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Mija kolejny rok
Grudzieñ to miesi¹c oczekiwa-

nia na œwiêta, czas podsumowañ i 
planów. Opad³y wyborcze emocje, 
a my, zwykli zjadacze codziennego 
chleba, mamy nadziejê na zmiany, 
które oby by³y zmianami na lep-
sze. 

Na naszym gminnym poletku 
szybko zapominamy o dokona-

niach mijaj¹cego roku. Wiêc, póki 
jeszcze trwa przypomnijmy, ¿e rok 
2005 to rok 15-lecia samorz¹du 
terytorialnego, idei bodaj najwa¿-
niejszej, bo najbli¿szej codzienne-
go ¿ycia.

Jest nas w gminie Lubicz coraz 
wiêcej, ju¿ ponad 16 300. W ci¹-
gu ostatnich czterech lat przyby³o 
ponad dwa tysi¹ce mieszkañców. 
To œwiadczy o ogromnej dynamice 
rozwoju gminy. Pomimo ró¿nych 
codziennych k³opotów jest tak¿e 
faktem, ¿e ¿yje siê w tej gminie na 
ca³kiem dobrym poziomie. Pod tym 
wzglêdem jesteœmy na 109 miejscu 
w Polsce wœród ponad 1600 gmin 
wiejskich.

Przyby³o w mijaj¹cym roku  ok. 
2 km wodoci¹gów i przy³¹czy ka-
nalizacyjnych. Zmodernizowano ze 
œrodków ZPORR ul. Tulipanow¹ w 
Lubiczu Dolnym oraz drogi gminne 
w wielu so³ectwach. 

Budowany jest chodnik przy 
drodze powiatowej w Krobii, a ko-
lejne, w Grêbocinie, Brzezinku, 
Lubiczu Dolnym s¹ przygotowywa-
ne do budowy w roku przysz³ym. 
Rozpoczêta budowa sali sportowej 
w Lubiczu Górnym zakoñczy siê 
przed kolejnym rokiem szkolnym. 

Pozyskaliœmy te¿ pieni¹dze na 
budowê zespo³u boisk w Lubiczu 

Dolnym oraz dalsze prace w Grê-
bocinie. Przygotowany jest plan 
budowy oko³o 200 nowych lamp 
ulicznych na terenie ca³ej gmi-
ny, a „Flisak” w Z³otorii doczeka 
siê wreszcie obiektu klubowego z 
prawdziwego zdarzenia. 

Wiele dokonañ i wiele planów. 
Mo¿emy d³ugo je wymieniaæ.

Wiem, wiem. To za ma³o. Ale 
nigdy przecie¿ nie bêdzie doœæ. To 
przecie¿ naturalne, ¿e osi¹ga siê 
wyznaczone cele, ale tylko po to, 
by pod¹¿aæ ku nastêpnym.

A te nastêpne to wielki program 
kanalizacji przygotowany do Eu-
ropejskiego Funduszu Spójnoœci 
na lata 2007-2013, to gospodar-
ka odpadami, która postawi nowe 
wymagania tak¿e przed ka¿dym 
gospodarstwem domowym itd., 
itp.

Wszystko jest wa¿ne, ale w œwi¹-
teczno-noworocznym  czasie niech 
wa¿niejsza stanie siê dla nas chwi-
la zadumy przy stajence betle-
jemskiej, migotanie choinkowych 
œwiate³ek i spotkanie z najbli¿szy-
mi przy wigilijnym stole. Nie prze-
gapmy tej chwili, bo zaraz potem 
znów trzeba bêdzie popêdziæ dalej, 
dalej i dalej. 

Marek Olszewski
Wójt Gminy Lubicz

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Szczêœliwego Nowego Roku

wszystkim Mieszkañcom
¿ycz¹

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Hanna Anzel

i Rada Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

Zarząd Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej  
obradował w Lubiczu

Silna reprezentacja
W dniu 21 – 22 paŸdziernika 

br. obradowa³ w Lubiczu Za-
rz¹d Zwi¹zku Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej. G³ów-
ne tematy omawiane podczas 
posiedzenia to podsumowanie 
IV Kongresu Gmin Wiejskich, 
przygotowanie oceny „Strategii 
rozwoju obszarów wiejskich na 
lata 2007 – 2013” oraz zmiany 
w finansowaniu JST.

Istotnym punktem progra-
mu by³y sprawozdania cz³on-
ków Komitetów Regionów Unii 
Europejskiej w Brukseli oraz 

desygnowanie cz³onków i za-
stêpców cz³onków Komitetu 
Regionów na nastêpn¹ kaden-
cjê. 

Cz³onkami KR zostali Leszek 
Œwitalski (Stare Bogaczowice), 
Jerzy Zaj¹ka³a (£ubianka). Za-
stêpcy cz³onków KR to Marek 
Olszewski (Lubicz) i Miros³aw 
Lech (Korycin).

W drugim dniu goœcie od-
wiedzili firmy „Pacyfic” w Lu-
biczu Dolnym oraz Muzeum 
Piœmiennictwa i Drukarstwa w 
Grêbocinie. 
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Gmina wykorzystuje środki z Unii Europejskiej

Nowe boisko w 
Lubiczu

Sukcesem zakoñczy³y siê 
starania Urzêdu Gminy Lu-
bicz o œrodki Unii Europejskiej 
na Odnowê Wsi, finansowane 
z Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyza-
cja sektora ¿ywnoœciowego i 
rozwój obszarów wiejskich”. 
W koñcu listopada Urz¹d Mar-
sza³kowski poinformowa³ o 
przyznaniu Gminie dotacji w 
wysokoœci 450 000 z³ na reali-
zacjê zadania: „Budowa ogól-
nodostêpnych boisk w Lubiczu 
Dolnym”. 

Za œrodki unijne na terenie 
przylegaj¹cym do Szko³y Pod-
stawowej w Lubiczu Dolnym 
wykonane zostan¹ obiekty 
sportowo – rekreacyjne, do-
stêpne dla wszystkich miesz-
kañców Gminy. Wybudowane 
zostan¹, po odwodnieniu te-
renu, boiska do siatkówki i 
koszykówki, boisko do gry w 
pi³kê no¿n¹ i pi³kê rêczn¹, 
bie¿nie, a tak¿e tor wrotkarski. 
Ten ostatni bêdzie móg³ s³u¿yæ 
zim¹ jako sztuczne lodowisko. 
Dodatkowo wykonane bêd¹ 
tak¿e elementy placu zabaw 
dla dzieci, amfiteatrzyk wraz z 
miejscem na ognisko. 

Ca³y teren zostanie ogrodzo-

ny i estetycznie urz¹dzony, a 
tak¿e oœwietlony. 

Prace budowlane rusz¹ wio-
sn¹ 2006 roku, a obiekty bêd¹ 
oddane do u¿ytku spo³eczno-
œci we wrzeœniu 2006 roku. 

Unijne œrodki na odnowê wsi 
w województwie zosta³y wy-
czerpane ju¿ w pierwszej tran-
szy. Musimy wiêc uzbroiæ siê w 
cierpliwoœæ, ale i ju¿ rozpocz¹æ 
prace studialne nad przygoto-
waniem kolejnych wniosków 
do œrodków, które bêd¹ do-
stêpne po 2006 roku. Bardzo 
prosimy mieszkañców naszej 
Gminy o zg³aszanie swych w³a-
snych pomys³ów na ciekawe 
inwestycje gminne, s³u¿¹ce in-
tegracji lokalnych spo³eczno-
œci. 

Przypomnijmy, ¿e w rozstrzy-
gniêtym konkursie przyznano 
dotacje na takie dzia³ania, jak: 
remonty œwietlic wiejskich, bu-
dowê parkingów, kszta³towanie 
centrów wsi, budowê infra-
struktury sportowej, obiektów 
rekreacyjnych (pomosty, przy-
stanie), remonty budynków o 
wa¿nym znaczeniu dla tradycji 
lokalnych i przeznaczenie ich 
na cele spo³eczne itp. 

W.K.

Podsumowanie pracy 
Rady Gminy Lubicz 

Rada Gminy Lubicz  w II pó³-
roczu 2005r. odby³a  szeœæ 
posiedzeñ w tym dwa nadzwy- 
czajne, a w miesi¹cu grud-
niu zaplanowane s¹ jeszcze 
dwa spotkania. Przed ka¿d¹ 
sesj¹ komisje rady omawiaj¹ 
program obrad rady, opiniuj¹ 
przygotowane projekty uchwa³, 
wnioskuj¹ zmiany.

W tym czasie Rada podjê³a 
53 uchwa³y dotycz¹ce ró¿nych 
tematów m.in. zbycia i nabycia 
nieruchomoœci, zbycia lokali 
komunalnych na rzecz lokato-
rów, zajmowa³a siê  sprawa-
mi z zakresu budowy drogi 
na Ma³gorzatowie - trakt le-
œny,  planami zagospodarowa-
nia przestrzennego, podatkami 
i op³atami lokalnymi,  wielo-
letnim programem inwesty-
cyjnym,  dokonywa³a  korekt 
bud¿etu na 2005r.

Jedn¹ z wa¿niejszych spraw 
by³o uchwalenie planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla czêœci wsi Lubicz Dolny. 
Zanim to uczyni³a, rozpatrzy-
³a wnioski z³o¿one do projek-
tu planu. By³o ich 17  z czego 
11 rozstrzygniêto pozytywnie, 
w tym  jeden  czêœciowo, a po-
zosta³e rada odrzuci³a. 

Plan jest bardzo wa¿nym 
aktem prawa miejscowego, 
przyczyni  siê do rozwoju miej-
scowoœci, pomo¿e rozwi¹zaæ  
sprawy  mieszkañców Lubicza 
Dolnego. Równie wa¿n¹ spra-

w¹ by³o uchwalenie podatków 
na 2006r.i tak: 

utrzymano œredni¹ cenê 1 q 
¿yta za okres pierwszych trzech 
kwarta³ów 2005r. dla celów po-
datku rolnego tj. 27,88 z³., co 
obni¿y³o o 26% podatek rolny 
1 ha przeliczeniowego w sto-
sunku do rok bie¿¹cego.

Stawki podatku od nieru-
chomoœci  podniesiono o 2% w 
stosunku do roku 2005r. Po-
datek od œrodków transporto-
wych utrzymano na poziomie 
roku bie¿¹cego a op³atê admi-
nistracyjn¹ i targow¹ nieznacz-
nie podniesiono.

Kolejny rok nie zmienio-
no zasad podatku od posiada-
nia psów. Stawkê uchwalono 
w wys.37 z³, jednak obowi¹-
zuje ona posiadaczy powy¿ej 3 
psów. 

Obecnie rada pracuje nad 
projektem bud¿etu na 2006r., 
w którym dochody zaplanowa-
no w wys. 30.702.879 z³, wy-
datki 35.002.879 z³ i deficyt 
bud¿etowy w wys. 4.300.000 
z³. Odby³o siê ju¿ wspólne po-
siedzenie komisji w sprawie 
projektu, kolejne s¹ zapla-
nowane w miesi¹cu grudniu 
2005r. i styczniu roku 2006.
Aktualne informacje o pracy 
rady, protoko³y z sesji, podjê-
te uchwa³y, s¹ zamieszczane w  
Internecie, zapraszamy na stro-
nê internetow¹ www.lubicz.pl. 
                                        M.G.

Apel Wójta Gminy Lubicz
Na podstawie art. 5 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku 

w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r ze zmianami) 
przypominamy o bezwzglêdnym zakazie wysypywania popio³u 
powstaj¹cego ze spalania wêgla, ¿u¿la paleniskowego i innych 
odpadów powstaj¹cych w czasie ogrzewania budynków na teren 
dróg gminnych, pasów drogowych czy tez innych nieruchomoœci. 
Popio³y zawieraj¹ wiele szkodliwych dla zdrowia substancji (w tym 
rakotwórczych) i wysypuj¹c je na teren dróg trujemy sami siebie, 
a szczególnie nasze dzieci. Zaprzestañmy tych dzia³añ.  

Pieniądze dla świetlic
We wrzeœniu Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomorskiego og³o-

si³ konkurs na realizacjê zadania pod nazw¹ doposa¿enie wiejskich 
œwietlic œrodowiskowych dla dzieci i m³odzie¿y. Z naszej gminy 
wnioski z³o¿y³y trzy organizacje: OSP Brzezinko, OSP Gronowo oraz 
parafia Grêbocin i wszystkie otrzyma³y dotacje. Œrodki przyznane 
przez Zarz¹d Województwa pozwol¹ na rozszerzenie oferty obecnie 
proponowanej przez œwietlice. Z tych pieniêdzy zakupione zosta-
n¹ m.in. organy elektroniczne, komputer, rzutnik multimedialny, 
stó³ do bilardu z wyposa¿eniem, stoliki, krzes³a, szafy, gry planszo-
we. W pierwszych dniach grudnia podpisano umowy, wiêc zakup 
sprzêtu nast¹pi jeszcze w tym roku. 

 Od stycznia œwietlice poszerzaj¹ ofertê zajêæ dla dzieci i m³o-
dzie¿y, zapewniaj¹c swoim wychowankom m.in. opiekê wychowaw-
cz¹, pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych sytuacji ¿yciowych, pomoc 
edukacyjn¹ oraz wspieraj¹c rozwój dzieci i m³odzie¿y poprzez, roz-
wijanie zainteresowañ, pomoc w nauce, kszta³towanie w³aœciwych 
postaw etyczno-moralnych i odpowiednich zachowañ w ¿yciu co-
dziennym, organizowanie gier, zabaw ruchowych, imprez i konkur-
sów.                                    A.D.

Organizatorem Miko³ajek dla najm³odszych mieszkañców 
Lubicza by³a Rada So³ecka Lubicza Dolnego, SP w Lubiczu 
Dolnym i Urzad Gminy Lubicz. Jak co roku na dzieci cze-
ka³o mnóstwo atrakcji i jeszcze wiêcej uœmiechów.
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„Daj szansę” pod patronatem wójta gminy Lubicz

Integracyjne klasy
Ju¿ po raz czwarty w Zespole 

Szkó³ nr 1 w Lubiczu zorgani-
zowano Forum Edukacji In-
tegracyjnej „Daj Szansê” pod 
honorowym patronatem wójta 
Gminy Lubicz Marka Olszew-
skiego.  W sobotê 26 listopa-
da 2005 r. szko³a goœci³a wielu 
znawców w dziedzinie kszta³-
cenia integracyjnego oraz s³u-
chaczy, do których forum 
by³o kierowane: nauczycie-
li, wychowawców, terapeutów, 
rodziców, studentów oraz pra-
cowników poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. 

W czêœci teoretycznej wys³u-
chaæ mo¿na by³o wyk³adów 
miêdzy innymi: dr S³awomi-
ry Sadowskiej z Instytutu Pe-
dagogiki UMK w Toruniu, mgr 
Zofii Kilanowskiej z Kurato-
rium Oœwiaty i Wychowania w 
Toruniu oraz  dyrektora Janu-
arego Zwoliñskiego z PFRON, a 
tak¿e mgr Ma³gorzaty Kuty³y, z 
toruñskiego Oœrodka Doradz-
twa Metodycznego i Doskona-
lenia Nauczycieli. 

W czasie spotkania odby-
³y siê te¿ lekcje pokazowe w 
klasach integracyjnych pro-
wadzone przez nauczycieli Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu na 
wszystkich poziomach eduka-

cyjnych – nauczanie zintegro-
wane SP, klasy integracyjne SP 
i gimnazjum. Swoimi osi¹gniê-
ciami w nauczaniu i wychowa-
niu integracyjnym podzielili siê 
nauczyciele przedmiotów hu-
manistycznych, oligofrenope-
dagodzy, terapeuci pracuj¹cy 
w klasach integracyjnych. 

Ostatnia czêœæ spotkania 
zosta³a poprzedzona spekta-
klem „Szko³a prze³omu wie-
ków” wg scenariusza mgr M. 
Kuczwalskiej przygotowanym 
przez gimnazjalistów klas in-
tegracyjnych. Warsztaty by³y 
prowadzone przez wykwalifiko-
wanych oligofrenopedagogów, 
terapeutów, dyplomowanych 
nauczycieli z ca³ej Polski.

Ta czêœæ programu przynios³a 
uczestnikom wiedzê dotycz¹c¹ 
nowych technik wczesnej dia-
gnozy dziecka, konstruowania 
indywidualnych programów 
rewalidacyjnych, poznania bli-
¿ej metody kinezjologii edu-
kacyjnej Paula Dennisona, 
form dzia³añ arteterapeutycz-
nych. Na zakoñczenie spotka-
nia uczestnicy oprócz nowo 
zdobytych doœwiadczeñ, wra-
¿eñ, otrzymali p³ytê CD ze sce-
nariuszami lekcji pokazowych 
i warsztatów.

Szkolenia dla rolników 
ze środków Unii Europejskiej  

i rządu polskiego
Kujawsko – Pomorski 

Oœrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie wraz 
z oddzia³ami w Przysie-
ku i Zarzeczewie, zaprasza 
do wziêcia udzia³u w cyklu 
szkoleñ organizowanych w 
Urzêdzie Gminy w Lubiczu.

Potrzeba przestrzega-
nia standardów œrodowi-
skowych jest ju¿ obecnie 
nie tylko obowi¹zkiem, ale 
i koniecznoœci¹ – tak¿e ze 
wzglêdów finansowych.

Podstawowym Ÿród³em in-
formacji w tym zakresie, a 
jednoczeœnie dobrym na-
rzêdziem pracy jest Kodeks 
Dobrej Praktyki Rolniczej.

Szkolenie, jakie proponu-
jemy, realizowane jest ze 
œrodków pochodz¹cych z 
Unii Europejskiej oraz Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

Jego celem jest podnie-

sienie wiedzy dotycz¹cej 
wymagañ stawianych rol-
nikom w zakresie ochrony 
œrodowiska. 

Uczestnictwo w szkoleniu 
pozwoli zapoznaæ siê z wy-
mogami ochrony œrodowi-
ska i dobrostanu zwierz¹t, 
które musz¹ byæ spe³nio-
ne po to, aby prowadzenie 
gospodarstwa by³o zgod-
ne z prawem, a jednocze-
œnie rolnik móg³ skorzystaæ 
z pomocy finansowej UE w 
pe³nym zakresie.

Na zakoñczenia uczestnicy 
szkolenia otrzymuj¹ certy-
fikaty potwierdzaj¹ce zna-
jomoœæ zagadnieñ, a tak¿e 
materia³y szkoleniowe obej-
muj¹ce prezentowan¹ te-
matykê.

Wszelkie informacje 
udzielane s¹ pod nume-
rem 056/6782-128 wew. 
114.

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  
w Lubiczu

Więcej nowych 
chodników

W listopadzie br. Zarz¹d 
Dróg Gospodarki Mieszkanio-
wej i Komunalnej w Lubiczu 
rozpocz¹³ budowê chodników 
przy drogach powiatowych na 
terenie gminy Lubicz. Do koñ-
ca listopada zosta³ wykonany 
odcinek chodnika Krobii o d³u-
goœci 350 metrów. Ponadto zo-
sta³y zabezpieczone materia³y 
do budowy  chodnika o d³ugo-
œci 250 metrów w miejscowoœci 
Brzezinko. 

W 2006 roku bêdzie konty-
nuowana budowa chodników 
przy drogach powiatowych w 
Krobii, Brzezinku i zostanie 
rozpoczêta budowa chodnika 
w M³yñcu Pierwszym i Drugim. 
Planowana jest równie¿ w roku 
2006  budowa chodnika przy 
drodze powiatowej 2010 C w 
miejscowoœci Lubicz Dolny ul. 
Dworcowa. 

Zarz¹d Dróg, Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej 
w Lubiczu jest przygotowa-
ny do zimowego utrzymania 
dróg gminnych na terenie gmi-
ny Lubicz. Teren gminy zosta³ 
podzielony na cztery rejony zi-
mowego utrzymania dróg. W 
rejonie I, II, III zimowe utrzy-
manie wykonuj¹ firmy wy-
³onione zgodnie z ustaw¹ o 
zamówieniach publicznych. W 
rejonie IV tj. Lubicz Górny, Lu-

bicz Dolny zimowe utrzymanie 
bêd¹ wykonywali pracownicy 
Zarz¹du Dróg w Lubiczu. Na 
ten cel zabezpieczone jest 150 
ton mieszanki piasku z sol¹. 

Usuwanie œliskoœci zimo-
wej (posypywanie) odbywa siê 
tylko i wy³¹cznie na drogach 
o nawierzchni utwardzonych 
– asfaltowych. W pierwszej 
kolejnoœci zimowemu zabezpie-
czeniu podlegaj¹ drogi asfalto-
we o najwiêkszym natê¿eniu 
ruchu.

Ponadto informujemy miesz-
kañców gminy o obowi¹zku zi-
mowego utrzymywania dróg 
i chodników przed w³asnymi 
posesjami zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami art.5 pkt 
4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 
1996 r. o utrzymaniu czystoœci 
i porz¹dku w gminach (Dz. U. 
Nr 132, poz. 622 ze zmianami) 
„ uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeñ z 
chodników po³o¿onych  wzd³u¿ 
nieruchomoœci, nale¿y do w³a-
œcicieli tych nieruchomoœci, 
przy czym za taki chodnik 
uznaje siê wydzielon¹ czêœæ 
drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla 
ruchu pieszego, po³o¿on¹ bez-
poœrednio przy granicy nieru-
chomoœci”.

J.A. 
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PODATKI 2006
Podatek od nieruchomoœci:
Rada Gminy okreœli³a stawki podatku od nieru-

chomoœci, w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od  gruntów:
 zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci go-

spodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 
z³ od 1m2 powierzchni,

 pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 z³ od 1 
ha powierzchni,

 pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie 
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku publiczne-
go - 0,13 z³ od 1 m2 powierzchni,  

2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,34 z³. od 1 m2 powierzchni 

u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej - 16,00 z³ od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
ria³em siewnym - 4,17 z³. od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej w zakresie udzielania œwiadczeñ  zdrowot-
nych - 3,59 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) gara¿y wolnostoj¹cych - 5,00 z³. od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie 
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku publiczne-
go - 3,45 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 

  
3) od budowli  - 2% ich wartoœci, okreœlanej zgod-
nie z zasadami podanymi w ustawie.   

Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci lub ich czêœci zwi¹zane z dzia-

³alnoœci¹ na rzecz ochrony bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego,

2) nieruchomoœci lub ich czêœci zajmowane na ce-
le ochrony przeciwpo¿arowej,

3) nieruchomoœci lub ich czêœci zajmowane na 
prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej,  z wy³¹-
czeniem nieruchomoœci, zajmowanych na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,  

4) budynki, budowle i grunty wykorzystywane do 
dzia³alnoœci w zakresie zbiorowego odprowa-
dzania œcieków.

Wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków 
transportowych wynosi:

1) od samochodu ciê¿arowego, w zale¿noœci od 
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 600,00 z³.,
b) powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie - 800,00 
z³,
c) powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 950,00 z³.,
d) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1.100,00 z³.

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równowa¿ne: 
a) o dwóch lub trzech osiach  - 1.100,00 z³.,
b) o czterech (i wiêcej) osiach:     

- od 12 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1.100,00 z³.,
- od 29 ton i powy¿ej - 1.654,00 z³. 

3) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, 
z zawieszeniem innym, ni¿ pneumatyczne lub 
równowa¿ne:
a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 15 ton - 1.100,00 z³.,
- od 15 ton i powy¿ej - 1.252,00 z³.,

b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej:

-  od 12 ton, a mniej ni¿ 23 tony - 1.100,00 z³.,
-  od 23 ton i powy¿ej - 1.577,00 z³.,

c) o czterech (i wiêcej) osiach i dopuszczalnej masie 
ca³kowitej:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 27 ton - 1.100,00 z³.,
- od 27 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1.654,00 z³.,
- od 29 ton i powy¿ej - 2.453,00 z³.

4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przy-
stosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub 
przyczep¹, o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 
880,00 z³.

5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przy-
stosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub 
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równowa¿ne: 
a) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 880,00 z³.,

Na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 16 listopada 2005 r. Rada Gminy ustali³a 
stawki podatkowe na rok 2006 oraz okreœli³a op³aty administracyjne za czynno-
œci urzêdowe, nie objête przepisami o op³acie skarbowej. 
Przedstawiamy szczegó³owe postanowienia Rady Gminy.  
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- od 31 ton i powy¿ej - 1.413,00 z³.,
b) o trzech osiach:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1.247,00 z³.,
- od 40 ton i powy¿ej - 1.723,00 z³.

6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przy-
stosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub 
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawieszeniem in-
nym ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:
a) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 920,00 z³.,
- od 31 ton i powy¿ej - 1.938,00 z³.,

b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1.723,00 z³.,
- od 40 ton i powy¿ej - 2.549,00 z³.

7) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³-
kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 300,00 z³.
8) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê 
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z za-
wieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowa¿ne :
a)  o jednej osi:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 300,00 z³.,
- od 25 ton i powy¿ej - 320,00 z³.,

b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 550,00 z³.,
- od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 650,00 z³.,
- od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 850,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 1.150,00 z³., 

c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 677,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 943,00 z³.

9) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê 
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z innym 
systemem zawieszenia ni¿ pneumatyczne lub 
równowa¿ne:
a) o jednej osi:

- od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 320,00 z³.,
- od 25 ton i powy¿ej - 562,00 z³.

b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 310,00 z³.,
- od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 850,00 z³.,
- od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 1.292,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 1.700,00 z³. ,

c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 943,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 1.281,00 z³.

10) od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do 
siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc - 1.000,00 z³.
b) od 30 miejsc i wiêcej - 1.260,00 z³. 

Zwalnia siê od podatku od œrodków transporto-
wych œrodki transportowe s³u¿¹ce wykonywaniu 
zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej i ad-

ministracji samorz¹dowej.

Op³aty targowe dzienne w  wysokoœci :
1) za sprzeda¿ zwierz¹t gospodarskich - 10,00 z³., 
2) za sprzeda¿ prowadzon¹ z wozu, samochodu, 
przyczepy itp. - 10,00 z³.,
3) za sprzeda¿ z rêki, kosza, itp. - 4,00 z³.,
4) za sprzeda¿ ze straganu, placu :

a) do 2 mb - 10,00 z³.,
b) powy¿ej 2 mb  do 10 mb - 15,00 z³.,
c) powy¿ej 10 mb  - 20,00 z³.

Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w 
wysokoœci - 37,00 z³. rocznie od ka¿dego psa. 

Podatek pobiera siê w wysokoœci po³owy stawki je¿e-
li osoba wesz³a w posiadanie psa po dniu 30 czerw-
ca roku podatkowego. 
Podatek p³atny jest w terminie do dnia 30 czerwca, 
a dla posiadaczy psów, którzy nabêd¹ psa po tej da-
cie, w ci¹gu 2 tygodni od daty nabycia psa – na ra-
chunek bankowy gminy.
Zwalnia siê od podatku psy utrzymywane w celu 
pilnowania gospodarstw domowych – po trzy psy 
na ka¿de gospodarstwo.

Op³aty administracyjne za nastêpuj¹ce czynno-
œci urzêdowe:
1) za wydanie wyrysu z planu miejscowego lub ze 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy - w zakresie jednej 
dzia³ki budowlanej w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 40,00 
z³.
2) za wydanie wypisu z planu miejscowego lub ze 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy – w zakresie jednej 
dzia³ki budowlanej w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30,00 
z³. 

Zwalnia siê z op³aty administracyjnej wyrysy i 
wypisy wydawane na potrzeby w³asne jednostek 
organizacyjnych  Gminy Lubicz.

Liczba wyborców
uprawnionych

Liczba kart
wydanych Udzia³ % Kaczyñski Lech

Aleksander
Tusk Donald
Franciszek

1606 890 55,42 580 306
708 324 45,76 193 129

2121 1040 49,03 582 453
1721 869 50,49 477 380

747 321 42,97 222 95
701 295 42,08 212 82
843 364 43,17 234 129

1314 609 46,35 369 235
2111 1051 49,79 561 479

11872 5763 48,54 3430 2288RAZEM

6 w BrzeŸnie
7 w M³yñcu Pierwszym
8 w Lubiczu Górnym
9 w Z³otorii

2 w Gronowie
3 w Lubiczu Górnym
4 w Lubiczu Dolnym
5 w Jedwabnie

Obwodowa Komisja
Wyborcza NR

1 w Grêbocinie

Zestawienie wyników głosowania 
na Prezydenta RP 

II tura, na terenie gminy Lubicz
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Trwa realizacja projektu „Szkoła marzeń” w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie

Szkoła wymarzona
Uroczysta inauguracja od-

by³a siê 26.10.2005r. Opieku-
nowie poszczególnych klubów 
zachêcali uczniów do uczest-
nictwa w zajêciach i okreœla-
li terminy pierwszych spotkañ. 
Wiêkszoœæ klubów natych-
miast rozpoczê³a swoj¹ dzia-
³alnoœæ. Do udzia³u w realizacji 
projektu zg³osi³o swój akces 
190 uczniów naszej szko³y. 

Pisanie czas zacząć
Nasi szkolni dziennikarze  

rozpoczêli sw¹ pracê 5 listo-
pada 2005 r. W zajêciach 
uczestniczy³o 21 osób. M³odzi 
dziennikarze bêd¹ przepro-
wadzaæ wywiady z cz³onkami 
poszczególnych klubów i do-
starczaæ sprawozdania do re-
dakcji szkolnej gazetki. Na 
zajêciach prowadzonych przez 
Beatê Piórkowsk¹ poznaliœmy 
najwa¿niejsze formy dzienni-
karskie, takie jak: felieton, re-
porta¿, sprawozdanie czy notka 
dziennikarska. Dziêki Marii 
Florek zapoznaliœmy siê z pod-
stawami etyki dziennikarskiej 
i dowiedzieliœmy siê, czym jest 
dziennikarstwo prasowe. Na-
szym zadaniem jest publi-
kowanie w szkolnej gazetce 
informacji na temat przebiegu 
realizacji projektu, przekazy-
wanie ich do biuletynu „Goniec 
Gminny” oraz aktualizowanie o 
te treœci szkolnej strony inter-
netowej www.grebocin.prv.pl.

Przyszli mistrzowie 
komputera

M³odzi informatycy z Grêbo- 

cina uzyskuj¹ nowe sprawno-
œci i wiedzê dotycz¹c¹ kom-
puterów. Wszystko to dziêki 
Ma³gorzacie Korbutt. 

Zajêcia ciesz¹ siê du¿ym za-
interesowaniem, szczególnie 
wœród klas pierwszych. Mamy 
ju¿ pierwsze sukcesy. Szeœciu 
uczniów uzyska³o sprawnoœæ 
programisty – stopieñ 0 – ste-
rownie ¿ó³wiem. 

S¹ to nasi koledzy z klas 
pierwszych: M. Wyszyñski, I. 
Muzalewski, D. Ko³aczeñski, 
K. Szymañski, P. Baprawski i 
P. Baprawski. 

Informacje zebra³y:
K. Bolechowicz, S. Domaga³a, 

K. Kalwara, J. Kawecka, 
A. Malinowska, D. Montewska, 

J. Muzalewska, J. Piekalska, 
P. Regulska, A. Sak, 

A. Wilczyñska, A. Wodara.  

Z językami obcymi za 
pan brat

Zajêcia jêzykowe odbywaj¹ 
siê w dwóch Klubach: Poliglo-
tów angielskich (prowadz¹ca: 
Aneta Furmañska) i Poliglotów 
niemieckich (prowadz¹ca:  Ma³-
gorzata Gawlik). Dzia³alnoœæ 
klubów skupi siê na realiza-
cji dwóch projektów: obyczaje 
œwi¹teczne    w  krajach anglo- 
i niemieckojêzycznych oraz 
przygotowanie wirtualnej wy-
cieczki do Londynu  i Berlina.

„Szkoła” przyszłych 
radnych

Tak w³aœnie mo¿na okreœliæ 
kierunek dzia³ania Klubu Sa-
morz¹dowca prowadzonego 
przez Iwonê Bartczak. Konku-
rencja dla radnych Gminy Lu-
bicz du¿a, bo a¿  41 uczniów 
jest zainteresowanych ty-
mi zajêciami. Przyszli „Samo-
rz¹dowcy” rozpoczêli swoj¹ 
dzia³alnoœæ od rozpoznania ak-
tualnej struktury samorz¹do-
wej w gminie i zaprezentowali 
j¹ na zajêciach warsztatowych. 
Postery prezentuj¹ce poszcze-
gólne miejscowoœci naszej gmi-
ny zdobi¹ szkolne korytarze. 
Nie oby³o siê bez wywiadów 
z so³tysami i radnymi, dziê-
ki temu znacznie pog³êbi³a siê 
œwiadomoœæ obywatelska.

Szansa na ekologiczną 
gminę

Nikt chyba nie ma w¹tpli-
-woœci, ¿e propagowanie wie-
dzy ekologicznej, to szansa na 
zdrowe ¿ycie i œrodowisko. Te 
wa¿ne dla nas wszystkich za-

gadnienia s¹ wyznacznikiem 
dzia³alnoœci Klubu Ekologa 
prowadzonego przez Jolantê 
Wasilewsk¹. M³odzi Ekolodzy 
obecnie przygotowuj¹ siê do 
œwi¹t, wykonuj¹c kartki œwi¹te-
-czne i ozdoby choinkowe             z 
materia³ów przyjaznych œrodo-
-wisku naturalnemu. W dniu 
17 grudnia odbêd¹ siê warsz-
taty z florystk¹, na których na-
ucz¹ siê uk³adaæ œwi¹teczne 
bukiety. Swoje wyroby bêd¹ 
sprzedawaæ na kiermaszu zor-
ganizowanym w naszej szko-
le w ostatnim tygodniu przed 
œwiêtami. Na kiermasz ser-
decznie zapraszaj¹ wszystkich 
mieszkañców gminy.

Odznaka krajoznawcza 
województwa 

kujawsko-
pomorskiego

To wyzwanie dla cz³onków 
Klubu Obie¿yœwiata prowadzo-
nego  przez  Joannê  Ardanow-
sk¹. Klubowe „Obie¿yœwiaty” w 
kolejne soboty odwiedzaj¹ toruñ- 
skie muzea poznaj¹c obiekty, 
ich historiê i bogactwo zgroma-
dzonych eksponatów. 

Zd¹¿yli ju¿ poznaæ Kamieni-
cê pod Gwiazd¹, Dom Koperni-
ka, Ratusz i Dom Eskenów. W 
trakcie zajêæ uczniowie bawi¹ 
siê w „muzealnych tropicieli”, 
wykonuj¹c zadania przewidzia-
ne w kartach pracy. W niektó-
rych obiektach mog¹ w sposób 
szczególny przenieœæ siê w za-
mierzch³e czasy i odleg³e miej-
sca, przebieraj¹c siê w stroje 
danej epoki i uczestnicz¹c w 
ró¿nych obrzêdach.

Młodzi, kompetentni, 
przedsiębiorczy

Te cechy naszych gimnazja-
listów bêd¹ kszta³ciæ zajêcia w 
Klubie M³odego Przedsiêbior-
cy prowadzonego przez Anetê 
Furmañsk¹ i Piotra Bajko oraz 
w Klubie „Cz³owieka sukcesu”, 
za który odpowiada Gabrie-
la Celuch-Pilarska. W ramach 
zajêæ uczniowie poznaj¹ swo-
je zdolnoœci i predyspozycje, 
dziêki którym bêd¹ mogli do-
konaæ jak najtrafniejszych 
wyborów dalszej œcie¿ki edu-
kacyjnej, ta zaœ pozwoli zna-
leŸæ optymalne miejsce pracy. 
Kurs z przedsiêbiorczoœci to 
wspania³y trening przed roz-
mowami kwalifikacyjnymi z 
potencjalnymi pracodawcami, 
autoprezentacja oraz znalezie-
nie siê w g¹szczu urzêdowej 
biurokracji przy zak³adaniu 
w³asnej firmy. 

Materia³ przygotowany przez 
cz³onków Klubu Dziennikarza 

pod opiek¹ Marii Florek

„Szkoła Marzeń”
Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Grêbocinie jako jedy-

na szko³a w powiecie toruñskim zosta³a zakwalifikowana do 
programu „Szko³a Marzeñ”. Do programu zg³osi³o siê 1491 
szkó³. Do realizacji w ramach programu Szko³a Marzeñ zo-
sta³y wybrane 443 projekty.

„Szko³a Marzeñ” to program pomocy uczniom ze szkó³ 
wiejskich, dziêki któremu mogli oni realizowaæ swoje plany 
i marzenia tak edukacyjne jak i ¿yciowe. W ramach progra-
mu szko³y wiejskie otrzymuj¹ wsparcie merytoryczne oraz 
dotacjê na prowadzenie dzia³añ wspomagaj¹cych uczniów. 
Program finansowany jest z bud¿etu pañstwa oraz przez Eu-
ropejski Fundusz Spo³eczny. G³ównymi organizatorami s¹: 
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Funda-
cja Dzieci i M³odzie¿y oraz Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach projektu bêdziemy rozwijaæ u uczniów podsta-
wowe umiejêtnoœci i kluczowe kompetencje, wspomagaæ ich 
w kontynuowaniu nauki, pomagaæ tym, którzy maj¹ proble-
my w nauce, promowaæ spójnoœæ spo³eczn¹ oraz zapewniaæ 
kszta³cenie zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy. 
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Wsparcie finansowe na dostosowanie firmy do wymogów ochrony środowiska

Pomoc dla inwestorów

Celem dzia³ania 2.4 jest 
wzmocnienie pozycji konku-
rencyjnej przedsiêbiorstw po-
przez wsparcie finansowe tych 
firm, które zgodnie z prawo-
dawstwem musz¹ dostosowy-
waæ swoj¹ infrastrukturê do 
wymogów ochrony œrodowi-
ska. 

Dotacje s¹ tu udzielane w 
formie refundacji poniesio-
nych wydatków – za spraw¹ 
œrodków pochodz¹cych z bu-
d¿etu pañstwa i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Pomoc publiczna – w 
zale¿noœci od rodzaju inwesty-
cji, wielkoœci przedsiêbiorstwa 
i jego lokalizacji – mo¿e mak-
symalnie wynosiæ nawet 65% 
kosztów kwalifikowanych, jed-
nak nie wiêcej ni¿ 5 mln euro. 
Wnioski przyjmuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Œrodowiska 
i Gospodarki Wodnej w termi-
nie od 15 listopada 2005r. do 6 
stycznia 2006r., przedstawia-
j¹cy na stronie internetowej 

www.nfosigw.gov.pl dokumen-
tacjê konkursu niezbêdn¹ dla 
ka¿dego beneficjenta.

Wsparcie mo¿e otrzymaæ 
firma, na któr¹ koniecznoœæ 
dostosowania posiadanej in-
stalacji czy inwestycji do stan-
dardów ochrony œrodowiska 
nak³ada okreœlony akt praw-
ny. 

Program nie obejmuje przed-
siêbiorców prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie 
wytwarzania i przetwórstwa 
produktów rolnych (podlega-
j¹cych za³¹cznikowi I Trakta-
tu ustanawiaj¹cego Wspólnotê 
Europejsk¹) – oraz w zakresie 
pomocy regionalnej – firm pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ w tzw. 
sektorach wra¿liwych (trans-
port, hutnictwo ¿elaza i sta-
li, sektor stoczniowy, sektor 
w³ókien syntetycznych) oraz w 
sektorze rybo³ówstwa.

Wsparcie w ramach dzia³a-
nia 2.4 jest pomoc¹ publiczn¹. 
Ma charakter regionalny lub 

horyzontalny. 
Pomoc regionalna mo¿e byæ 

udzielana na nowe inwesty-
cje zwi¹zane z utworzeniem, 
rozbudow¹ lub nabyciem 
przedsiêbiorstwa, jak równie¿ 
rozpoczêcie w nim dzia³alno-
œci obejmuj¹cej dokonanie za-
sadniczych zmian produkcji, 
produktu lub procesu produk-
cyjnego, zmian wyrobu, us³ugi 
i jej œwiadczenia.

Pomoc horyzontalna z kolei 
mo¿e byæ udzielana na dosto-
sowanie do standardów œro-
dowiskowych, zastosowanie 
najlepszych dostêpnych tech-
nik czy inwestycje prowadz¹ce 
do zmniejszenia zu¿ycia naj-
lepszych dostêpnych technik 
czy inwestycje prowadz¹ce do 
zmniejszenia zu¿ycia energii. 

Wsparcie ogranicza siê tu 
wy³¹cznie do kosztów niezbêd-
nych do osi¹gniêcia celów zwi¹-
zanych z ochron¹ œrodowiska. 
Koszty kwalifikowane s¹ tu po-
mniejszane o korzyœci wyni-
kaj¹ce ze wzrostu zdolnoœci 
produkcyjnych, oszczêdnoœci 
i produkcji pomocniczej, które 
firma uzyska w okresie piêciu 
lat po wdro¿eniu inwestycji.  

Z bezp³atnych konsultacji 
dotycz¹cych tego programu 
mo¿na skorzystaæ w siedzi-
bie Kujawsko-Pomorskiego 
Zwi¹zku Pracodawców i 
przedsiêbiorców od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 
8.00-16.00 (tel. 52/345 80 
00).

Punkt Konsultacyjny przy Kujawsko-Pomorskim Zwi¹z-
ku Pracodawców i Przedsiêbiorców oferuj¹cy bezp³atne 
us³ugi informacyjne dla ma³ych i œrednich firm zawiada-
mia, i¿ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej og³osi³ kolejn¹ turê przyjmowania wniosków 
o udzielenie wsparcia na dostosowanie firmy do wymogów 
ochrony œrodowiska. Ma³e, œrednie i du¿e firmy zobligowa-
ne do wdra¿ania dzia³añ inwestycyjnych ograniczaj¹cych 
zanieczyszczenie œrodowiska naturalnego mog¹ staraæ siê 
o dotacjê z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw (SPO WKP) Dzia³anie 
2.4 „Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowywa-
nia przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska”.

Wójt Marek Olszewski 
na posiedzeniu 

unijnej instytucji 
rozwijającej 

edukację i kulturę

Rozwijanie 
e-Government

Wójt gminy Lubicz Marek Ol-
szewski i Leszek Œwiêtalski re-
prezentuj¹cy Zwi¹zek Gmin 
Wiejskich RP uczestniczyli 22 
wrzeœnia w Durham w Anglii w 
posiedzeniu Komisji ds. Kultu-
ry i Edukacji (EDUC) Komite-
tu Regionów w Miêdzynarodowej 
Konferencji pn. „Rozwijanie e-
-Government w regionach i mia-
stach Europy”.

Komisja EDUC w swojej pracy 
zajmowa³a siê nastêpuj¹cymi za-
gadnieniami:

- przyjêcie projektu opinii w 
sprawie wniosku dotycz¹cego de-
cyzji Parlamentu Europejskiego i 
Rady dot. siódmego programu ra-
mowego Wspólnoty Europejskiej 
badañ, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007-2013),

- przyjêcie projektu opinii w 
sprawie wniosku dot. decyzji Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiaj¹cej dzia³anie Wspól-
noty na rzecz obchodów Euro-
pejskiej Stolicy Kultur w latach 
2007-2019,

- przyjêcie projektu opinii w 
sprawie: Europejskie spo³eczeñ-
stwo informacyjne na rzecz wzro-
stu i zatrudnienia,

- przyjêcie projektu opinii w 
sprawie: Wychodzenie naprzeciw 
obawom m³odych ludzi w Europie 
– wprowadzanie w ¿ycie Europej-
skiego Paktu na rzecz m³odzie¿y 
i wspieranie aktywnego obywa-
telstwa.

Miêdzynarodowa  Konferen-
cja pn. „Rozwijanie e-Govern-
ment w regionach i miastach 
Europy” stanowi³a okazjê do 
wspó³pracy miêdzy Komitetem 
Regionów a pó³nocno-wschodni¹ 
Angli¹ w zakresie tego istotnego 
obszaru polityki.

E-Government to wykorzysta-
nie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w administra-
cji publicznej, w po³¹czeniu ze 
zmianami organizacyjnymi i no-
wymi umiejêtnoœciami, w celu 
udoskonalenia us³ug publicznych 
i procesów demokratycznych oraz 
wzmocnienia wsparcia dla polityk 
publicznych. Temat konferen-
cji ma szczególne, aktualne  zna-
czenie, wzi¹wszy pod uwagê, ¿e 
e-Government to jeden z kluczo-
wych elementów e-Europe 2005 i  
nowej inicjatywy i2010, uznawa-
ny tak¿e za czynnik wp³ywaj¹cy 
w du¿ej mierze na jakoœæ lokal-
nych i regionalnych samorz¹dów. 
W czasie Konferencji podkreœla-
no, ¿e udoskonalona interakcja 
z obywatelami oraz wiêksze za-
anga¿owanie obywateli w procesy 
lokalne i regionalne prowadz¹ do 
aktywnego udzia³u obywateli ¿y-
j¹cych w geograficznej, spo³ecz-
nej i kulturalnej izolacji.  

Wyjątkowo w Ciechocinku

Seniorzy i 
nie tylko

Seniorzy z gminy Lubicz 
w tym roku z okazji swojego 
œwiêta (26 listopada) spotka-
li siê w odmiennej ni¿ zwykle 
scenerii. Oko³o stu seniorów 
z klubu grêbociñskiego i lu-
bickiego uda³o siê do Ciecho-
cinka. 

Tam w uroczej, choæ je-
siennej scenerii bawiono 
siê przy muzyce. Nie mog³o 
zabrakn¹æ wystêpów pañ i 
panów z obu klubów, a tak¿e 
zaprzyjaŸnionego zespo³u 
„Wrzos” z Torunia. 

Wszyscy uczestnicy otrzy- 
mali takie s³odycze i kalenda-
rze. Szczególne gratulacje ska-
lano klubowi grêbociñskiemu 
z okazji 5 – lecia dzia³alnoœci.

Komu zima nie 
zaszkodzi?

Zima nie zaszkodzi szkod-
nikom kasztanowców, któ-
re niszcz¹ i os³abiaj¹ drzewa. 
Poczwarki szrotówka kasz-
tanowcowiaczka wytwarza-
j¹ ochronny w³ochaty kokon, 
który chroni je przed tempera-
tur¹ nawet do -250C. 

W ten sposób owady zagrze-
bane w liœciach mog¹ prze¿yæ 
a¿ do wiosny. Dlatego w ochro-
nie kasztanowców tak wa¿ne 
jest dok³adne zgrabienie, a na-
stêpnie spalenie lub kompo-
stowanie opad³ych liœci. Ten 
prosty i najtañszy sposób ra-
towania kasztanowców potra-
fi zniszczyæ po³owê populacji 
szkodnika!

Dla piêciu kasztanowców ro-
sn¹cych przed SP w Z³otorii 

zastosowano ju¿ dwa sposo-
by walki ze szkodnikiem. Wio-
sn¹ by³a to mikroiniekcja, czyli 
wstrzykniêcie ¿elu przeciwko 
szrotówkowi do wnêtrza drze-
wa, a jesieni¹ – grabienie i spa-
lenie opad³ych liœci. 

Teraz przyjdzie czas na trze-
ci sposób – zwabienie sikorek! 
Sikorki zasmakowa³y sobie w 
szrotówku i to one s¹ nielicz-
nymi jego naturalnymi wroga-
mi. Zim¹ nasi uczniowie bêd¹ 
dokarmiali sikorki w karm-
nikach, a wiosn¹ 2006 roku 
przygotuj¹ dla nich odpowied-
nie budki lêgowe. Sikorkom i 
kasztanowcom zapewne siê to 
spodoba!

Alina Skowroñska
nauczycielka SP Z³otoria
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KOMUNIKATY
• Biblioteki Publiczne prosz¹ czytelników o zwrot przetrzymywanych 
ksi¹¿ek
• W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym oraz w Filii 
GBP w Z³otorii dzia³a czytelnia internetowa w godzinach otwarcia bi-
blioteki.
Korzystanie z czytelni jest bezp³atne dla wszystkich odwiedza-
j¹cych biblioteki.

GMINNA BIBLIOTEKA POLECA
Filie Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Lubiczu Górnym i 
Grêbocinie wziê³y udzia³ w orga- 
nizowanym co roku  dyktan-
dzie  „O pióro starosty to-
ruñskiego” organizowanym 
przez Powiatow¹ i Miejsk¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ im. J. Prej-
sa w Che³m¿y. Konkurs odby³ 
siê 3 listopada w £ubiance. By³ 
on adresowany do uczniów III 
klas gimnazjów z terenu po-
wiatu toruñskiego. Reprezen-
tuj¹ce nasz¹ gminê: Karolina 
Œmigiel z Grêbocina oraz Pau-
lina Snopkowska i Karoli-
na Kiczor z Lubicza Górnego 
otrzyma³y wyró¿nienia.

23 listopada 2005 roku w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Lubiczu odby³ siê etap gmin-
ny konkursu czytelniczego pt. 
„Baœniowy œwiat Anderse-
na”. Konkurs adresowany by³ 
do dzieci w wieku 8-10 lat. W 
uroczystoœci wziê³o udzia³ piêæ 
zespo³ów trzyosobowych repre-
zentuj¹cych biblioteki z Lubi-

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lubiczu 

Dolnym

WYPOŻYCZALNIA 
KASET WIDEO

zaprasza do 
wypożyczania filmów 

na płytach DVD

Chłopcy z Młyńca najlepsi w mistrzostwach piłki nożnej

MISTRZOSTWA GMINY 
LUBICZ W HALOWEJ PIŁCE 

NOŻNEJ CHŁOPCÓW
Zespó³ Szko³y Podstawowej w M³yñcu wygra³ mistrzo-

stwa gminy Lubicz  w halowej pi³ce no¿nej ch³opców. Im-
prezê rozegrano w sali sportowej SP w Lubiczu Dolnym.

1.SP M³yniec  5 11 13-7
2.SP Lubicz Dolny  5 10 14-7
3.SP Gronowo  5   8 10-7
4.SP Z³otoria  5   7 9-14
5.SP Lubicz Górny  5   4 12-13
6.SP Grêbocin  5   1 7-17

Sk³ad zwyciêzców: £ukasz Ostrowski, Maciej Dêbicki, 
Przemys³aw Grabowski, S³awomir Kazaniecki, Kamil Pi-
woñski, Dominik Szamañski, Micha³ Kañczewski, Pawe³ 
Kubicki, opiekun: Wojciech Okruciñski      

Gminny koordynator sportu 
mgr Mariusz Jarlak 

cza Dolnego, Lubicza Górnego 
, Gronowa, Grêbocina i Z³oto-
rii . Dzieci wykaza³y siê bar-
dzo dobr¹ znajomoœci¹ ¿ycia i 
twórczoœci Andersena. 

Najlepsz¹  okaza³a siê dru¿y-
na z Gronowa: Julia Betlejew-
ska, Martyna Fr¹k i Justyna 
Laskowska, która zakwalifiko-
wa³a siê do etapu powiatowe-
go.

Wszystkie dzieci otrzyma-
³y dyplomy oraz nagrody w po-
staci ksi¹¿ek oraz korzysta³y z 
poczêstunku w postaci napo-
jów oraz s³odyczy.

3 grudnia 2005 roku w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Ma-
³ej Nieszawce odby³ siê etap 

powiatowy konkursu zwi¹za-
nego z ¿yciem i twórczoœci¹ 
H.Ch. Andersena. Reprezen-
tuj¹ca nasz¹ gminê dru¿yna z 
Gronowa zajê³a I miejsce. Ser-
decznie gratulujemy!

„Miko³ajki” nale¿¹ do tra-
dycji bibliotek publicznych. 
Dnia 6 grudnia wszystkie dzie-
ci przebywaj¹ce w bibliotekach  
otrzyma³y s³odycze, gra³y w 
gry planszowe, komputerowe, 
uczestniczy³y w spotkaniach 
czytelniczych m.in.zgaduj-zga-
dule, mini konkursy, mog³y 
ogl¹daæ bajki na p³ytach DVD. 
Dla uœwietnienia obchodów 
miko³ajkowych zosta³y zrobio-
ne zdjêcia uczestnikom.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci gminy Lubicz zorganizowało 
wyjazd dla dzieci niepełnosprawnych

Uśmiech i radość
3 grudnia grupa dzieci niepe³nosprawnych w wieku od 3 do 12 lat 

uczestniczy³a w zorganizowanym przez Gminne Ko³o Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci wyjeŸdzie do  Centrum Zabaw Rodzinnych „Family 
Park” w Bydgoszczy.

Family Park to du¿e centrum zabaw z mnóstwem atrakcji. Nasze 
dzieci bawi³y siê wyœmienicie na zje¿d¿alni, w basenie kulkowym, 
wdrapywa³y siê na najwy¿sze szczyty, jeŸdzi³y samochodami elek-
trycznymi. Wiele emocji budzi³a gra w bilard, konkursy, wspólne za-
bawy i nagrody. Jednak najwiêksz¹  niespodziank¹ by³o spotkanie z 
Miko³ajem, który obdarowa³ wszystkie dzieci prezentami.

Gminne Koło Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych w Lubiczu

Kombatanci  
w naszej gminie

Gminne Ko³o Zwi¹z-
ku Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej i By³ych 
WiêŸniów Politycznych w 
Lubiczu liczy 110 osób (w 
tym 51 cz³onków i 59 pod-
opiecznych).

Zarz¹d Ko³a sk³ada siê z 8 
cz³onków. Komisja Rewizyj-
na z 4 cz³onków.

W bie¿¹cym roku w ce-
lu uporz¹dkowania organi-
zacji Ko³a i przygotowania 
zebrania sprawozdawczo 
– wyborczego Zarz¹d Ko-
³a wybra³ na Prezesa Ko³a 
Henryka Lipiñskiego. 

Zarz¹d zbiera³ siê w mia-
rê potrzeb, natomiast dy¿u-
ry Ko³a pe³nione s¹ w ka¿dy 
pi¹tek tygodnia, aby cz³on-
kowie mogli op³acaæ sk³adki 
oraz zg³aszaæ swoje proble-
my.

W roku 2004 udzielano 
kilka zapomóg cz³onkom i 
podopiecznym. 

Prezes, sekretarz i skarb-
nik Ko³a odwiedzaj¹ Kom-
batantów w Domu Komba-
tanta w Dobrzejewicach, 

Kombatanta Walk spod 
Monte Cassino w Z³oto-
rii, który liczy 90 lat, a tak-
¿e chorych Kombatantów. 
Spotkania pozwalaj¹ na ze-
branie sk³adek oraz ró¿-
nych informacji, a tak¿e na 
przekazanie cz³onkom tego 
co dzieje siê w Kole.

Od pocz¹tku roku zor-
ganizowano kilka spotkañ 
Zarz¹du Ko³a, aby uporz¹d-
kowaæ sprawy organiza-
cyjne i przygotowawcze do 
zebrania sprawozdawczo – 
wyborczego.

We wrzeœniu br. Pre-
zes Ko³a postara³ siê o wy-
konanie zdjêcia obiektu 
Upamiêtnienia Tradycji 
Kombatanckich, który znaj-
duje siê w Z³otorii i zosta³ 
przes³any do Zarz¹du Okrê-
gowego w Toruniu.

W dniu 9 wrzeœnia br. 
zosta³a przeprowadzona 
kontrola Ko³a przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewi-
zyjnej Zarz¹du Okrêgowego. 
Kontrola wypad³a dobrze. 


