danym roku szkolnym
osi¹gniêæ na œwiadectwie ukoñwi¹zywa³o zadania testowe.
§ zwolnienie z czêœci matemaMusieli wykazaæ siê wiedz¹ czenia szko³y podstawowej.
tyczno-przyrodniczej egzaminu
----------------------------i umiejêtnoœciami z wielu dzie04 kwietnia 2005r. o godz gimnazjalnego
dzin zintegrowanych w przed§ uzyskanie najwy¿szego wymiocie przyroda - z geografii, 10.30 odby³ siê etap wojewódzki „Przedmiotowego Konkur- niku z objêtej zwolnieniem czêbiologii, chemii i fizyki.
Fina³ by³ bardzo wa¿ny su z Geografii” dla uczniów œci egzaminu gimnazjalnego
§ przyjêcie do wybranej szkoi emocjonuj¹cy, zw³aszcza dla szkó³ gimnazjalnych. 88 gimuczniów klas VI, poniewa¿ nazjalistów walczy³o dzielnie ³y ponadgimnazjalnej niezale¿po raz pierwszy laureaci tego o miano laureata. Uda³o siê 29 nie od kryteriów okreœlonych
w statucie szko³y
konkursu zwolnieni zostali ze uczniom.

Działalność
Od 18 kwietnia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Z³otorii bêdzie znajdowa³a siê czytelnia internetowa.
Czytelnikom bêd¹ udostêpnione trzy stanowiska komputerowe
z dostêpem do Internetu w ramach programu “Ikonka”. Korzystanie z czytelni internetowej jest bezp³atne.
Dnia 23 kwietnia przypada Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki, który
zosta³ og³oszony przez UNESCO Dniem Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. Inauguracja “Dnia Ksi¹¿ki” odbêdzie siê we wszystkich
bibliotekach naszej gminy dnia 22 kwietnia. Naszym najwierniejszym czytelnikom zostan¹ wrêczone ksi¹¿ki, a na wszystkich czeka poczêstunek w postaci s³odyczy. Bardzo serdecznie
zapraszamy.
27 kwietnia W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym odbêdzie siê gminny etap IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. „STROFY O ZIEMI NASZEJ”. Organizatorem
konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.
Prejsa w Che³m¿y. Konkurs adresowany jest do uczniów klas
gimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzacja poezji i autorów zwi¹zanych z regionem kujawsko- pomorskim oraz zainteresowanie tym regionem, upowszechnienie kultury jêzyka
literackiego i kszta³cenie wra¿liwoœci na piêkno ¿ywego s³owa. Etap gminny konkursu wy³oni 2 uczestników do eliminacji powiatowych. Drugi etap - fina³ powiatowy odbêdzie siê 11
maja 2005 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Che³m¿y.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym

WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO
zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD

Informacja w sprawie
padłych zwierząt
Urz¹d Gminy w Lubiczu informuje, ¿e w roku 2005 zosta³a podpisana umowa z Przedsiêbiorstwem
Produkcyjno – Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. Florianów Zak³ad Utylizacji w Olszówce gm.
Golub – Dobrzyñ na odbiór pad³ych zwierz¹t w indywidualnych
gospodarstwach rolnych i gospodarstwach niskotowarowych.
Utylizacja pad³ych zwierz¹t jest
obowi¹zkowa, w zwi¹zku z tym
rolnik zawiadamia telefonicznie Zak³ad Utylizacji w Olszówce
gm. Golub – Dobrzyñ nr tel. 056/
6832562 kom. 0608619005,
024/2821653 wew. 103 padniêciu podaj¹c dane:
- wiek,
- nr kolczyka,
- nr stada w przypadku odbioru
trzody chlewnej.
Utylizacja jest bezp³atna (w tym
równie¿ transport).
Odbiór padliny przez Zak³ad Utylizacji nastêpuje transportem
w³asnym lub zleconym z siedziby
rolnika w terminie:
- 24 godzin do 36 godzin, licz¹c
od momentu zg³oszenia telefonicznego.
Za transport padliny odpowiada
Zak³ad Utylizacji.
Rolnik otrzymuje od Zak³adu pokwitowanie odbioru padliny i o
tym fakcie obowi¹zkowo powiadamia Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na druku dostêpnym
w Agencji (w przypadku byd³a do
zg³oszenia padniêcia nale¿y do³¹czyæ paszport sztuki).

Nowości
Z literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: “Pamiêæ
i to¿samoœæ”- Jan Pawe³ II, “¯ona”- M. Wolitzer, “Stan oskar¿enia”- S. Martini, “Towarzysze broni”- M. Wynne, a tak¿e ksi¹¿ki takich autorek jak N. Roberts: “Powtórka ze œmierci”; Ch.
Dodd: “Potêga mi³oœci”, “S³oneczny skarb”; S. Lawrens: “Sekretna mi³oœæ”; B. Small: “Panny ze Smoczego Gniazda”; C. Coulter: “Czar letniej nocy”; J. Deveraux: “Na wieki”
Dla m³odzie¿y biblioteka poleca: “Eragon”, “O jedn¹ za du¿o”,
“Dama, walet, dwójka trefl”, “Kiedy wejdziesz miêdzy wrony”,
“Na kogo wypadnie”.
Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a filmy : “Sky Kapitan i œwiat jutra”, “Pamiêtnik ksiê¿niczki 2”, “Resident Evil
2”, “Upadek”, “Cz³owiek w ogniu”.

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
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