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„15 lat Samorządu”
25 czerwca odby³a siê uro-

czysta Sesja Rady Gminy Lu-
bicz. Poprzedzi³a j¹ Msza 
Œw., któr¹ w intencji miesz-
kañców Gminy Lubicz odpra-
wi³ w koœciele parafialnym 
w Grêbocinie ks. proboszcz 
Dariusz Anio³kowski.

W nowej szkole w Grêbocinie 
zgromadzi³o siê ponad dwieœcie 
osób i radni wszystkich kaden-
cji oraz za³o¿yciele Komitetu 
Obywatelskiego z roku 1990, 
so³tysi, przedstawiciele orga-
nizacji i stowarzyszeñ, policji, 
duchowieñstwo, przedstawicie-
le Nadleœnictwa, przedsiêbior-
cy, pedagodzy oraz pracownicy 
administracji  samorz¹dowej. 
Wœród licznej grupy zgroma-
dzonych goœci znaleŸli siê tak¿e 
by³y wojewoda toruñski Woj-
ciech Daniel oraz nadbrygadier 
Zygmunt Politowski. Odœpie-
wano Hymn Pañstwowy. Sesjê 
otworzy³a Przewodnicz¹ca Ra-
dy Gminy Lubicz pani Hanna 
Anzel. Po wyst¹pieniu Wójta 
Gminy Lubicz wrêczono od-
znaczenia pañstwowe, medale 
15-lecia Samorz¹du Terytorial-
nego oraz dyplomy i upominki 
ksi¹¿kowe. 

Srebrnym krzy¿em Zas³ugi 
odznaczeni zostali: Przewod-
nicz¹ca Rady Gminy – Hanna 
Anzel, Radny Gminy – Stani-
s³aw Nowakowski, Zastepca 
Wójta – Anna Reca, Skarbnik 
Gminy – Regina Makowska, 
Kierownik Referatu Podatko-
wego – Danuta Szewczyk.

Medale 15- lecia Samorz¹-
du Terytorialnego otrzymali 
Zbigniew Zonenberg, Czes³aw 
Pi¹tkowski, Kazimierz Rybac-
ki, Jerzy Janiaczyk, Halina 
Oczachowska, Józef Dunaj-
ski, Juliusz Przybylski, Józef 
Œniechowski, Danuta Boroñ, 
Marek Szczepanowski, Jerzy 
D¹browski, Edward G³owac-
ki, Robert Bugajski, Ludwik 
Wikiera, Jan Klawiñski, Kazi-
mierz Smoliñski,  Leszek Syro-
ka, Stanis³aw Gizinski, Zarz¹d 
OSP Brzezinko, Zarz¹d OSP 
Grêbocin, Zarz¹d OSP Grono-
wo, Zarz¹d OSP Lubicz, Zarz¹d 
OSP M³yniec Pierwszy, Zarz¹d 
OSP Rogowo, Zarz¹d OSP Ro-
gówko, Zarz¹d OSP Z³otoria, 

W nowej szkole w Grêbocinie zgromadzi³o siê ponad 
dwieœcie osób. Byli przedstawiciele samorz¹dów, ducho-
wieñstwa, licznych stowarzyszeñ oraz instytucji pañstwo-
wych

Zarz¹d OSP Mierzynek, Zarz¹d 
Ko³a Gospodyñ Wiejskich Grê-
bocin, Klub Seniora z Lubicza, 
Klub Seniora z Grêbocina, Zbi-
gniew Sadowski, Maria Bêdlin, 
Ryszard Drzazga, Zarz¹d To-
warzystwa Przyjació³ Dzieci, 
El¿bieta £oñ,  Irena Nowakow-
ska, Danuta Suchorzyñska.   

Liczna grupa samorz¹-
dowców oraz osób wspó³-
pracuj¹cych z samorz¹dem, 
a tak¿e pracownicy Urzêdu 
Gminy zwi¹zani z nim nieprze-
rwanie od 15 lat otrzymali pa-
mi¹tkowe dyplomy i upominki 
ksi¹¿kowe.

Sesja z okazji 15 – lecia Sa-
morz¹du Terytorialnego by³a 
okazj¹ do przypomnienia gene-
zy odrodzonej samorz¹dnoœci 
oraz podziêkowania osobom, 
które w ci¹gu tego 15-lecia sa-
morz¹dnoœæ w naszej gminie 
budowa³y.

Uroczyst¹  Sesjê uœwietni-
³y wystêpy szkolnych chórów 
z Lubicza Górnego i Grêboci-
na.      

Sesjê Rady Gminy uœwietni³ wystêp szkolnego chóru
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Rozmowa z sołtysem Brzezinka EDWARDEM GŁOWACKIM

Siła strażacka
- Od ilu lat jest pan so³ty-

sem?

- Jeœli mam byæ szczery, to 
dok³adnie nie pamiêtam. Ale 
na pewno od dawna.

- Jednak przez te lata na 
pewno pozna³ pan swoj¹ wieœ 
jak ma³o kto. Jak wiele zmie-
ni³o siê w Brzezinku w ostat-
nich latach?

- Zmieni³o siê niestety nie za 
wiele. Wszyscy wiedz¹, ¿e pol-
ska wieœ nie jest i nigdy nie 
by³a w najlepszej kondycji. 
Niektórzy mieli nadziejê, ¿e na-
sza sytuacja znacznie poprawi 
siê po wejœciu Polski do Unii 
Europejskiej. Rolnicy zaczê-
li otrzymywaæ dop³aty, co bez 
w¹tpienia jest krokiem w do-

brym kierunku. Ale równo-
czeœnie drastycznie wzros³y 
koszty naszej produkcji. Naj-
lepszym przyk³adem jest sale-
tra, za któr¹ kiedyœ p³aci³o siê 
420 z³otych, a teraz trzeba wy-
daæ za tonê 800 z³otych. Na to 
jednak nie poradzimy ani my, 
ani nawet w³adze gminy.

- Rolnicy z Brzezinka nadal 
jednak prowadz¹ swoje go-
spodarstwa. Co mo¿na by³o-
by zrobiæ, ¿eby u³atwiæ im 
pracê? Co zmieni³by pan 
w Brzezinku?

- Zbyt du¿o zmieniæ tu siê 
chyba nie da. Brzezinko jest 
typowo rolnicz¹ osad¹. Zbyt-
nio nie liczy³bym na pojawie-
nie siê u nas inwestora, który 
chcia³by stawiaæ tu wielki za-

k³ad produkcyjny. Mamy jedn¹ 
firm¹ zajmuj¹c¹ siê produkcj¹ 
œlusarsk¹. Jest te¿ kó³ko rol-
nicze. Prê¿nie dzia³a Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna. To wszystko 
jednak za ma³o, ¿eby zapewniæ 
naszej wiejskiej m³odzie¿y po-
rz¹dny start w ¿ycie. M³odzi 
ludzie tak naprawdê mog¹ spê-
dzaæ czas na przystanku auto-
busowym.

- Na wsiach rolê centrum 
kulturalnego zazwyczaj jest 
szko³a.

- U nas szko³y nie ma, wiêc 
nasze dzieci doje¿d¿aj¹ do 
szkó³ w M³yñcu i Grêbocinie. 
Zreszt¹, w Brzezinku budowa-
nie szko³y nie mia³oby ¿adne-
go sensu, bo dzieci u nas nie 
przybywa, a ubywa. Obawiam 

siê, ¿e wkrótce pojawi siê rocz-
nik, który w Brzezinku nie 
bêdzie mia³ ani jednego przed-
stawiciela. I w³aœnie ni¿ demo-
graficzny jest jedn¹ z naszych 
najwiêkszych bol¹czek. Bo wy-
gl¹da to trochê tak, jakby wieœ 
umiera³a.

- Brzezinko na wymar³¹ 
wieœ nie wygl¹da. Przecie¿ 
mimo wszystko dzieje siê tu 
sporo.

- Mamy ko³o gospodyñ wiej-
skich, które organizuje raz na 
jakiœ czas wycieczki do Liche-
nia lub Czêstochowy. W tym ro-
ku taka wycieczka równie¿ siê 
odbêdzie. Mamy te¿ gospodar-
stwo agroturystyczne ze stad-
nin¹ koni. Zaœ nasi stra¿acy 
z OSP kiedy startuj¹ w gmin-
nych zawodach stra¿ackich 
zawsze zdobywaj¹ nagrody. 
Raz nawet wziêli udzia³ w za-
wodach ogólnopolskich. 

- Dziêkujê za rozmowê.

MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
Wiele osób za³atwiaj¹cych w urzêdzie sprawy  z zakresu 

gospodarki  nieruchomoœciami (podzia³ terenu na dzia³ki 
budowlane) czy te¿ prawa budowlanego (budowa budynków 
mieszka-lnych  i innych) spotyka siê z odmow¹ pozytywne-
go za³atwienia tych spraw. Powodem jest brak aktualnych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Sytuacja ta jednak w znacz-
nym stopniu utrudnia ¿y-
cie mieszkañcom, ale te¿ nie 
u³atwia pracy urzêdnikom. 
Wprawdzie istniej¹ przepi-
sy umo¿liwiaj¹ce wydanie de-
cyzji o warunkach zabudowy 
(w przypadku braku planu za-
gospodarowania), ale dotycz¹ 
one jedynie uzupe³nienia za-
budowy w terenach ju¿  zur-
banizowanych, np. zabudowa 
nowej dzia³ki obok lub miê-
dzy istniejac¹ zabudow¹. Pro-
blem wynika z faktu ¿e Sejm 
RP przeg³osowa³ ustawê, na 
mocy której wiêkszoœæ „przy-
zwoitych planów” sporz¹dzo-
nych  po roku 1994, utraci³a 
swoj¹ wa¿noœæ. Tak jest w wy-
padku Gronowa, Grêbocina, 
Lubicza Dolnego, Lubicza Gór-
nego i oczywiœcie Z³otorii. 

Jak zatem radziæ sobie w ta-
kiej sytuacji? Trzeba wyjaœniæ, 
¿e dla czêœci obszarów gmi-
ny plany zosta³y opracowane, 
problemów nie powinno byæ 
w Nowej Wsi, Lubiczu Dolnym, 
(rejon ul. Dworcowej i Grêboc-
kiej), Krobii, obowi¹zuj¹ te¿ 
ustalenia planu od Grêbocina 

do Gronowa przy drodze Olsz-
tyñskiej, ale to ju¿ wszystko. 
Co jest w opracowaniu? Lubicz 
Dolny i Lubicz Górny. Plany 
te powinny byæ ju¿ uchwalone 
i opublikowane, a wiêc mog³y-
by stanowiæ podstawê dzia-
³alnoœci inwestycyjnej, ale nie 
s¹! Dlaczego? Otó¿ nie zosta-
³y uzgodnione przez Generaln¹ 
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Au-
tostrad Oddzia³ w Bydgoszczy, 
poniewa¿ nie zawieraj¹ pro-
pozycji rozwi¹zañ drogowych 
przez tê Dyrekcjê narzuconych. 
Propozycje mo¿e nie s¹ najgor-
sze, ale tryb wprowadzenia ich 
do planu nie gwarantuje w³a-
œcicielom gruntów godziwych 
(ewentualnych) odszkodowañ, 
a do czasu ich ustalenia mo¿e 
utrudniæ sposób korzystania 
z nieruchomoœci - oczywiœcie 
dotyczy to tylko w³asnoœci po-
³o¿onych w pasie projektowa-
nych dróg i ich bezpoœrednim 
s¹siedztwie. Sprawê rozstrzy-
gnie Wojewódzki S¹d Admi-
nistracyjny w Warszawie, do 
którego gmina z³o¿y³a skargi. 

Bez zak³óceñ przebiega opra-
cowywanie planów dla miej-

scowoœci  M³yniec Pierwszy 
i M³yniec Drugi, dla których 
koñczy siê etap uzgodnieñ, po-
tem ju¿ tylko ich wy³o¿enie do 
publicznego wgl¹du, uchwa-
³a, publikacja w dzienniku 
urzêdowym województwa i s¹. 
Opracowane zosta³y te¿ ma-
py do planu dla wsi Grêbocin, 
rozstrzygniêto przetarg na ma-
py dla Gronowa, w nastêpnej 
kolejnoœci: Mierzynek, Z³oto-
ria i Lubicz Dolny (Ma³gorzato-
wo, Antoniewo). O terminach 
za wczeœnie mówiæ, bo i kwe-
stie bud¿etu  nie s¹ bez zna-
czenia, to wszystko kosztuje, 
a przecie¿ oprócz planów po-
trzebne s¹ drogi, lampy i wiele, 
wiele innych rzeczy. Brak pla-
nów jest du¿¹ niedogodnoœci¹, 
ale staramy siê rozwi¹zaæ ka¿-
dy najmniejszy problem pozy-
tywnie. 

Mieszkañcy musz¹ wiedzieæ 
te¿, i¿ aby móc zabudowaæ 
czy podzieliæ okreœlon¹ nie-
ruchomoœæ, musz¹ spe³niaæ 
podstawowe wymogi prawne, 
którym czêsto trudno sprostaæ. 
Wszechstronnych informacji 
w tej sprawie udziela ca³a ka-
dra referatu gospodarki prze-
strzennej (pokoje:29,30,35). 
Aby je uzyskaæ, trzeba po-
siadaæ wiedzê o swojej nie-
ruchomoœci: numer dzia³ki, 
powierzchnia, po³o¿enie, itp.

URZĄD GMINY – LUBICZ

KOMUNIKAT
UWAGA MIESZKAŃCY !

ZAGROŻENIE POŻAROWE
Wysokie tempera-

tury powietrza, bar-
dzo ma³a wilgotnoœæ „ 
œció³ki leœnej ” powo-
duj¹ znaczny wzrost 
zagro¿enia po¿arowego 
na terenach wiejskich 
i obszarach leœnych. 
Apelujê o zachowanie 
szczególnej ostro¿noœci 
w czasie prac polowych 
oraz o przestrzeganie 
obowi¹zuj¹cych zarz¹-
dzeñ i ustaleñ zabra-
niaj¹cych wypalania 
roœlinnoœci na ³¹kach, 
pastwiskach, nieu¿yt-
kach, rowach, pasach 
przydro¿nych i szla-
kach kolejowych. Ka¿-
da iskra mo¿e wywo³aæ 
tragiczne konsekwen-
cje i nieobliczalne stra-
ty materialne. 

Chroñmy nasze mie-
nie a przede wszyst-
kim naszych bliskich 
przed skutkami nieod-
powiedzialnoœci i bra-
ku wyobraŸni.  

WÓJT
GMINY LUBICZ



3LIPIEC 2005

Uczciliśmy 85. urodziny naszego Patrona

Na wadowickim 
rynku

Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Jana Paw³a II 
w Grêbocinie w szczególny sposób upamiêtnili 85. 
rocznicê urodzin swojego Patrona. 

18 maja 2005 r. 47-osobowa 
delegacja z Grêbocina wziê³a 
udzia³ w zjeŸdzie szkó³ nosz¹-
cych imiê Ojca Œwiêtego, zor-
ganizowanym przez w³adze 
miasta Wadowice. 6-tysiêcy 
uczestników zjazdu uczestni-
czy³o w Mszy Œw. pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji ks. 
Kardyna³a Franciszka Ma-
charskiego na wadowickim 
rynku. Tam te¿ po zakoñcze-
niu mszy uczniowie odebra-
li z r¹k pani Burmistrz Ewy 
Filipiak pami¹tkowe drzewko 
– „D¹b Pamiêci Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II z rodzinnych 
Wadowic”. Drzewko opatrzone 
specjalnym certyfikatem zo-
sta³o posadzone przed szko³¹, 
tu¿ przy kwiatowym papieskim 
herbie, w obecnoœci dyrekcji, 
nauczycieli i uczniów.

M³odzie¿ szkolna w ramach 
pielgrzymki zwiedzi³a tak-
¿e miejsca zwi¹zane z ¿yciem 

i dzia³alnoœci¹ Ojca Œwiêtego. 
W Krakowie uczniowie odwie-
dzili Wzgórze Wawelskie, Ko-
œció³ Mariacki, Sukiennice, 
stanêli przed s³ynnym oknem 
na Franciszkañskiej 3, gdzie 
zapalili symboliczny znicz i od-
œpiewali ulubion¹ pieœñ Papie-
¿a –„Barkê”. W Sanktuarium 
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiew-
nikach wys³uchali opowiada-
nia jednej z sióstr o ¿yciu œw. 
Faustyny oraz o licznych po-
bytach w tym miejscu m³odego 
Karola Wojty³y. Œladami Ojca 
Œwiêtego pod¹¿ali tak¿e pod-
czas zwiedzania Sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Niezapomniane wra¿enie wy-
war³a wizyta w domu rodzin-
nym Papie¿a w Wadowicach.

Ukoronowaniem pielgrzymki 
by³o oddanie pok³onu Cudow-
nemu Obrazowi na Jasnej Gó-
rze. Nie oby³o siê bez s³ynnych 
papieskich kremówek, które 

uda³o siê dowieŸæ do Grêboci-
na.

Dzieñ urodzin Patrona Szko-
³y uroczyœcie obchodzi³a spo-
³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ nr 2 im. 
Jana Paw³a II tak¿e na miej-
scu, w Grêbocinie. W tym dniu 
uczniowie uczestniczyli we 
mszy œwiêtej w intencji spoko-
ju duszy i szybkiej beatyfikacji 
Ojca Œwiêtego. Na uroczystoœæ 
przyby³a przewodnicz¹ca Rady 
Gminy Hanna Anzel. 

Uczniowie oraz goœcie mo-
gli obejrzeæ tak¿e przygotowa-
ny na tê okazjê k¹cik pamiêci 
poœwiêcony Janowi Paw³o-
wi II. Zamieszczono w nim ko-
respondencjê szko³y z Ojcem 
Œwiêtym, pami¹tki z pielgrzy-
mek i po¿egnania Wielkiego 
Polaka. W ramach obchodów 

odby³y siê liczne konkursy po-
œwiêcone Patronowi Szko³y. 
Jedna z uczennic reprezento-
wa³a nasz¹ placówkê w II Ogól-
nopolskim Konkursie Recytacji 
Poezji Karola Wojty³y i o Janie 
Pawle II. 

Przedstawiciele klas z³o¿y-
li wi¹zanki kwiatów przed ta-
blic¹ pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ 
Patronowi. Uczniowie zapre-
zentowali program artystycz-
ny, w którym cytowali s³owa 
Jana Paw³a II, przypomnieli 
ulubione pieœni Ojca Œwiêtego 
„Barkê”, „Abba Ojcze”, „Liczê 
na Ciebie Ojcze”.

Uroczystoœci przebiega³y 
w podnios³ej, pe³nej zadumy 
i modlitwy atmosferze. 

Joanna Ardanowska

Jubileusz
W dniu 27 maja 2005 r. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lubi-

czu odby³a siê uroczystoœæ wrêczenie odznaczeñ „Za d³ugolet-
nie po¿ycie ma³¿eñskie” Pañstwu Stanis³awie i Zygmuntowi 
K¹kolewskim z miejscowoœci Gronowo.

Uroczystoœæ odby³a siê z udzia³em wójta gminy Marka Ol-
szewskiego, który w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej wrêczy³ Jubilatom odznaczenia.

By³y wspomnienia, chwile wzruszeñ, ¿yczenia i kwiaty zarów-
no od rodziny przyby³ej na uroczystoœæ jak i od wójta Gminy 
i kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.

BZ

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubicz

Żeby było czyściej
Przypominamy o ci¹¿¹cym na mieszkañcach gminy Lubicz obo-

wi¹zku realizacji uchwa³y Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 
1997 r. nr XXXIV/433/97 w sprawie szczegó³owych zasad utrzyma-
nia czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Lubicz,  w szczególnoœci 
dot. :

• budynków i ich otoczenia – zgodnie z § 2 w/w uchwa³y w³aœci-
ciel nieruchomoœci powinien utrzymywaæ porz¹dek w nierucho-
moœci oraz dbaæ o estetyczny wygl¹d budynków i ich otoczenia 
poprzez w³aœciw¹ konserwacjê (malowanie, odnawianie itp.) bu-
dynków i ogrodzeñ oraz grabienie liœci, usuwanie chwastów 
i usuwanie innych nieczystoœci wokó³ obejœæ i na podwórkach.

• obowi¹zkowej deratyzacji – zgodnie z § 8 w/w uchwa³y wyznacza 
siê obszary zwartej zabudowy wsi : Lubicz Górny, Grêbocin, Lu-
bicz Dolny, Gronowo, Z³otoria i M³yniec Pierwszy jako podlega-
j¹ce obowi¹zkowej deratyzacji, któr¹ w³aœciciel nieruchomoœci 
przeprowadza przynajmniej 2 razy w roku – pierwsza w kwiet-
niu, druga w paŸdzierniku.

• œcieków komunalnych – zgodnie z § 3 i 4 w³aœciciele nieru-
chomoœci zobowi¹zani s¹ do gromadzenia odpadów ciek³ych 
w szczelnych i bezodp³ywowych zbiornikach. Zlecenie opró¿-
niania zbiorników i transport nieczystoœci ciek³ych  przez wozy 
asenizacyjne na wylewisko tylko podmiotom posiadaj¹cym ze-
zwolenie wójta gminy na prowadzenie takiej dzia³alnoœci. 

Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wywozu odpadów ciek³ych przez w³aœci-
cieli gospodarstw rolnych, pod warunkiem ich wywozu beczkowo-
zem przeznaczonym wy³¹cznie do tego celu oraz zawarcia umowy 
z w³aœcicielami oczyszczalni œcieków na przyjmowanie odpadów  cie-
k³ych do unieszkodliwiania.

W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przechowywania 
i okazywania na ka¿de ¿¹danie przedstawicieli wójta Gminy aktual-
nych umów i rachunków za wykonane us³ugi wywozu lub sk³adowa-
nia odpadów na wylewisku za okres 1 roku.  

TK
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Ochrona terenów zieleni i zadrzewień – nie tylko w gminie 
Lubicz

Jak grać 
w zielone?

Chronionymi elementami przyrody s¹ wszelkie tereny 
zieleni i zadrzewienia i nie ogranicza siê to tylko do szcze-
gólnych form ochrony przyrody (takich jak : parki naro-
dowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, u¿ytki 
ekologiczne itp.).  

Ka¿de nawet pojedyncze drzewo lub krzew podlega ochro-
nie prawnej zapewnianej ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zmia-
nami).
Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 4 w/w ustawy 
ochrona drzew, krzewów i zieleni opiera siê na trzech filarach, 
którymi s¹ :

1. 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 krze-
wu ( iglaste, liœciaste powy¿ej 5 lat ¿ywotnoœci) powinien zawie-
raæ :

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 usuniê-

te krzewy,
6. przeznaczenie terenu, na którym roœnie drzewo i krzewy,
7. przyczynê i termin zamierzonego usuniêcia drzewa i krze-

wu,
• 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 znacz-
ków skarbowych w wysokoœci 20 z³.

2. Op³aty za usuwanie drzew i krzewów na podstawie uzy-
skanego zezwolenia przewidziane w art. 84 – 87 ustawy 
o ochronie przyrody.

Takie op³aty (wysokie, uzale¿nione od gatunku drzewa i jego 
obwodu na wysokoœci 130 cm oraz od powierzchni poroœniê-
tej krzewami) s¹ ekonomicznym œrodkiem ochrony œrodowiska 
maj¹cym zniechêciæ do pochopnego wystêpowania z wnioskiem 
o zezwolenie ma 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 gospo-
darczej,

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 istnie-
j¹cych obiektach budowlanych,

5. które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ruchu drogowego, kolejo-
wego,

6. w zwi¹zku z przebudow¹ dróg publicznych i linii kolejo-
wych,

7. które obumar³y lub nie rokuj¹ szans na prze¿ycie, z przy-
czyn 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 sank-
cjonowane administracyjn¹ kar¹ pieniê¿n¹, mimo ¿e gdyby 
usuwaj¹cy zezwolenie uzyska³, by³by zwolniony z obowi¹zku 
poniesienia op³aty.

3. Administracyjne kary pieniê¿ne
Przepisy art. 88 ust. 1 stanowi, ¿e wójt wymierza administra-
cyjn¹ karê pieniê¿n¹ za:  

1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spo-
wodowane 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 zezwole-
nia,

3. zniszczenie spowodowane niew³aœciw¹ pielêgnacj¹ terenów 
zieleni, zadrzewieñ, drzew lub krzewów.

Administracyjne kary pieniê¿ne s¹ œrodkami odpowiedzialnoœci 
prawnej niezwykle rygorystycznej i wynosz¹ zawsze trzykrot-
noœæ op³aty za usuniêcie drzew lub krzewów, a organ wymie-
rzaj¹cy karê nie ma ¿adnych mo¿liwoœci jej ³agodzenia.  

TKI

Pamiętamy o kasztanowcach
W okresie baroku kasztanowce zwane „kaœtañcami” uwa¿ano za najpiêkniejsze. W tym 

w³aœnie okresie drzewo to dokona³o podboju europejskich ogrodów, alei i parków. Sadzo-
no je bardzo czêsto wokó³ koœcio³ów na chwa³ê Boga. 

W³oscy ogrodnicy królowej 
Bony w³¹czali kasztanowce do 
najnowszych rozwi¹zañ ów-
czesnej architektury zieleni. 
Król Stefan Batory podejmuj¹c 
przebudowê ogrodu w £obzo-
wie zaleca³ wykorzystanie no-
wych rozwi¹zañ - „stroynych 
kaœtañców”. I tak te piêkne 
drzewa zdobi³y najpierw ogro-
dy królewskie, potem wielko-
pañskie dwory, by z biegiem lat 
na sta³e wrosn¹æ w krajobraz 
ca³ego kraju. Obecnie w Polsce 
kwitnienie kasztanowca ko-
jarzone jest najczêœciej z ma-
turami, natomiast w krajach 
Europy po³udniowej kwitn¹cy 
kasztanowiec uchodzi za drze-
wo zakochanych.

Kasztanowiec wystêpuje te¿ 

w horoskopie. Wœród osób 
urodzonych pod „Kasztanem” 
tj. w dniach od 15 do 24 maja 
i od 12 do 21 listopada s¹ miê-
dzy innymi: Maria Konopnicka 
(23 V 1842), genera³ W³ady-
s³aw Sikorski

(20 V 1881), Papie¿ Jan Pa-
we³ II (18 V 1920).  Osoby 
urodzone pod tym znakiem 
oznaczaj¹ siê „nadobnym cia-
³em, w którym i duch wynio-
s³y przemieszkiwa”. S¹ m¹dre, 
ambitne, sprawiedliwe i uta-
lentowane artystycznie.

Tak jak w ¿yciu cz³owieka, 
tak i w ¿yciu drzewa zdarzaj¹ 
siê trudne chwile. Kasztanowce 
zwyczajne atakowane s¹ przez 
niszcz¹cego je owada – szro-
tówka kasztanowcowiaczka. 

Dziêki wytê¿onej pracy na-
ukowców poszukuj¹cych sku-
tecznej metody zwalczania tego 
szkodnika i zaanga¿owaniu siê 
wielu ludzi dobrej woli, drze-
wa rosn¹ce w wiêkszoœci miast 
i wsi na terenie Polski zacho-
wa³y swój piêkny wygl¹d.

W roku 2003 piêæ ksztanow-
ców rosn¹cych na terenie przy 
Szkole Podstawowej w Z³otorii 
zosta³o tak¿e zaszczepionych 
przeciwko szkodnikowi. Od te-
go czasu minê³y ju¿ dwa lata. 
Czas dzia³ania preparatu koñ-
czy³ siê 

i drzewa nale¿a³o ponownie 
zaszczepiæ. 24 kwietnia br. za-
biegu dokona³a firma „DDD 
Jeszka”. Tego dnia do naszej 
szko³y przyby³a pani Monika 

Stañczak – dydaktyk OEP-E 
Ogrodu Zoobotanicznego w To-
runiu, która wraz 

z panem Zygmuntem Jeszk¹ 
podczas specjalnego apelu przy-
pomnia³a uczniom o problemie 
kasztanowców i metodzie in-
iekcji w zwalczaniu szkodnika. 
Ponownie kasztanowce zosta³y 
zaszczepione, a przeprowadzo-
na akcja uwra¿liwi³a naszych 
uczniów na potrzeby otaczaj¹-
cego œrodowiska przyrodnicze-
go. Zabieg ochrony szkolnych 
kasztanowców sfinansowa³ 
Urz¹d Gminy w Lubiczu, któ-
remu w tym miejscu pragnie-
my serdecznie podziêkowaæ.

Alina Skowroñska
nauczycielka SP w Z³otorii
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„Przykład idzie z góry” 
w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu  

Iwona Dolega³a - nauczyciel-
ka przyrody w Zespole Szkó³ 
nr 1 w Lubiczu odebra³a w War-
szawie z r¹k wiceministra 
Edukacji  Nauki i Sportu  Ta-
deusza Szulca  g³ówn¹ nagrodê 
w konkursie „Innowacyjny Na-
uczyciel”. Opracowany  przez 
ni¹  projekt edukacyjny uzy-
ska³ akceptacjê komisji kon-
kursowej „Szko³y z klas¹ ”i by³ 
realizowany w ramach zajêæ 
pozalekcyjnych. Na kreatyw-
noœci nauczyciela skorzystali 
zarówno uczniowie jak i sama 
zainteresowana. 

Udzia³ szko³y w realizacji pro-
jektu EuroGmina  zakoñczy³ siê 
1 czerwca 2005 r.. Dziêki wspar-
ciu finansowemu wójta  i Rady 
Gminy goœciliœmy w naszej szko-
le studenta  z Indii Amita Verma. 
Uczniowie mieli okazjê zapoznaæ 
siê z kultur¹ i zwyczajami,  mo-
gli poszerzaæ wiedzê o historii, 
zabytkach, muzyce, religii, spo-
rcie, sztuce itp.  Na lekcjach jê-
zyka angielskiego doskonalili 
jêzyk w konwersacji  z naszym 
goœciem. Cel praktyki  realizo-
wany by³  poprzez uwra¿liwie-
nie m³odzie¿y na ró¿norodnoœæ, 
prze³amywanie stereotypów kul-
turowych oraz  podwy¿szanie 
motywacji do nauki jêzyków ob-
cych. Spo³ecznoœæ uczniowska 
naszej szko³y   umo¿liwi³a  stu-
dentowi z Indii szersze spojrzenie 
na polsk¹ szko³ê. Goœæ uczestni-
czy³ w zebraniach dla rodziców, 

prezentacjach i akademiach o te-
matyce patriotycznej, dyskote-
kach i zawodach sportowych itp. 
Zdobyte dziêki temu projekto-
wi doœwiadczenia  miêdzykultu-
rowe  poszerzy³y wra¿liwoœæ obu 
stron i na d³ugo pozostan¹ w pa-
miêci spo³ecznoœci  szkolnej.

Uczniowskie sukcesy
Decyzj¹ Wojewódzkiej Komi-

sji Konkursu Jêzyka Niemiec-
kiego uczennica Gimnazjum nr 
1 w Lubiczu – Barbara Wiœniew-
ska uzyska³a tytu³ laureata Kon-
kursu Jêzyka Niemieckiego.

W  Miêdzynarodowym  Konkur-
sie  Matematycznym KANGUR. 
bardzo dobry wynik osi¹gn¹³  
Kamil Jendrzejewski – uczeñ 
szko³y podstawowej, wyró¿nio-
no tak¿e Juliê Pacurê. Daniel 
Strzelecki w nagrodê pojedzie na 
siedmiodniow¹ wycieczkê w Kar-
konosze, która obejmuje rów-
nie¿ zwiedzanie Pragi. Ten sam 
uczeñ zaj¹³ III miejsce w konkur-
sie matematycznym LIGA ZADA-
NIOWA, organizowanym przez 
Wydzia³ Matematyki i Informa-
tyki UMK.

W  Miêdzyszkolnym Konkur-
sie Ortograficznym szkó³ pod-
stawowych „O Pióro Inspektora 
Oœwiaty Gminy Lubicz”, nasze 
uczennice: Bo¿ena Szenkow-
ska, Edyta Wernerowska i Joan-
na Krzywania zdoby³y III miejsce 
a uczennica drugiej klasy gim-
nazjum Paulina Snopkow-

ska  zajê³a III miejsce w Miêdzy-
gimnazjalnym  Konkursie Or-
tograficznym organizowanym 
w Toruniu  pn. „Ortomistrz”.

Jak chłopcy z Liverpoolu
 W Ognisku Pracy Pozaszkol-

nej „Dom Harcerza” w Toru-
niu odby³ siê Konkurs Piosenki 
Europejskiej, w którym udzia³ 
wziêli soliœci i zespo³y z toruñ-
skich szkó³, oœrodków pracy po-
zaszkolnej oraz szko³a z Lubicza 
Górnego i Czernikowa. I miejsce 
zdoby³ Zespó³ Wokalny z naszej 
szko³y. Gimnazjaliœci zapre-
zentowali utwór polskojêzyczny 
„Sielanka o domu” i obcojêzycz-
ny „Let it be” z repertuaru zespo-
³u The Beatles.

W Toruniu odby³ siê powiato-
wy etap Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie 
Ruchu Drogowego. W katego-
rii szkó³ podstawowych nasza 
szko³ê reprezentowali: Domini-
ka Miazgowska, Mateusz Zator-
ski i Rafa³ Tuszyñski, natomiast 
w kategorii gimnazjum: Marcin 
Sikora, £ukasz Stangrecki, Mi-
cha³ Chêtkowski i Rafa³ Zator-
ski

W ostatecznej punktacji dru¿y-
na ze szko³y podstawowej  w Lu-
biczu zajê³a III miejsce. Ka¿dy 
zawodnik w nagrodê otrzyma³ 
kask rowerowy.

W etapie gminnym konkursu 
pn. „Obrona cywilna wokó³ nas” 
wyró¿niono piêæ uczennic gim-

nazjum Olê Jankowsk¹, Marceli-
nê Kowalsk¹, Aniê Lubak, Dariê 
i Sandrê £osiak.

Sukcesem  uczniów gimna-
zjum zakoñczy³y siê Dru¿ynowe 
Mistrzostwa Powiatu w Lekko-
atletyce, które odby³y siê w Ze-
spole Szkó³ nr 28 w Toruniu.  II 
miejsca zdobywali ch³opcy: Pa-
tryk Nowatkowski, Jaros³aw Lu-
bañski, £ukasz Maciejko, Pawe³ 
£azinski, Przemys³aw Iwiñski, 
Kamil Kubacki, Mariusz Przy-
bylski i Dariusz Wasilewski, 
natomiast III miejsce uzyska³y 
dziewczêta: Klaudia Florkiewicz, 
Katarzyna Lewandowska, Mar-
ta Kuziemkowska i Magda Ja-
strzebska. W finale wojewódzkim 
tych zawodów Mariusz Przybyl-
ski zdoby³ tytu³ Mistrza Woje-
wództwa w  biegu na 100 m jako 
jedyny zawodnik ekipy powiaty 
toruñskiego.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Lubiczu zdobyli te¿ IV miejsce 
w I Lidze Halowej w Pi³ce No¿nej 
Szkó³ Toruñskich oraz III miejsce 
w II Lidze. W Powiatowych Roz-
grywkach Pi³karskich dru¿yn 11 
– osobowych gimnazjaliœci zajêli 
III miejsce. W Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Lubicz „Jesteœmy 
w Europie”, który mia³ miej-
sce w Gronowie podczas festynu 
œrodowiskowego, nasi uczniowie 
zajêli I miejsce. 

Andrzej Siemianowski

Edukacja czytelnicza w nauczaniu przedszkolnym

Książki dla najmłodszych

Otwartoœæ, wra¿liwoœæ, wy-
obraŸnia, zdolnoœæ do sa-
moedukacji oraz autonomia 
intelektualna i moralna to ce-
chy osobowoœci wyznaczaj¹ce 
kierunek oddzia³ywañ proce-
su kszta³cenia i wychowania. 
Dotyczy to wszystkich szcze-
bli edukacji, pocz¹wszy od po-
ziomu przedszkolnego. Jedn¹ 
z form oddzia³ywañ dydak-
tyczno – wychowawczych sto-
sowanych z dzieæmi w wieku 
przedszkolnym – a coraz czê-
œciej niedocenianych  - jest 
organizowanie ró¿norodnych 
kontaktów z ksi¹¿k¹. 

„Wartoœæ ksi¹¿ki tkwi w tym, 
i¿ oddzia³ywuje ona na odbior-
cê wielostronnie, pobudza pro-
cesy intelektualne, porusza 

emocje, rozwija wyobraŸniê, 
ukazuje dziecku inn¹ ni¿ do-
stêpn¹ mu perspektywê. Wcze-
sne kontakty dziecka z ksi¹¿k¹ 
s¹ mu pomocne w coraz pe³niej-
szym rozumieniu otaczaj¹cej 
rzeczywistoœci poprzez opano-
wywanie symboli (jêzyka eks-
presji), które tworz¹ œwiat ludzi 
doros³ych. Bajka, baœñ, wiersz 
przede wszystkim wychowuje 
i bawi. Przygody bohaterów li-
terackich raduj¹, smuc¹, ucz¹ 
co dobre, a co z³e, umo¿liwiaj¹ 
dziecku spojrzenie na w³asne 
problemy z innej perspektywy, 
poprzez co uwalniaj¹ od we-
wnêtrznych napiêæ”.

Szczególnego znaczenia 
w procesie edukacji dzieci 
najm³odszych nabiera praca 

z ksi¹¿k¹ w grupie szeœciolat-
ków, stoj¹cych u progu szko-
³y. Nauczyciel przedszkola 
zobowi¹zany jest rozbudzaæ 
w dziecku motywacjê do siê-
gania po ksi¹¿kê z satysfak-
cj¹, gdy¿ bêdzie ona wkrótce 
jego nieod³¹cznym towarzy-
szem. Przygotowanie dziecka 
do tego, aby w przysz³oœci sta-
³o siê czytelnikiem dojrza³ym, 
zdolnym obcowaæ z dzie³em 
literackim  w sposób samo-
dzielny – to podstawowy cel 
ró¿norodnych zabiegów podej-
mowanych w pracy przedszko-
la. Jako nauczyciel klasy „O” 
ci¹gle dostrzega³am potrzebê 
przybli¿ania w ka¿dy mo¿liwy 
sposób dziecku ksi¹¿ki. W ro-
ku szkolnym 2001/2002 stwo-
rzy³am i wprowadzi³am w ¿ycie 
innowacjê pedagogiczn¹ pt: 
„Nauczanie przedszkolne z po-
szerzeniem wiadomoœci z za-

kresu edukacji czytelniczej dla 
dzieci”. W ramach programu 
raz w miesi¹cu odwiedzamy 
Ksi¹¿nicê Miejsk¹ dla dzie-
ci przy ul. Franciszkañskiej 
w Toruniu. Tematyka z zakre-
su czytelnictwa dla najm³od-
szych jest œciœle powi¹zana 
z wychowawczo - dydaktycz-
nym planem pracy w klasie 
„O”. Zajêcia w Ksi¹¿nicy Miej-
skiej s¹ prowadzone interesu-
j¹co, rozbudzaj¹ wyobraŸniê 
dziecka i na pewno sprawia-
j¹, ¿e m³ody czytelnik bêdzie 
z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³ 
nastêpnego spotkania z ksi¹¿-
k¹.

„Ksi¹¿ka mo¿e i powin-
na towarzyszyæ cz³owiekowi 
przez ca³e ¿ycie, od najm³od-
szych lat. Przymierze z ksi¹¿-
k¹ zawarte w dzieciñstwie, to 
przymierze zawarte w najsto-
sowniejszym momencie. W³a-
œnie wtedy wp³yw ksi¹¿ki jest 
najsilniejszy i najbardziej po-
trzebny”.

Kamilla Wernerowska
SP Z³otoria

Dzisiejsza rzeczywistoœæ, do której wkrada siê brutalizacja 
¿ycia, rozpowszechniana w mediach i dostêpna ka¿demu – 
nawet najm³odszemu, niedojrza³emu odbiorcy, prowadzi do 
uznania wartoœci za jeden z priorytetów edukacji. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO

zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD

KOMUNIKATY
• Biblioteki Publiczne prosz¹ 
czytelników o zwrot przetrzy-
mywanych ksi¹¿ek
• Nowy numer telefonu Filii 
GBP w Z³otorii - 674-59-94
• W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Lubiczu Dolnym 
oraz w Filii GBP w Z³otorii 
dzia³a czytelnia internetowa 
w godzinach otwarcia biblio-
teki.
Korzystanie z czytelni jest 
bezp³atne dla wszystkich 
odwiedzaj¹cych biblioteki.

Działalność

Nowości
Z literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki: „Zwodniczy 

punkt”- D. Brown, „Zahir”- P. Coelho, „Dziecko Noego”- E. Schmitt, 
„Julio, gdzie jesteœ”- J. Fielding, „Zorza polarna”- N. Roberts, „Po-
wrót do Indii”- I. Sinha, „S³owo honoru”- N. De Mille.

Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki polskich autorów:  M. Nurowska- 
„Powrót do Lwowa”, J.L. Wiœniewski- „Intymna teoria wzglêdnoœci”, 
K. Pisarzewska- „Wikta, ratuj!”, M. Kowszewicz- „Zakazane gry”.

Dla m³odzie¿y biblioteka poleca: „Bez odwrotu”, „Z³a dziewczy-
na”, „Jêzyk mi³oœci”

Dla najm³odszych: „Reksio”, „Agatka”, „Kasia i Kubuœ”, „Mar-
tynka w krainie jezior”, „Martynka w zoo”, „Bal”, „Deszcz”, „Motyl”, 
„Psikusek”. 

Z literatury popularno- naukowej biblioteka zakupi³a: „Monte 
Cassino”- M. Parker, „Naziœci”- L. Rees, „Baza 42 Cichociemni”- I. 
Valentine.

Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a  filmy: „Po zacho-
dzie s³oñca”, „Poznaj moich rodziców”, „Criminal: wielki przekrêt”, 
„Ocean’s Twelve Dogrywka”.

Lato 2005: Przez okres wakacji Gminna Biblioteka Publiczna 
w Lubiczu Dolnym bêdzie otwarta dla czytelników w godzinach od 
1200 - 1800 . W tym okresie dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mogli korzy-
staæ z ró¿nego typu zajêæ m.in. graæ w gry planszowe, korzystaæ 
z komputerów w celach rozrywkowych i nie tylko, uczestniczyæ 
w konkursach plastycznych i czytelniczych organizowanych przez 
bibliotekê, ogl¹daæ filmy na p³ytach DVD oraz zapoznaæ siê z no-
woœciami ksi¹¿kowymi.

Spotkanie dzieci z przedszkola „Chatka Puchatka”  
z w³adzami samorz¹dowymi. W spotkaniu z wójtem 
gminy Lubicz Markiem Olszewskim i przewodnicz¹-
c¹ Rady Gminy Hann¹ Anzel bra³y udzia³ dwie naj-
starsze grupy przedszkolaków.

W budynku Urzêdu Gminy zorganizowana zosta³a 
tak¿e wystawa prac plastycznych dzieci pt. „Gmina 
Lubicz w oczach przedszkolaka”.

Informacja  o pracy Rady 
Gminy Lubicz

Rada Gminy Lubicz w pierw-
szej po³owie 2005r. odby³a 7 
posiedzeñ w tym jedno nad-
zwyczajne. Podjêto 73 uchwa-
³y w ró¿nych sprawach. Treœæ 
uchwa³ i protoko³y z obrad za-
mieszczane s¹ na stronie inter-
netowej Urzêdu Gminy Lubicz  
www.lubicz.pl

28 stycznia, czyli na pierw-
szej sesji tego, rada uchwali-
³a bud¿et gminy Lubicz na rok 
2005, ustalaj¹c dochody w wy-
sokoœci  30.832.962 z³ a wy-
datki 35.585.752 z³. Deficyt 
bud¿etowy bêdzie pokryty kre-
dytem bankowym. W  tej spra-
wie rada podjê³a uchwa³ê 30 
maja br.

Na kolejnej sesji, 21 lutego 
br., rada zatwierdzi³a taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dê i zbiorowego odprowadzania 
œcieków w tym cenê 1m3 wody 
i 1m3 œcieków. Ustali³a dop³a-
ty dla odbiorców us³ug kana-
lizacyjnych na 2005r.,wyrazi³a 
zgodê na nabycie gruntu pod 
cmentarz w Lubiczu Górnym.

Dnia 31 marca rada podjê³a 

11 uchwa³ dotycz¹cych m.in. 
zbycia nieruchomoœci miesz-
kalnego lokalu komunalnego, 
nada³a nazwy dla ulic, przyjê³a 
regulamin pomocy materialnej 
dla uczniów zamieszka³ych na 
terenie gminy.

Sprawozdaniem z wykonania 
bud¿etu za 2004r. rada zajmo-
wa³a siê w miesi¹cu kwietniu 
br. i w oparciu o opiniê RIO 
w Bydgoszczy oraz o opiniê Ko-
misji Rewizyjnej.

Rada Gminy Lubicz dnia 20 
kwietnia br. na sesji udzieli³a 
absolutorium wójtowi Marko-
wi Olszewskiego. W tym  dniu 
ustalono tak¿e zasady przyzna-
wania nagród za osi¹gniêcia 
sportowe i dokonano korekty 
bud¿etu na 2005r.

Na kolejnej sesji dnia 30 
maja 2005r. rada przyjê-
³a sprawozdania z realizacji 
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych za 2004r, 
sprawozdanie z dzia³alnoœci 
Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej za 2004r., przyjê³a 

Gminn¹ Strategiê Rozwi¹zywa-
nia Problemów Spo³ecznych na 
lata 2005-2013, podjê³a decy-
zjê o sprzeda¿y dzia³ek, miesz-
kañ komunalnych, zmieniono 
wieloletni plan inwestycyjny, 
zwiêkszono dotacje do przed-
szkola.

Ostatnia sesja w bie¿¹cym 
pó³roczu odby³a siê dnia 20 
czerwca, na której zajmowano 
siê planami zagospodarowa-
nia przestrzennego Grabowca, 
Kopanina, ocen¹ aktualno-
œci planu zagospodarowania 

Krobi, Lubicza i Mierzynka, 
zatwierdzono sprawozdania fi-
nansowe za 2004r. biblioteki 
i oœrodków zdrowia, rada wy-
razi³a zgodê na  nabycie nieru-
chomoœci w Lubiczu Górnym 
i Kopaninie.

Przed ka¿d¹ sesj¹ odbywa-
j¹ siê posiedzenia komisji ra-
dy, na których opiniowane s¹ 
sprawy objête porz¹dkiem se-
sji.

Sporz¹dzi³a
M. Grzankowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym 
zosta³a przeniesiona do budynku Szko³y Podstawowej 

w Lubiczu Dolnym przy ulicy Szkolnej 7.


