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Mali artyœci uczestnicz¹cy w Konkursie Teatru Jednego Aktora z trem¹ nie
mieli wiêkszych problemów. Doskonale znali tekst recytowanych przez siebie
utworów. W tegorocznej edycji konkursu jury sk³ada³o siê z wybitnych znawców teatru i pedagogiki. Szerzej o konkursie piszemy na stronie 4.

W tegorocznym budżecie gminy Lubicz nie zabraknie pieniędzy na najważniejsze zadania i inwestycje

Rozwój pełną parą
Bud¿et Gminy Lubicz na
rok 2007 zapewnia funkcjonowanie gminy Lubicz na nieco
wy¿szym poziomie ni¿ w roku ubieg³ym, a jednoczeœnie
zwrócony jest ku przysz³oœci.
Zapewnia wystarczaj¹ce œrodki
na prowadzenie szkó³ i przedszkoli, opiekê spo³eczn¹, us³ugi
komunalne, ochronê przeciwpo¿arow¹, bezpieczeñstwo publiczne, transport, oœwietlenie
i wiele innych zadañ gminy.
Jest tak¿e przygotowany do
absorpcji pieniêdzy unijnych.
Przygotowane s¹ projekty
ul. Piaskowej i Rzemieœlniczej
w Lubiczu Górnym, ul. Leœnej
w Z³otorii oraz dwa najwiêksze zadania w dziedzinie kanalizacji. W ramach drugiego
projektu toruñskiego budowana bêdzie kanalizacja w Gronowie, Rogówku i Grêbocinie,
a projekt „aglomeracja lubicka” obejmie budowê kanali-

zacji w Grabowcu, Kopaninie,
pozosta³ej czêœci Z³otorii, Lubiczu Górnym i Dolnym oraz
w M³yñcu i Jedwabnie.
Prace rozpoczn¹ siê na prze³omie lat 2008-2009.
W tym roku wykonywanych
bêdzie 46 projektów inwestycji oœwietlenia ulicy we wszystkich niemal so³ectwach.
Na bie¿¹co prowadzona bêdzie
przez Zarz¹d Dróg Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
konserwacja i modernizacja
dróg gminnych.
Budowane bêd¹ chodniki
dla pieszych przy ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym, w Krobi przy ul. Dolina Drwêcy i w
M³yñcu.
Przygotowane zosta³y projekty chodników w Grêbocinie
(ul. Szkolna i ci¹g pieszo-rowerowy), w Z³otorii przy ul. Pomorskiej oraz ul. Komunalnej
w Lubiczu Górnym.

Wspólnie z ZDW i GDDKiA
budowany bêdzie chodnik przy
drodze Grêbocin-Lubicz Dolny
oraz zmodernizowany chodnik
w Lubiczu Dolnym od skrzy¿owania z ul. Dworcow¹ do
mostu. Przygotowane zostan¹ projekty oczyszczalni przyzagrodowych dla Gronówka
i Gronowa w czêœci rozproszonej zabudowy
Na pieni¹dze unijne czekaj¹ projekty amfiteatru w Lubiczu Dolnym oraz zespó³ boisk
w Grêbocinie.
Na inwestycje wydamy w tym
roku blisko 10 mln z³. Czeka
nas równie¿ otwarcie nowego
oœrodka zdrowia i posterunku policji w Lubiczu Górnym.
Spó³ka gminna „Elwik” wykona wiele nowych przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
oraz, wspólnie z TBS, po³¹czy nowym kolektorem osiedle
TBS w Lubiczu Dolnym z sie-

ci¹ kanalizacyjn¹ w Lubiczu
Górnym.
To wszystko oczywiœcie za
ma³o. Licz¹ca ju¿ dziœ ponad
17 tysiêcy mieszkañców gmina rozwija siê nieporównanie
szybciej ni¿ inne podtoruñskie gminy. Cieszy to i martwi. Przybywa mieszkañców
– podatników, zwiêksza siê potencja³ intelektualny naszego
gminnego spo³eczeñstwa. Jednak nasze oczekiwania znacznie wyprzedzaj¹ mo¿liwoœci tej
gminy. Trudno siê dziwiæ, jeœli
tak naprawdê trzeba wszystko
budowaæ od nowa.
Przyk³adem jest tu Krobia,
która przekroczy³a 1000 mieszkañców i jest ju¿ czwartym co
do wielkoœci so³ectwem w gminie. A przecie¿ nawet dzieci
pamiêtaj¹, ¿e nowe osiedle wyros³o w szczerym polu.
Przekszta³canie
naszego
otoczenia na lepsze, a jest to
g³ówne zadanie samorz¹du lokalnego, to proces skomplikowany i wielow¹tkowy. ¯yczmy
sobie wzajemnie, by przebiega³
on sprawnie i przyniós³ nam
choæby odrobinê satysfakcji.
Marek Olszewski
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Loterie fantowe, konkursy, aukcje ciast własnej roboty i dużo dobrej zabawy, czyli WOŚP w Lubiczu Dolnym

Sponsorzy nie zawodzą
Orkiestra
Jurka
Owsiaka w Lubiczu Dolnym zagra³a
w Szkole Podstawowej nr 1. Imprezê œrodowiskow¹, która odby³a siê 14 stycznia zorganizowa³y
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Rada
Rodziców i Rada So³ecka.
Wielkie granie rozpoczê³o siê
o 14.00 i trwa³o do 18.00. Zespó³
muzyczny Jacka Ostrowskiego
zapewni³ mi³¹, taneczn¹ atmos-

ferê. W imprezie wziêli udzia³
uczniowie szko³y, nauczyciele oraz wielu rodziców i mieszkañców miejscowoœci. Pieni¹dze
na rzecz WOŒP zbierane by³y przez wolontariuszy, którymi
byli nauczyciele: Teresa Klawiñska, Dariusz Dobrzyñski, Barbara Lefelbajn – Saja, Sylwia Knieæ,
Anna Drobyszewska i Gra¿yna
Drapa³a oraz uczniowie klasy VI:

Agata Lubomska, Monika Majewska i Marta Buler.
Imprezie towarzyszy³y: loteria fantowa, konkursy, sprzeda¿
ciast upieczonych przez mamy
i babcie uczniów szko³y, wystêpy
uczniów, spotkanie z toruñskimi
¿u¿lowcami: Celmerem i Stachowiakiem i koncert pana Jerzego
Czajkowskiego. Wszyscy mogli
posmakowaæ chleba ze smalcem,

potañczyæ, a tak¿e wzi¹æ udzia³
w licytacji ró¿nych przedmiotów,
dostarczonych na tê okazjê przez
wielu ludzi dobrej woli.
Do dziesiêciu puszek
zebrano 2679,8 z³.
Szko³a Podstawowa nr1 w Lubiczu Dolnym serdecznie dziêkuje wszystkim sponsorom oraz
uczestnikom wspólnej zabawy
za pomoc, wsparcie i obecnoœæ.

Sponsorzy, jak przez sześć poprzednich lat, i w tym roku nie
zawiedli.

1. „KERAMIK”- wytwórnia ceramiki P. MARIUSZ SZEWCZYK
(DONICE I WAZONY)
2. JURMET- P. KWIATKOWSKI- OBRAZY
3. URZ¥D Gminy Lubicz- fili¿anka + TALERZYK
4. HEKTOR- KOSZULE
5. P. JERZY CZAJKOWSKI- KONCERT I P£YTY NA AUKCJÊ
6. EL-£UK- PLASTELINA + FARBY PLAKATOWE
7. P. BEATA i DARIUSZ CHOJNICCY- FANTY, S£ODYCZE,
CHLEB, ZEGAR
8. P. JASTRZÊBSCY- SMALEC DOMOWEJ ROBOTY
9. P. CHMY£KO- AKCESORIA SAMOCHODOWE
10. E. DREJLING- WÊDLINY
11. PIEKARNIA Z G£OGOWA P. RUMIÑSKICH- TORT
W KSZTA£CIE SERCA I SERDUSZKA
12. JAN KLAWIÑSKI- EKSPRES DO KAWY

Tysiąc zwycięskich losów w loterii w Zespole Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym

Dzieci dzieciom,
czyli szkoła
w Orkiestrze

Ju¿ po raz siódmy Zespó³ Szkó³
nr 1 w Lubiczu wzi¹³ udzia³ w finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 14 stycznia
o godzinie 14.30 zagra³ zespó³
„RENOMA” z Che³m¿y i a¿ do
koñca szkolnego fina³u zachêca³
do wspólnej zabawy, zagrzewaj¹c do licytacji i prowadz¹c zabawê taneczn¹.
Po
oficjalnym
rozpoczêciu
koncertu przez dyrektora szko³y A. Siemianowskiego wyst¹pi³
jak w poprzednich latach zespó³
„Lubiczanki”. Lecz tym razem to
uczniowie szko³y byli g³ównymi
twórcami koncertu zatytu³owanego „Dzieci dzieciom”. Szczególnie tym najm³odszym z oddzia³ów
0 – III nale¿¹ siê brawa, gdy¿ to
one potrafi³y bawiæ siê przez ca³y czas trwania koncertu i nieustannie zachêca³y doros³ych
to aktywnego uczestniczenia we
wszystkich zabawach i konkursach. Chór gimnazjum, soliœci
oraz cheerleaderki
wzbogaci-

li tego dnia szkolny konkurs talentów.
Poza wystêpami dzieciêcymi
prowadz¹cym uda³o siê przeprowadziæ konkurs rodzinny oraz
namówiæ do wspólnego pieczenia ciasta 10 mi³ych tatusiów.
Odwa¿ne osoby bior¹ce udzia³
w konkursach zosta³y nagrodzone gromkimi brawami publicznoœci szczelnie wype³niaj¹cej
holl szko³y, ale tak¿e otrzyma³y wspania³e szynki, wêdzonki,
swojskie kie³basy i inne wyroby
wprost z masarni. Jak co roku
du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê loteria fantowa, w której
ka¿dy los wygrywa³. A o trafnoœci
tego przedsiêwziêcia mo¿e œwiadczyæ iloœæ sprzedanych losów ponad 1000 sztuk. Trudno by³o
siê oprzeæ wyœmienitym domowym wypiekom przygotowanym
przez uczniów i ich rodziców
i opiekunów. To w³aœnie k¹cik
s³odkoœci by³ najliczniej oblegany i to nie tylko przez najm³od-

szych ³asuchów. Jak co roku nie
zawiod³y osoby, które podjê³y
siê licytacji bardzo atrakcyjnych
fantów: tort w kszta³cie serca,
piernikowe serca, markowe d³ugopisy i pióra takich firm jak np.
Waterman, fili¿anka z nadrukiem gminy Lubicz, model okrêtu „Piorun” i inne. Atrakcj¹ dla
licytuj¹cych by³y niespodzianki
w postaci œwie¿utkiej, pachn¹cej
i jeszcze gor¹cej pizzy oraz bonów na darmow¹ oryginaln¹ piz-

zê. Tu¿ po 17.30 w wyœmienitych
humorach na parkiecie podczas
tañca przes³aliœmy œwiate³ko do
nieba z nadziej¹ i¿ to spotkanie
pomo¿e uratowaæ czyjeœ zdrowie i ¿ycie oraz ¿e spotkamy siê
w kolejnym ju¿ finale.
Tegoroczna edycja pozwoli³a
zebraæ na terenie szko³y ponad
3500 z³. Wszystkim sponsorom,
wystêpuj¹cym oraz przyby³ym
dziêkujemy z g³êbi serca.
A. Siemianowski
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Gmina Lubicz najludniejszą gminą powiatu toruńskiego

Wciąż nas przybywa
W przeciwieñstwie do wielu
gmin wiejskich województwa
kujawsko-pomorskiego w gminie Lubicz od wielu lat notowany jest znaczny przyrost liczby
mieszkañców. Nie inaczej by³o
w minionym 2006 roku. Przekroczyliœmy ju¿ poziom 17 tys.
mieszkañców i jesteœmy najludniejsz¹ gmin¹ wiejsk¹ powiatu
toruñskiego.
Œredni
przyrost mieszkañców wyniós³
w ub. roku prawie 4,5%. Mimo znacznej liczby osób, które
wyemigrowa³y, na teren Gminy
przyby³o a¿ o 700 mieszkañców wiêcej, ni¿ z niej wyjecha³o ! To tak, jakby w Toruniu
w ci¹gu roku liczba mieszkañców wzros³a o 9 tys. osób (tymczasem ona spada).
Rekordowo ten rok wygl¹da³
w Lubiczu Dolnym – tam liczba mieszkañców wzros³a a¿

o 268! Bardzo dobre saldo migracji notuje równie¿ Grabowiec, Kopanino, Krobia oraz
Mierzynek. Jeœli chodzi o liczbê nowych mieszkañców najlepiej wypadaj¹ wspomniany
Lubicz Dolny, Grêbocin, Z³otoria oraz Krobia.
Powoli, acz systematycznie od lat spada liczba mieszkañców BrzeŸna i Gronówka.
Uwa¿amy jednak, ¿e i w tych
wsiach w ci¹gu najbli¿szych
2-3 lat zanotujemy wzrost
liczby nowych mieszkañców
zwi¹zany z ograniczon¹ ofert¹ (oraz wzrostem cen) dzia³ek
budowlanych w najbardziej
popularnych do tej pory miejscowoœciach Gminy Lubicz.
Zaskakuj¹ce jest zahamowanie wzrostu liczby mieszkañców Lubicza Górnego.

Sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie nie zawodzi

Oni pomagają zawsze
Przygotowania do zebrania
sprawozdawczego za 2006 r.
w OSP Gronowo dobiegaj¹ koñca. Zarz¹d jednostki, pracuj¹cy od stycznia ubieg³ego roku
w nowym sk³adzie, jest zadowolony z uzyskanych efektów.
- By³ to niez³y rok - mówi naczelnik druh Józef Dunajski.
- Wyje¿d¿aliœmy do zdarzeñ losowych na terenie Gminy Lubicz oraz do Torunia 25 razy.
Sprzêt nie zawiód³, stra¿acy
przybywali na sygna³ syreny
o ka¿dej porze.
Wielokrotnie
uczestniczyliœmy w usuwaniu skutków
wypadków drogowych, czêsto
bêd¹c pierwszymi na miejscu
zdarzenia – dodaje Sebastian
Gilar, zastêpca naczelnika
a jednoczeœnie ratownik medyczny - Droga krajowa nr 15
w okolicach Gronowa jest coraz bardziej niebezpieczna.
Decyzja o zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego okaza³a siê bardzo trafiona.
Osi¹gniêcia w zawodach

sportowo-po¿arniczych
gronowskiej jednostki s¹ imponuj¹ce. W ostatnich oœmiu latach
siedmiokrotnie stra¿acy (seniorzy) zdobywali pierwsze miejsce,
jeden raz trzecie. Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza w zawodach
gminnych trzykrotnie zwyciê¿a³a. M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza dziewcz¹t i ch³opców
startuj¹c od wielu lat w zawodach tak¿e wzbogaca kolekcjê
pucharów i dyplomów. Prace
szkoleniowe, druhów Andrzeja Klugowskiego, Sebastiana
Gilara, Józefa Dunajskiego,
Sandry Lewandowskiej, Ró¿y
Sprynger, Karoliny Zielaskowskiej, przynosz¹ bardzo dobre efekty.
Nasza m³odzie¿ startuje corocznie w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy
Po¿arniczej.
W 2006 roku Monika Dybel
zajê³a I miejsce w powiecie toruñskim wœród uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych.
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu stra¿aków naszej jednostki, sposobem gospodarczym
wyremontowaliœmy
dach
Warto wiedzieć co uległo zmianie
stra¿nicy. Za zaoszczêdzone
pieni¹dze zakupiliœmy nowe
wyposa¿enie - pompê p³ywaj¹c¹ „Niagara” oraz deskê ortoUrz¹d Gminy Lubicz infor- - wydanie zaœwiadczenia na oznacza, ¿e z dniem 1 stycznia pedyczn¹, niezbêdn¹ podczas
muje, ¿e z dniem 1 stycznia wniosek,
2007 r. trac¹ moc dotychcza- akcji ratowniczych.
2007 r. wesz³a w ¿ycie no- - wydanie zezwolenia.
sowe znaki op³aty skarbowej.
Korzystaj¹c
z
³amów
wa ustawa o op³acie skarbo- 5. op³aty za czynnoœci urzêdo- Zap³aty op³aty skarbowej naleGminnego”
prawej z dnia 16 listopada 2006 r. we wnoszone s¹ gotówk¹ lub ¿y dokonaæ gotówk¹ lub prze- „Goñca
(Dz.U. nr 225 poz. 1635), któ- przelewem na wskazane kon- lewem na rachunek bankowy gnê serdecznie podziêkowaæ
druhom i druhnom z naszej
r¹ wprowadzono nastêpuj¹ce to,
Urzêdu
zmiany:
6. wprowadzono obowi¹zek do- Bank Spó³dzielczy w Grêbo- OSP za ofiarnoœæ i aktywnoœæ w ka¿dej dziedzinie,
1. zlikwidowano op³aty od po- konania ka¿dorazowej op³aty
cinie
za czas poœwiêcony dzia³aldañ i za³¹czników do podañ przez pe³nomocników w spra07 94910003 0010 0000
noœci ratowniczej, bezinteprzy z³o¿eniu ich w urzêdzie,
wach s¹dowych i administra0114 0008
resown¹ pomoc drugiemu
2. zlikwidowano znaki skarbo- cyjnych
Osoba wnosz¹ca o dokona- cz³owiekowi. ¯yczê satysfakwe,
Ustawa zmienia zakres obo3. zniesiono op³atê od weksli wi¹zku poboru op³aty skarbo- nie czynnoœci wymagaj¹cej cji z dzia³alnoœci spo³ecznej
uiszczenia op³aty skarbowej w jednostce, która w tym roi porêczeñ,
wej oraz formy jej uiszczania
4. op³acie skarbowej podlega:
Z dniem 1 stycznia 2007 r. zobowi¹zana jest wnieœæ op³atê ku obchodzi swoje czterdzie- dokonanie czynnoœci urzê- op³atê skarbow¹ nale¿y uisz- przed przyst¹pieniem do czyn- stolecie.
Prezes OSP Gronowo
dowej na podstawie zg³osze- czaæ wy³¹cznie w formie gotów- noœci urzêdowej i przed³o¿yæ
kowej lub bezgotówkowej co dowód wp³aty.
nia lub na wniosek,
Andrzej Sza³ach

Nowa ustawa o opłacie skarbowej
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Wójt Gminy Lubicz

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
I. Rodzaj i forma realizacji zadañ.
1) Zadania w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania
patologiom spo³ecznym powinny byæ wykonane przez realizacjê
przedsiêwziêæ w zakresie:
• profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, narkotykowych i nikotynowych w formie:
• programów z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ, pomocy psychospo³ecznej i prawnej oraz ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,
• szkoleñ dla sprzedawców i w³aœcicieli placówek podaj¹¬cych
lub sprzedaj¹cych napoje alkoholowe,
• programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych re¬alizowanych w œwietlicach œrodowiskowych i innych dla dzieci
i m³odzie¿y,
• zajêæ edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y.
• specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uza¬le¿nionych,
• organizowanie festiwali, przegl¹dów, konkursów, imprez
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, wolny od uzale¿nieñ.

3) Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez ofe¬renta.
4) Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
• aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 m-cy od daty wystawienia)
• aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy zakres dzia³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnio¬ne do reprezentacji,
5) Do oferty na realizacjê zadania z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym nale¬¿y dodatkowo
za³¹czyæ - program planowany do realizacji(przyk³adowe scenariusze zajêæ).
6) Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia w sekretariacie Urzêdu Gminy Lubicz ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniê¬tych kopertach
opatrzonych napisem “Konkurs” oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowego) - osobiœcie
lub drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu).
7) Druk ofert realizacji zadania publicznego mo¿na otrzy¬maæ
w Urzêdzie Gminy w Lubiczu pokój nr 6 lub pobraæ z internetu
(www.lubicz.pl).
8) Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany win¬ny
byæ parafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Popraw¬ki musz¹
byæ dokonane jedynie przez czytelne przekreœlenie b³êdnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego.
9) Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one po
terminie zostan¹ odrzucone z przyczyn formal¬nych.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ w roku 2007.
1) Na realizacjê w/w zadañ w roku 2007 planuje siê prze¬znaczyæ
³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 43.000,- z³ - z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³añ patologiom spo³ecznym.
2) Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zadanie
mo¿na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie uzyskuj¹ akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ zmniejszenia
bud¿etu w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn
trudnych do przewidzenia w dniu og³oszenia konkursu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadañ.
1) Zlecenie zadania i udzielania dotacji nastêpuje z odpo¬wiednim 1) Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 14 dni od up³ywu termizastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. nu sk³adanie ofert.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. 2) Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ ocenia¬ne
przez Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gmi¬ny Lubicz.
Nr 96 poz. 873)
2) Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofercie. 3) Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagê nastêpuj¹¬ce kryW takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania teria:
zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego re• Wartoœæ merytoryczn¹ projektu (celowoœæ oferty, zakres rzeczoalizacji.
wy, zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem).
3) Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onio¬nemu
• Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ plano¬waw konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku
nych kosztów.
gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowa¬nego zadania zna• Wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej
cz¹co odbiega od opisanego w ofercie, pod¬miot lub jego reprezenz planowanymi Ÿród³ami dofinansowania projektu.
tanci utrac¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, zostan¹ ujawnione
• Mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym po¬siadanie
nieznane wczeœniej okolicz¬noœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ meryzasobów kadrowych i rzeczowych.
toryczn¹ lub finan¬sow¹ oferenta.
• Doœwiadczenie oferenta w realizacji zadania o podob¬nym cha4) W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspie¬rania rerakterze i zasiêgu (w tym doœwiadczenia z dotych¬czasowej
alizacji zadania, kwota dofinansowania ze stro¬ny Gminy Lubicz
wspó³pracy z Gmin¹ Lubicz).
nie mo¿e przekroczyæ 70% rzeczywistych kosztów.
4) Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dota¬cji na
5) Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowa¬nia
i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem realizacjê poszczególnych projektów.
5) Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest przekaa Gmin¹ Lubicz.
zywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje osta¬teczn¹ deIV. Termin i warunki realizacji zadañ.
cyzjê.
1) Zadania winny byæ zrealizowane w roku 2007 z zastrze¬¿eniem, i¿ szczegó³owe terminy wykonania zadañ okreœlone zosta- VII. Postanowienia koñcowe.
1) Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany, pod rygorem rozwi¹n¹ w umowach.
2) Zadania winne byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ staranno¬œci¹ zgod- zania umowy, do zamieszczenia we wszystkich dru¬kach i matenie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi stan¬dardami i przepi- ria³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komuni¬katach itp.), a tak¿e w og³osami w zakresie opisanym w ofercie.
3) Zadania winny byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby miesz- szeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym. ¿e zadanie
kañców gminy Lubicz.
jest dotowane przez Gmi¬nê Lubicz.
2) Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:
V. Termin sk³adania ofert
• dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organiza¬cyjnej
1) W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 11 ust.
Urzêdu Gminy orygina³ów dokumentów (faktur, ra¬chunków)
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publiczoraz dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem kontroli prowanego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 Nr 96 poz. 873).
dzenia w³aœciwej dokumentacji z ni¹ zwi¹¬zanej :
2) Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu kon¬kur• kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gmi¬ny do
sowym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (od¬rêbnie na
kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglê¬dem finansoka¿de zadanie) wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Miniwym i merytorycznym.
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umo- 3) Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³o¬szeñ
wy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy- Urzêdu Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie interkonania tego zada¬nia (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
netowej Urzêdu Gminy Lubicz (www.lubicz.pl)
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Wybory do Rad
Sołeckich
Na sesji w dniu 28 grudnia Rada Gminy Lubicz zarz¹dzi³a wybory do Rad
So³eckich w naszej gminie. Wybory odby³y siê ju¿
w so³ectwach: Brzezinko,
Jedwabno, Lubicz Dolny,
Rogówko i Z³otoria. Harmonogram kolejnych zebrañ
sprawozdawczo-wyborczych
znajduje siê na stronie internetowej www.lubicz.pl

Użytkowanie
wieczyste bez
podatku VAT
Naczelny S¹d Administracyjny w swojej uchwale z dnia 8
stycznia 2007 r. (sygn. I FSK
279/06) orzek³, ¿e u¿ytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 01.05.2004 r.
nie dotyczy podatek VAT. Co
z tego wynika dla u¿ytkownika wieczystego? Otó¿ ka¿dy,
kto naby³ prawo u¿ytkowania wieczystego przed dniem
01.05.2004 r. uiszcza op³atê roczn¹ bez podatku VAT.
W praktyce oznaczaæ to bêdzie, ¿e od kwoty wymienionej
w ostatnim wypowiedzeniu nale¿y odj¹æ 22 % VAT.
Korzystaj¹c z okazji przypominamy, ¿e op³atê roczn¹ za
wieczyste u¿ytkowanie nale¿y uiszczaæ, bez wezwania, do
dnia 31 marca ka¿dego roku
trwania u¿ytkowania wieczystego. Op³atê za dany rok wnosi ka¿dy, kto w dniu 1 stycznia
tego roku by³ u¿ytkownikiem
wieczystym i nie jest od tej
op³aty zwolniony.

Od choinki dla najmłodszych po zabawę dla dorosłych do później nocy

Sylwester dla każdego
Rada So³ecka Lubicza Górnego 6 grudnia 2006 r. na
skwerku przy ul. Lipnowskiej
ustawi³a i ustroi³a piêknymi kolorowymi œwiate³kami choinkê,
która wprowadzi³a mieszkañców
w przedœwi¹teczny nastrój. Zorganizowa³a tak¿e sylwestrow¹
zabawê dla dzieci. O godz. 14.30
pracownik Studia Fotograficznego FOTUS Danuty Wierzchuckiej
wykona³ pami¹tkowe zdjêcie.
Pieczenie kie³basek przy ognisku, palenie zimnych ogni, taniec
wê¿em przy choince, spotkanie
z „pajacykiem”, który czêstowa³
s³odyczami sprawi³o, ¿e pomimo
ch³odu na dworze, na twarzach
dzieci zagoœci³y rumieñce.
Sylwestrowa zabawa dla doros³ych mieszkañców rozpoczê³a siê o godz. 22 i trwa³a a¿
do 2 w nocy. Wspólne odliczanie w oczekiwaniu na Nowy Rok
2007, ¿yczenia noworoczne, fa-

Ewa Drejling Sklep w Lubiczu
GS „SCH” w Lubiczu
Marian Gachewicz - Ekoinstal
w Lubiczu
Zuzanna Wróblewska - Apteka
Lubicz
Sponsorzy imprezy:
Teresa Kukowska - Sklep Lubicz
Bank Spó³dzielczy w Grêbocinie
Gabriel Gier³owski

Mamy kolejny pomnik przyrody w Grabowcu

Cztery metry w obwodzie
Rada Gminy Lubicz uzna³a za podlegaj¹cy ochronie jako pomnik przyrody, d¹b szypu³kowy o obwodzie w pierœnicy 440 cm znajduj¹cy siê w Leœnictwie Brzozówka
(obrêb Dobrzejewice) po³o¿ony w oddziale 97a (obrêb ewidencyjny Grabowiec).
W stosunku do pomnika przyrody zabrania siê:
1) niszczenia i uszkodzenia drzewa,
2) wykonania prac ziemnych w pobli¿u drzewa mog¹cych uszkodziæ system korzeniowy,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleb,
4) umieszczania tablic, napisów i innych znaków nie
zwi¹zanych z ochron¹ pomnika przyrody.
Nadzór nad „Pomnikiem” sprawuje Nadleœniczy Nadleœnictwa Dobrzejewice.

Karnawałowy bal dla dzieci w Gronowie

Baśniowe postaci
w szkole
Do niezwykle kolorowo przystrojonej szko³y SP Gronowo
zaczê³y 11 stycznia przybywaæ
ksiê¿niczki i wró¿ki. Dziêki pomys³owoœci uczniów i ich rodziców mo¿na siê by³o znaleŸæ
w œwiecie rycerzy, piratów i bohaterów znanych bajek.
Ca³y ten ró¿nobarwny korowód przyby³ na bal prowadzony
przez zaproszonego specjalnie
z tej okazji clowna Koko. Liczne
i zabawne konkursy urozmaica³y czas tancerzom, którym

jerwerki i zabawa – szampañska
zabawa!
Zabawê sylwestrow¹ zorganizowa³ So³tys –S³awomira Korzeniewska wraz z Rad¹ So³eck¹.

najpopularniejsze standardy
gra³ zespó³ muzyczny. Punktem kulminacyjnym balu by³o
pojawienie siê Miko³aja, oczywiœcie z workiem prezentów
ufundowanych przez rodziców
i sponsorów.
Zabawa
by³a
przednia,
tym bardziej, ¿e uczestniczyli w niej licznie rodzice, zaproszeni goœcie, przyjaciele szko³y,
a nawet dzieci z s¹siednich
miejscowoœci.
Teresa Cury³o
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Zwycięzcy Konkursu Teatru Jednego Aktora zazwyczaj trafiają na deski Baja Pomorskiego

Kuźnia talentów
W gminie Lubicz niewiele
jest imprez ciesz¹cych siê tak¹
renom¹. Organizowany od piêciu lat konkurs przyci¹ga dzieci i nauczycieli ze wszystkich
szkó³ gminy Lubicz. Ka¿dy nauczyciel chcia³by widzieæ swoich podopiecznych bior¹cych
udzia³ w konkursie organizowanym w szkole w Grêbocinie.
W tym roku w szranki stanê³o 16 dzieci klas z klas m³odszych ze wszystkich szkó³
gminy Lubicz. Mali aktorzy
wcielali siê w ró¿ne postacie
– od biedronek po ma³e strojnisie. Recytowane przez nich
wiersze wywo³ywa³y zarazem
uœmiech jurorów jak i rodziców. Duma rozpiera³a równie¿
nauczycielki i organizatorki
konkursu.
- Najbardziej cieszymy siê
z faktu, ¿e dzieci, które odnosz¹ sukcesy w naszym konkursie, póŸniej mog¹ zdobywaæ
doœwiadczenie w profesjonalnym teatrze – mówi Ma³gorzata Pr¹tnicka-Bartosiñska,
jedna z organizatorek konkursu. – Poza tym dla maluchów
to wielka frajda i zarazem nowe doœwiadczenie, które mam
nadziejê mi³o zapamiêtaj¹.
W tym roku a¿ troje dzieci
otrzyma³o I nagrodê:
Kamil Popielewski
Maciej Kwiatkowski
Weronika Jab³oñska

Teresa Cury³o
Alina Betlejewska

Dwóch
kandydatów
z naszej gminy
Do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej
Izby
Rolniczej zg³oszonych by³o
dwóch kandydatów z terenu
Gminy Lubicz:
1. Pani Danuta Zuzanna
Staniszewska zamieszka³a
w Jedwabnie,
2. Pan Stanis³aw Aleksander Miastkowski zamieszka³y w Rogówku
W dniu 4 lutego 2007 r.
w godz. 8.00-18.00, w siedzibie Urzêdu Gminy w Lubiczu ul. Toruñska 21, sala
nr 4, odby³y siê wybory do
Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Drugie miejsce zajê³y Marzena Wiœniewska i Julia Pietkiewicz
Trzecie miejsce dla Moniki
Rojek i Sylwii Zwierzchowskiej
Jury w sk³adzie Beata Banasik (kierownik literacki Teatru
im. Wilama Horzycy), Krystyna £êc (inspektor ds. oœwiaty w Urzêdzie Gminy Lubicz),

oraz W³adys³aw Owczarzak
(aktor Baja Pomorskiego) przyzna³o równie¿ wyró¿nienia dla:
Aleksandry Kuœ i Sary Cyryl.
Organizatorkami konkursu
s¹:
Agata Marchlik
Ma³gorzata Rozes³aniec
Ma³gorzata Pr¹tnicka-Bartosiñska

Kolęduje Tobie moje serce
Ulubione przez wielu œwiêta
Bo¿ego Narodzenia poprzedzi³o
w SP Gronowo tradycyjne spotkanie jase³kowe. Na tle scenerii rozgwie¿d¿onego nieba
i rozjarzonej choinki pojawili
siê Maryja, Dzieci¹tko na zwyczajnym snopku siana, Œwiêty
Józef, pasterze i anio³owie.
Tym razem wyst¹pili najm³odsi uczniowie. Wypowiadane przez nich wzruszaj¹ce
strofy o cudzie betlejemskim
i ¿yczenia p³yn¹ce z g³êbi ma³ych serc czyni³y tê uroczystoœæ
podnios³¹ i niezwykle nastrojow¹. Œpiewane kolêdy i pastora³ki oraz wspólne uœciski d³oni
licznie przyby³ych rodziców,
obecnych uczniów i nauczycieli wprowadzi³y wszystkich
w atmosferê najpiêkniejszych
œwi¹t polskiej tradycji.

Wybory do Rad
Powiatowych KujawskoPomorskiej Izby Rolniczej

W
wyniku
g³osowania zostali wybrani w/w
kandydaci, którzy bêd¹ reprezentowaæ samorz¹d rolniczy z terenu gminy Lubicz
w Radzie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Choinkę w Brzeźnie
zorganizował sołtys

Paczki rozdał
Mikołaj
Dnia 27 stycznia 2007 r.
odby³a siê choinka dla dzieci z BrzeŸna, zorganizowana
przez so³tysa – Jana Janiaczyka, panie z ko³a Gospodyñ, Kasiê Dekowsk¹ – prowadz¹c¹
bal choinkowy i Zbyszka Goja – muzykanta. Dzieci mia³y
zabawê choinkow¹ po³¹czon¹
z konkursami. Na koniec zabawy Miko³aj rozda³ dzieciom
paczki.
Serdeczne
podziêkowanie
sk³adamy sponsorom:
- Panu Przewodnicz¹cemu Rady Gminy Kazimierzowi Rybackiemu,
- Gminie Lubicz,
- Pani Jadwidze Pietrzak z magazynu zbo¿owego w BrzeŸnie,
Bankowi
Spó³dzielczemu
w Grêbocinie,
- Panu Marcinowi £awickiemu
z hurtowni rur w BrzeŸnie,
- Panu Kazimierzowi Tkaczykowi ze sklepu spo¿ywczego
w BrzeŸnie,
- Pani Marzenie Dziêgielewskiej
ze sklepu spo¿ywczego w BrzeŸnie,
- Panu Ryszardowi Ko³tun,
- Panu Waldemarowi Kubiak,
- Panu S³awomirowi Sacharuk.
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Choinka dla dzieci od OSP w Rogowie

Prawie setka dzieci

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rogowie ju¿ po raz trzeci zorganizowa³a zabawê choinkow¹ dla wszystkich dzieci z Rogowa.
W organizacjê zabawy choinkowej szczególnie w³¹czyli siê Andrzej Chmiel i Eugeniusz Jêdryczko z OSP Rogowo. Na „choinkê” do piêknie odnowionej œwietlicy przyby³o a¿ 96 dzieci wraz
z rodzicami. Wszystkich goœci powitali Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Kazimierz Rybacki, ksi¹dz proboszcz Józef Drewek oraz
stra¿acy.
W œwietlicy czu³o siê mi³¹, rodzinn¹ atmosferê, której ciep³a
przysparza³ ogieñ z kominka.
Zabawê prowadzi³ zespó³ muzyczny. Dzieci wspaniale siê bawi³y, tañczy³y, bra³y udzia³ w przeró¿nych konkursach, nagradzanych s³odyczami. Imprezê uœwietni³ pokaz sztucznych ogni.
Oczywiœcie nie zabrak³o równie¿ Miko³aja, który rozda³ wszystkim dzieciom obfite paczki.
Organizatorzy dziêkuj¹ za tak liczny udzia³ w zabawie choinkowej.

Noworoczne spotkanie pokoleń w Lubiczu Dolnym

Zabawa po Mszy Świętej
Ju¿ po raz szósty w Lubiczu Dolnym Rada So³ecka, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr
1 i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
z Lubicza Dolnego byli organizatorami Noworocznego Spotkania Pokoleñ. Tym razem
uroczystoœæ odby³a siê w Œwiêto Trzech Króli.
Spotkanie rozpoczêto uroczysta msz¹ w koœciele parafialnym w Lubiczu Dolnym, któr¹
sprawowa³ ksi¹dz proboszcz
Stanis³aw Jarz¹bek-Machnij.
Œpiewa³y chóry: z Grêbocina
i chór „Echo” z Grudzi¹dza. Po
uroczystej mszy œw. spotkanie
odby³o siê w sali gimnastycznej.
W uroczystoœci wziêli udzia³
m.in.: Wójt Gminy Lubicz,
Jak co roku Parafia z Grêbocina, Akcja Katolicka Przewodnicz¹cy Rady Gmii Radni wsi Grêbocin zorganizowali dla dzieci z Grê- ny, Radni Gminy, Przewodbocina gwiazdkê z miko³ajem. Rozdano 400 pa- nicz¹cy Rady Powiatu, Radni
czek.
Powiatowi, So³tysi i zaprzyjaŸ-

Zabawa choinkowa i dzień babci i dziadka w Rogówku

Z serca Kobiet
Aktywnych
Ponad setka dzieci wziê³a udzia³ w zabawie choinkowej, która odby³a siê 20 stycznia w Rogówku. Organizatorami imprezy by³o Ko³o Kobiet Aktywnych z Rogówka, które przygotowa³o
dla dzieci paczki ze s³odyczami. Dzieci bawi³y siê weso³o przy
dŸwiêkach muzyki zespo³u Radka i S³awka Wawrzyniaków
z Lubicza Górnego.
Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji imprezy: Urzêdowi Gminy Lubicz, Cukierni
Rogówko, Ko³u Ró¿añcowemu z Rogówka, OSP Rogówko, Ko³u
Kobiet Aktywnych z Rogówka, Wojtkowi Ryczkowskiemu.
Nastêpnego dnia zorganizowana zosta³a uroczystoœæ Œwiêta
Babci i Dziadka. Goœcinnie wystêpowa³ Klub Seniora z Lubicza
Górnego. Tê imprezê równie¿ zorganizowa³o Ko³o Kobiet Aktywnych z Rogówka. Babcie i Dziadkowie z Rogówka spotkali siê
w dniu swego œwiêta i w mi³ej atmosferze bawili siê wspólnie
z cz³onkami Klubu Seniora.

nieni Goœcie, Zespó³ z Grêbocina i Lubicza Górnego.
Atrakcj¹ by³ wystêp goœcinny
Chóru „Echo” z Grudzi¹dza,
który ju¿ drugi raz wyst¹pi³
przed lubick¹ publicznoœci¹,
daj¹c wspania³y koncert.
Po czêœci artystycznej, odby³
siê wieczorek taneczny przy kawie i s³odyczach. Zabawa by³a
wspania³a, a wszyscy Goœcie
doskonale siê bawili. A chêtnych do zabawy by³o bardzo
du¿o. Z roku na rok popularnoœæ Noworocznych Spotkañ
roœnie, w tym roku bawi³o siê
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Setne urodziny Stanisławy Grzankowskiej z Młyńca Pierwszego

Zaczęła drugą setkę

Kiedy 31 grudnia 1906 roku Stanis³awa Grzankowska przysz³a na œwiat, niewielu przypuszcza³o, ¿e za sto lat przyjdzie jej
obchodziæ urodziny w towarzystwie eleganckich goœci. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez proboszcza
parafii Gronowo ksiêdza Feliksa Wnuka-Lipiñskiego.
Na uroczystoœæ przyjecha³a niemal ca³a rodzina Pani Stanis³awy. Nie zabrak³o te¿ przedstawicieli Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z M³yñca Pierwszego. ¯yczenia kolejnych stu lat ¿ycia
z³o¿y³ osobiœcie wójt gminy Lubicz, Marek Olszewski.
Jubilatka od urodzenia mieszka na terenie naszej gminy.
Choæ urodzi³a siê w M³yñcu Drugim, wiêkszoœæ swojego ¿ycia
mieszka³a w M³yñcu Pierwszym. Wychowa³a 8 dzieci i doczeka³a siê 25 wnuków, 42 prawnuków i 2 praprawnuków.
Pani Stanis³awie ¿yczymy kolejnych stu lat!

Wieloletnia tradycja wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
przybrała formę konkursu

Grębocin kolędował
Mieszkañcy Grêbocina od lat
wspólnie œpiewaj¹ kolêdy w ramach „Wieczoru kolêd”. W tym
roku spotkanie zosta³o zorganizowane 13 stycznia. W Zespole Szkó³
nr 2 w Grêbocinie.
Mieszkañcy Grêbocina i pobliskich miejscowoœci licznie przybyli na to spotkanie. Zaszczyci³o nas
swoj¹ obecnoœci¹ wielu znamienitych goœci. Koncert zorganizowa³a parafia wraz ze szko³¹ i Akcj¹
Katolick¹ dzia³aj¹c¹ przy parafii w Grêbocinie. Ca³oœæ koncertu
prowadzili p. Aneta Furmañska-opiekun Samorz¹du Szkolnego i
ks. wikariusz Pawe³ Borowski.
Do konkursu zg³osi³o siê wielu
uczestników- osoby indywidualne, rodziny, zespo³y. Poza konkursem wyst¹pi³ popularny toruñski
artysta estradowy Jacek Beszczyñski, chór seniora, koœcielny
i szkolny oraz zespó³ m³odzie¿owy
ICHTIS. Do jury konkursowego po-

Biblioteka zaprasza
Biblioteki publiczne gminy
Lubicz oferuj¹ czytelnikom 44
429 ksi¹¿ek,1 069 kaset wideo
i 148 p³yt DVD oraz 53 tytu³y
czasopism. Du¿ym zainteresowaniem wœród czytelników ciesz¹ siê czasopisma: „Komputer
Œwiat”, „Newsweek”, „Cinema”,
„Oliwia”, „Gala”, „Dobre rady”,
„Twist”, „Dziewczyna”, Twój
styl”, „Kumpel”, „Poradnik domowy”.
W 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupi³a 1 762
ksi¹¿ki na które wyda³a prawie 34 tysi¹ce z³otych. Na zakup ksi¹¿ek biblioteka oprócz
œrodków w³asnych otrzyma³a
dotacjê docelow¹ w wysokoœci
18.800 z³otych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Minionego roku ze zbiorów
bibliotek skorzysta³o 2 825 czytelników wypo¿yczaj¹c 47 200
ksi¹¿ek, 4 604 czasopism oraz
2 577 kaset i p³yt DVD. £¹cznie biblioteki publiczne odwiedzi³o 32 381 czytelników.

proszono: Ks. Proboszcza Dariusza Anio³kowskiego, radnych Grêbocina - Hannê Anzel i Wojciecha
Widliñskiego, Jacka Beszczyñskiego, dyrektor Brygidê Bogdanowicz- Kopeæ i organistê Zbigniewa
Kopyciñskiego. Jury mia³o trudne
zadanie aby wy³oniæ najlepszych.
Nagrodê Grand Prix przyznano
Joannie Rydzyñskiej
I miejsce zajê³a klasa IIIC gimnazjum
II miejsce – Kr¹g Koœcio³a Domowego
III miejsce - „Pastuszkowie”
Specjalne wyró¿nienie otrzyma³a Marysia Widurska.
Widzowie przyznali równie¿ swoj¹ nagrodê, otrzyma³o j¹ Grono
Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ nr 2.
Na koniec wszyscy uczestnicy
koncertu trzymaj¹c siê za rêce odœpiewali piosenkê „Przeka¿my sobie znak pokoju..”

REMONTY

Filia GBP w Grêbocinie po trzyletniej trudnej sytuacji lokalowej otrzyma³a trzy nowe pomieszczenia. Obecnie znajduje siê
w bibliotece: wypo¿yczalnia ksi¹¿ek dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych , wypo¿yczalnia czasopism i kaset wideo oraz czytelnia
internetowa. W miarê posiadanych œrodków zosta³ dokupiony
niezbêdny sprzêt biblioteczny. Zdjêcia nowych pomieszczeñ biGminna Biblioteka Publicz- blioteki znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy.
na w Lubiczu sk³ada serdeczne podziêkowania Wójtowi
Gminy Lubicz Panu Markowi Olszewskiemu oraz RaBiblioteki Publiczne prosz¹ czytelników
dzie Gminy za przekazanie
o zwrot przetrzymanych ksi¹¿ek.
dodatkowej dotacji na zakup
Biblioteka sprzedaje kasety wideo po 3 z³. za sztukê.
komputerów. Dziêki temu zakupowi 3 komputery otrzymaWydawca:
³a Filia GBP w Grêbocinie i 1
Druk:
Urz¹d Gminy Lubicz
komputer Filia GBP w Lubiczu
Górnym. Od pierwszego lutego
87-162 Lubicz,
czytelnicy mog¹ korzystaæ bezul. Toruñska 21
p³atnie z dostêpu do Internetu,
tel. (056) 678-21-28,
jedynie za wydruki obowi¹zufax (056) 678-21-22
je odp³atnoœæ w wysokoœci 50
e-mail: info@lubicz.pl;
groszy za stronê.
www.lubicz.pl
W obecnej chwili z dostêpu
do Internetu mog¹ korzystaæ
Redaktor naczelny:
czytelnicy w bibliotekach puBarbara Wiertel
blicznych w: Lubiczu Dolnym,
Nak³ad: 1500
Lubiczu Górnym, Grêbocinie
egzemplarzy
i Z³otorii.
W 2006 roku w bibliotekach
publicznych odby³o siê 261
imprez
kulturalno-oœwiatowych, w których wziê³o udzia³
2 650 czytelników.

KOMUNIKATY

