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STYCZEŃ 2008

W naszej gminie nigdy nie brakowa³o ludzi gotowych pomagaæ innym. Tegoroczna zbiór-
ka pieniêdzy przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odby³a siê 
równie¿ w gminie Lubicz. 

W Grębocinie i Lubiczu Górnym  bezpieczniej 

Pod okiem kamery
W Zespole Szkó³ nr 1 w Lu-

biczu Górnym oraz w Zespole 
Szkó³ nr 2 w Grêbocinie za-
instalowano kompletny sys-
tem monitoringu wizyjnego 
wewn¹trz i na zewn¹trz szko-
³y. System sk³ada siê z kolo-
rowych kamer, „widz¹cych” w 
dzieñ i w nocy, które obserwu-
j¹ teren wokó³ szko³y oraz na 
korytarzach. 

Obraz z kamer jest rejestro-
wany, tak wiêc w przypadku 
jakiegokolwiek aktu wanda-
lizmu, próby w³amania, albo 
tez niew³aœciwego u¿ytkowa-
nia boiska szkolnego i pla-
cu zabaw, szko³a dysponowaæ 
bêdzie niezbitymi dowodami. 
Kamery na zewn¹trz s¹ za-
bezpieczone odpowiednimi ko-
pu³ami chroni¹cymi je przed 
atakiem wandali. 

Monitoring poprawi bezpie-
czeñstwo w okolicach szko³y, 
gdzie do tej pory wieczorami i 

nocami zdarza³y siê przypad-
ki spo¿ywania alkoholu na bo-
isku szkolnym oraz niszczenia 
mienia szkolnego i elementów 
placu zabaw. 

Instalacja systemu moni-

toringu zosta³a sfinansowa-
na ze œrodków Gminy Lubicz, 
zaœ w Lubiczu Górnym po³owê 
kosztów pokry³o MEN. W Grê-
bocinie jedn¹ z kamer sfinan-
sowa³a Rada Rodziców.  

Uwaga Rodzice 
dzieci w wieku 
przedszkolnym!

Dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego „Chatka Puchat-
ka” w Lubiczu informuje, 
¿e zapisy dzieci w wieku od 
3 do 6 lat do przedszkola 
na rok szkolny 2008/2009 
przyjmowane bêd¹ od dnia 
03-31 marca 2008 r.

Zainteresowani rodzice 
proszeni s¹ o pobranie i z³o-
¿enie karty zg³oszenia dziec-
ka w wymienionym terminie 
w siedzibie przedszkola w 
Lubiczu Górnym ul. Pia-
skowa 2 w godz. od 8.00 do 
15.00 w dni robocze.

Budżet Gminy Lubicz  
na rok 2008 uchwalony!

Na sesji w dniu 31 stycznia 
2008 r. Rada Gminy Lubicz 
uchwali³a bud¿et Gminy Lu-
bicz na rok 2008, szczegó³y 
na stronie internetowej Urzê-
du Gminy – www.lubicz.pl
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Mieszkańców gminy Lubicz co roku jest coraz więcej

Wieś lepsza od miasta?
Z pocz¹tkiem nowego roku 

mo¿emy przeanalizowaæ da-
ne USC Lubicz dotycz¹ce licz-
by ludnoœci naszej Gminy oraz 
zmiany, jakie nast¹pi³y w tym 
zakresie w przeci¹gu ostatnich 
kilku lat. 

Prezentowane poni¿ej dane 
dotycz¹ salda migracji, a wiêc 
ró¿nicy miêdzy liczb¹ osób, 
które przyby³y do danej miej-
scowoœci a liczb¹ osób, które z 
niej wymeldowa³y siê. 

Podobnie jak w latach ubie-
g³ych, tak¿e i w ubieg³ym roku 
zanotowaliœmy wzrost liczby 
mieszkañców w Gminie jako 
ca³oœci. W porównaniu do ro-
ku 2006 jednak wzrost ten by³ 
mniejszy i wyniós³ w 2007 r. 
+2,8%, zaœ w 2006 roku wskaŸ-
nik ten wynosi³ +4,24%. 

Ponownie najbardziej liczna 
grupa nowych mieszkañców 
pojawi³a siê w miejscowoœciach 
najwiêkszych. Zdecydowanie 
najwiêcej osób przyby³o w Grê-
bocinie (wzrost o 106 osób, w 
skali dwóch lat przyby³y tam 
a¿ 202 osoby), Lubiczu Gór-
nym (wzrost o 78 osób), Lubi-
czu Dolnym (wzrost o 68 osób) 
i Z³otorii (wzrost o 50 osób). 

Po raz kolejny du¿e zasko-
czenie przynosi analiza danych 
o wzroœcie liczby mieszkañców 
Grabowca – w ci¹gu dwóch lat 
miejscowoœæ ta powiêkszy³a siê 
demograficznie o 17%. 

Najwiêkszy wzrost procen-
towy liczby mieszkañców 

zanotowano jednak w Kopa-
ninie (+13,22%) i Nowej Wsi 
(7,67%).

Po raz kolejny okaza³o siê 

Miejscowoœæ 2005 2006 zmiana 
2006/2005

% 2006 2007 zmiana 
2007/2006

% 2007 % zmiany za dwa 
ostatnie lata

Brzezinko 256 266 10 3,91 267 1 0,38 4,28

BrzeŸno 377 374 -3 -0,80 368 -6 -1,60 -2,40

Grabowiec 593 655 62 10,46        700 45 6,87 17,33

Grêbocin 2170 2266 96 4,42 2373 106 4,68 9,10

Gronowo 850 891 41 4,82 881 -10 -1,12 3,70

Gronówko 153 147 -6 -3,92         146 -1 -0,68 -4,60

Jedwabno 406 413 7 1,72         436 23 5,57 7,29

Józefowo 138 143 5 3,62     144 1 0,70 4,32

Kopanino 209 227 18 8,61         257 30 13,22 21,83

Krobia 1067 1145 78 7,31       1201 56 4,89 12,20

Lubicz Dolny 2380 2648 268 11,26       2716 68 2,57 13,83

Lubicz Górny 3471 3441 -30 -0,86       3519 78 2,27 1,40

Mierzynek 264 285 21 7,95         288 3 1,05 9,01

M³yniec Drugi 473 490 17 3,59         479 -11 -2,24 1,35

M³yniec Pierwszy 554 567 13 2,35         579 12 2,12 4,46

Nowa Wieœ 289 300 11 3,81         323 23 7,67 11,47

Rogowo 330 339 9 2,73         347 8 2,36 5,09

Rogówko 624 620 -4 -0,64         620 0 0,00 -0,64

Z³otoria 1768 1849 81 4,58       1899 50 2,70 7,29

Ogó³em 16372 17066 694 4,24  17543 477 2,80 7,03

równie¿, ¿e w naszej Gmi-
nie znajduj¹ siê miejscowoœci, 
gdzie systematycznie uby-
wa mieszkañców. Najwiêksze 

ubytki ludnoœci notuj¹ Gro-
nówko, BrzeŸno, a w ubieg³ym 
roku tak¿e Gronowo i M³yniec 
Drugi.

Piłkarki ręczne z SP nr 2 w Lubiczu Górnym wywalczyły 
mistrzostwo województwa

Złotka z Lubicza
Pi³karki rêczne Szko³y Pod-

stawowej nr 2 w Lubiczu Gór-
nym zosta³y mistrzyniami 
województwa. Osi¹gnê³y naj-
wy¿sz¹ lokatê w grach zespo-
³owych w historii szko³y.

Trzy lata ciê¿kiej pracy 
uczennic klasy szóstej szko³y 
podstawowej w Lubiczu Gór-
nym pod okiem nauczyciela i 
zarazem trenera Pani Danieli 
Stachowskiej (by³ej zawodnicz-
ki Victorii Toruñ) zaowocowa³o 
wielkim sukcesem - zdobyciem 
Mistrzostwa Województwa w 
Pi³ce Rêcznej dziewcz¹t w ka-
tegorii szkó³ podstawowych.

Turniej fina³owy rozgrywano 
w W¹brzeŸnie. Uczennice lu-
bickiej szko³y przyst¹pi³y do 
niego jako zespó³ niepokona-
ny we wczeœniejszych elimina-
cjach i dlatego mia³y ju¿ m.in. 
zaliczone zwyciêstwo ze Szko-
³¹ Podstawow¹ nr 2 z W¹brzeŸ-

na, któr¹ pokona³y w pó³finale 
16:11.

W meczach fina³owych dziew- 
czêta z Lubicza Górnego po-
kona³y kolejno rówieœnice ze 
Szko³y Podstawowej nr 41 z 
Bydgoszczy 11:3 oraz w me-
czu decyduj¹cym o pierwszym 
miejscu Szko³ê Podstawow¹ ze 
Œwiekatowa w stosunku 11:8.

Wyniki pozosta³ych spotkañ:
SP Œwiekatowo – SP 2 W¹-
brzeŸno 7:23
SP 41 Bydgoszcz – SP Œwieka-
towo 6:22
SP 2 W¹brzeŸno – SP 41 Byd-
goszcz 25:10

Wyniki końcowe:
I m. SP 2 Lubicz Górny – 6 pkt
II m. SP 2 W¹brzeŸno    - 4 pkt
III m. SP Œwiekatowo    - 2 pkt
IV m. SP 41 Bydgoszcz - 0 pkt

Dziewczêta ze Szko³y Podsta-

wowej nr 2 z  Lubicza Gór-
nego wyst¹pi³y w nastêpu-
j¹cym sk³adzie: Botkiewicz 
Maja, Godurowska Klaudia, 
Ko³odziej Barbara (4 bramki-
),Kubik Natalia, Kwiatkowska 
Sylwia (1 bramka), Krzywania 
Aleksandra, Stawska Kamila 
(13 bramek), Serafin Kinga (1 
bramka), Sibilska Magdalena, 
Lipertowicz Kasandra (2 bram-

ki), Wiesiak Paulina, Wilanow-
ska Daria, Bejger Agnieszka (1 
bramka), Bejger Aleksandra.

Najskuteczniejsz¹ zawod-
niczk¹ z³otych pi³karek rêcz-
nych okaza³a siê Kamila 
Stawska. Na podkreœlenie za-
s³uguje bardzo dobra postawa 
bramkarek Darii Wilanowskiej  
oraz Pauliny Wiesiak.

Opracowa³: A. Siemianowski
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Jasełka w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie

Najwyższe Dobro 

Na œwi¹tecznym kierma-
szu mo¿na by³o zakupiæ nie-
powtarzalne karty œwi¹teczne 
wykonane podczas zajêæ œwie-
tlicowych. W tym roku po raz 
pierwszy w holu szko³y obok 
portretu naszego Patrona zo-
sta³a wystawiona bo¿onaro-
dzeniowa szopka - element 
tradycji, tak ceniony przez Ja-
na Paw³a II. 

W ostatni dzieñ przed œwi¹-
teczn¹ przerw¹ w naszej szkole 
wszystkie klasy zorganizowa-
³y wigilie. Zanim rozpoczê³y siê 
wigilijne spotkania, spo³ecz-

noœæ szkolna zebra³a siê w sa-
li gimnastycznej, aby obejrzeæ 
przedstawienie jase³kowe. Pan-
tomima, inscenizacja i kolêdy, 
starannie przygotowane stroje 
to œrodki, za pomoc¹ których 
szkolni artyœci próbowali prze-
kazaæ to, w jaki sposób dobro 
mo¿e zatriumfowaæ nad z³em 
na ca³ym œwiecie i w ka¿dym z 
nas. Jase³ka pokaza³y nam cel 
- najwy¿sze dobro, jakim jest 
Jezus Chrystus. Zebrani z du-
¿ym zainteresowaniem obser-
wowali szkolne jase³ka.

Zofia Zieliñska

Atmosfera zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ogar-
nê³a szko³ê ju¿ od pocz¹tku grudnia, kiedy nad wejœciem 
do szko³y pojawi³y siê œwi¹teczne ozdoby. Okna klasowe 
zosta³y przybrane papierowymi gwiazdkami, œnie¿ynkami, 
miko³ajami, choinkami. Uczniowie z zapa³em stroili choin-
ki, wykonywali ozdoby choinkowe i ³añcuchy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lubiczu Dolnym

Ludzie 
wielkich serc
W niedzielê 13 stycznia 2008r. 

po raz 10 odby³a siê Lubiczu 
Dolnym impreza œrodowisko-
wa zorganizowana przez Szko³ê 
Podstawow¹ nr 1. Zbieraliœmy 
fundusze na Wielk¹ Orkiestrê 
Œwi¹tecznej Pomocy. Wspó³or-
ganizatorami by³y: Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna, Rada Rodziców 
oraz Rada So³ecka.

W tym roku bawiliœmy siê 
miêdzy 14.00 a 17.00. Ca³y 
czas towarzyszy³ nam zespó³ 
muzyczny Jacka Ostrowskie-
go, zapewniaj¹c radosn¹ i ta-
neczn¹ atmosferê. W imprezie 
wziêli udzia³ uczniowie szko-
³y, nauczyciele oraz wielu ro-
dziców i innych mieszkañców 
naszej miejscowoœci. Pieni¹dze 
na rzecz WOŒP zbierane by-
³y przez wolontariuszy, który-
mi byli nauczyciele: Arkadiusz 

Rostkowski, Joanna Wireñska, 
Sylwia Knieæ oraz uczniowie: 
Ania Rakowiecka (IVa), Patry-
cja Strzelecka (Vb), Weronika 
Rozwadowska (Va), Radek Kra-
siñski (VIa), Patrycja Zió³kow-
ska (VIb).

Imprezie towarzyszy³y: licyta-
cje, sklepik szkolny, konkursy 
rodzinne, sprzeda¿ ciast upie-
czonych przez mamy i bab-
cie uczniów, wystêpy uczniów 
szko³y, pokaz udzielania pierw-
szej pomocy zorganizowany 
przez grupê ratunkow¹ Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej z Lubicza 
Dolnego, wystêp chóru Klu-
bu Seniora z Lubicza Dolnego. 
Niezwyk³ym powodzeniem cie-
szy³ siê konkurs taneczny „You 
can Dance”. Wszyscy mogli po-
smakowaæ chleba ze smalcem 
i potañczyæ.

Tegoroczni sponsorzy: 
DAREX – Firma Rodzinna P.P. Przedpe³skich 
HEKTOR – producent koszul P.E. Metlejewska
Sklep „Beata” – pañstwo B.D.Chojniccy
Pañstwo N.T.M. Jastrzêbscy
Masarnia pañstwa E. Drejling
KERAMIK – wytwórnia ceramiki M.Szewczyk
 JURMET – J. Kwiatkowski
EL-£UK – producent plasteliny i farb £ukniewski
Pañstwo J.A.Chmy³ko
Pani Krystyna £êc
Pan Janusz Drapa³a
Pan Jan Klawiñski
Masarnia pañstwa Stawskich z Krobi
Pan Tomasz Till
Pañstwo B¹czalscy
Pani J. Witkowska 
Miko³aj Zieliñski
Pani M. Wiœniewska
Pani Z. Kobylska
Rodzice i mieszkañcy Lubicza (ciasta i pieni¹dze do puszek)

Do ośmiu puszek zebrano: 3268,34 zł
Szko³a Podstawowa nr1 w Lubiczu Dolnym serdecznie dziê-
kuje wszystkim sponsorom oraz uczestnikom wspólnej zaba-
wy za pomoc, wsparcie i obecnoœæ.

Mieszkanki gminy Lubicz mają szansę wzięcia udziału w 
Programie Profilaktyki Raka Piersi

Piersi do 
badania

Nowotwór piersi, to choroba, która dotyka w Polsce bardzo 
wiele kobiet. Skuteczna profilaktyka, w tym przeprowadzanie 
badañ mammograficznych, mo¿e jednak zapobiec chorobie, 
lub pozwoliæ na jej wykrycie we wczesnym stadium, a tym sa-
mym u³atwiæ wyleczenie. 

Program Profilaktyki Raka Piersi finansowany jest z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. W programie polegaj¹cym na 
wykonaniu bezp³atnego badania mammograficznego, mog¹ 
uczestniczyæ Panie z naszej gminy, które spe³ni¹ okreœlone 
przez NFZ warunki: maj¹ 50-69 lat, nie uczestniczy³y w pro-
gramie przez ostatnie 24 miesi¹ce, w 2007 r. dosta³y zlece-
nie powtórzenia badania w ci¹gu 12 miesiêcy i nie choruj¹ na 
nowotwór z³oœliwy piersi.

Zachêcamy wszystkie Panie do zg³aszania siê. Badania s¹ 
bezp³atne, przeprowadzane w lecznicach Citomed, wiêc to 
doskona³a okazja aby zadbaæ o swoje zdrowie. Szczegó³owe 
informacje, mo¿na odnaleŸæ na stronie: www.citomed.pl.
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Wójt Gminy Lubicz
og³asza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2008  
przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w zakresie: 

UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
I.  Rodzaj i formy realizacji zadania. 
1. Zadanie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ wykonywane poprzez reali-
zacjê przedsiêwziêæ z zakresu:

1) szkolenia dzieci i m³odzie¿y  poprzez  prowadzenie zajêæ przez sto-
warzyszenia kultury fizycznej w ró¿nych dyscyplinach sportowych, 
2) organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
3) wspó³pracy miêdzynarodowej i integracji ze œrodowiskami  sporto-
wymi, w tym w szczególnoœci  z krajów europejskich.

2. Zadanie mo¿e byæ realizowane w ró¿nych formach, a w szczególnoœci 
poprzez organizacjê nastêpuj¹cych niekomercyjnych przedsiêwziêæ: 

1) szkolenie dzieci i m³odzie¿y poprzez prowadzenie zajêæ przez sto-
warzyszenia kultury fizycznej w ró¿nych dyscyplinach sportowych 
(projekty ca³oroczne), obejmuj¹ce:

a) organizacjê treningów, zajêæ sportowych,
b) organizacjê zawodów i rozgrywek,
c) udzia³ w zawodach i rozgrywkach,
d) organizacjê zgrupowañ, (obozów) sportowych,
e) wynajem bazy sportowej,
f) zakup sprzêtu sportowego;

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzuj¹-
cych rozwój kultury fizycznej (projekty krótkoterminowe).

3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast¹pi w trybie 
wspierania wykonania zadania.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê 
zadania w roku 2008.
1. Na realizacjê zadania w roku 2008 planuje siê przeznaczyæ kwotê 
³¹czn¹ w wysokoœci 20.000 z³ -  na dotacje celowe z bud¿etu na wspie-
ranie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom, oraz pozosta³ym 
jednostkom nie nale¿¹cym do sektora finansów publicznych.
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zadanie mo¿-
na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie uzyskaj¹ akcep-
tacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ zmniejszenia bud¿etu 
w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn trudnych do 
przewidzenia w dniu og³aszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z odpowiednim za-
stosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 
96, poz.873 ze zm.).
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofercie. W ta-
kim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania zmniejsze-
nia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. 
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu w kon-
kursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy oka¿e 
siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz¹co odbiega od 
opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do 
czynnoœci prawnych, zostan¹ ujawnione nieznane wczeœniej okoliczno-
œci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
4. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozlicza-
nia zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem a Gmin¹ Lu-
bicz.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno byæ zrealizowane w roku 2008 z zastrze¿eniem, i¿ 
szczegó³owe terminy wykonania  zadañ okreœlone zostan¹ w umo-
wach.   
2. Zadanie winno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ zgodnie z 
zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i  przepisami  w za-
kresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby mieszkañ-
ców gminy Lubicz. 

V. Termin sk³adania ofert.
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty  okreœlone w art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym, 
sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿de zadanie) 
wg wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realiza-
cji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 
2005 roku, Nr 264, poz. 2207). 
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta. Ofer-
tê musz¹ podpisaæ osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub 
innego aktu wewnêtrznego s¹ upowa¿nione do reprezentowania oferen-

ta na zewn¹trz i zaci¹gania w jego imieniu zobowi¹zañ finansowych (za-
wierania umów).
4.  Do oferty nale¿y do³¹czyæ: 

1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawie-
nia);
2) aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy  zakres dzia³alno-
œci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnione do reprezentacji.
3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

5. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od dnia ukazania 
siê niniejszego og³oszenia (tj. do dnia 10 marca 2008 r. do godz.15.00) 
w Biurze ds. Informacji i Obs³ugi Interesanta pokój nr 9 w Urzêdzie 
Gminy Lubicz, ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniêtych koper-
tach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpi-
saæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowego) - osobiœcie lub 
drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu).
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na pobraæ ze stro-
ny internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz.pl  lub otrzymaæ w 
Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oœwiaty Kultury i Sportu  Urzêdu 
Gminy  Lubicz (II piêtro, pokój 38).
7. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany winny byæ pa-
rafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Poprawki musz¹ byæ doko-
nane jedynie przez czytelne przekreœlenie b³êdnego zapisu i wstawienie 
obok poprawnego.
8. Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one po ter-
minie zostan¹ odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru 
ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 30 dni od up³ywu terminu 
na sk³adanie ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez Ko-
misjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz. 
3. Przy ocenie ofert Komisja  bierze pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:

1) wartoœæ merytoryczn¹  projektu - celowoœæ oferty, zakres rzeczowy, 
zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowanych 
kosztów,
3) wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z plano-
wanymi  Ÿród³ami dofinansowania projektu,
4) doœwiadczenie  oferenta w realizacji zadañ o podobnym charakte-
rze i zasiêgu 
(w tym dotychczasowe doœwiadczenia we wspó³pracy oferenta z Gmi-
n¹ Lubicz),
5) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie za-
sobów kadrowych i  rzeczowych, 
6) zak³adane rezultaty zadania
7) wyniki  sportowe. 

4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dotacji na realiza-
cjê poszczególnych projektów. 
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest przekazywa-
na Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ decyzjê. 

VII.  Postanowienia koñcowe.
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany pod rygorem rozwi¹zania 
umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materia³ach rekla-
mowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach, zaproszeniach, re-
gulaminach, komunikatach itp.), a tak¿e w og³oszeniach prasowych, 
reklamach itp. informacji o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gmi-
nê Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:

1) wyodrêbnienia rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie do 
operacji zwi¹zanych z   realizacj¹  zadania,
2) wyodrêbnienia w  ewidencji ksiêgowej  œrodków otrzymanych na 
realizacjê umowy,
3) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organizacyjnej Urzê-
du Gminy Lubicz orygina³ów dokumentów ( faktur,  rachunków ) oraz 
dokumentacji, o której mowa  wy¿ej, celem kontroli prawid³owoœci  
wydatkowania dotacji oraz  kontroli prowadzenia w³aœciwej doku-
mentacji  z ni¹ zwi¹zanej,
4) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gminy do kon-
troli  ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem finansowym i  me-
rytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu 
Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Urzê-
du Gminy Lubicz: www.lubicz.pl.
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

Wójt Gminy Lubicz
og³asza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2008  
przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w zakresie: 

WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ

I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 
1. Zadanie, o którym mowa wy¿ej mo¿e byæ wykonywane poprzez reali-
zacjê przedsiêwziêæ  z zakresu:

1) organizacji czasu wolnego dzieci,
2) dzia³añ profilaktyczno – wychowawczych i edukacji prozdrowotnej 
po³¹czonej z dzia³alnoœci¹ wychowawcz¹,
3) rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y,
4) wspierania uczniów mniej zdolnych w uzyskiwaniu osi¹gniêæ edu-
kacyjnych,
5) utrwalania poczucia przynale¿noœci do grupy rówieœniczej.

2. Zadanie mo¿e byæ realizowane w ró¿nych formach, a w szczególnoœci 
poprzez organizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ: 

1) organizacjê czasu wolnego,
2) imprez popularyzatorskich 
3) pomoc w samorealizacji i rozwijaniu indywidualnych zdolnoœci i 
zainteresowañ dzieci,
4) dbanie o kulturê osobist¹ dzieci i wdra¿anie do odpowiednich na-
wyków higienicznych,
5) organizacjê obozów, kolonii, pó³kolonii,
6) konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
7) konkursów tematycznych

3. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nast¹pi w trybie 
wspierania wykonania zadania.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê 
zadania w roku 2008.
1. Na realizacjê zadania w roku 2008 planuje siê przeznaczyæ kwotê 
³¹czn¹ w wysokoœci 30.000 z³.  
2. Kwota mo¿e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ¿e zadanie mo¿-
na zrealizowaæ mniejszym kosztem, z³o¿one oferty nie uzyskaj¹ akcep-
tacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ zmniejszenia bud¿etu 
w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn trudnych do 
przewidzenia w dniu og³aszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji nastêpuje z odpowiednim za-
stosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2003 r.  
Nr 96, poz.873 ze zm.).
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofercie. W ta-
kim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania zmniejsze-
nia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. 
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu w kon-
kursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy oka¿e 
siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz¹co odbiega od 
opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utrac¹ zdolnoœæ do 
czynnoœci prawnych, zostan¹ ujawnione nieznane wczeœniej okoliczno-
œci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytoryczn¹ lub finansow¹ oferenta.
4. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozlicza-
nia zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem a Gmin¹ Lu-
bicz. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno byæ zrealizowane w roku 2008 z zastrze¿eniem, i¿ 
szczegó³owe terminy wykonania  zadañ okreœlone zostan¹ w umo-
wach.   
2. Zadanie winno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ zgodnie z 
zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami, w za-
kresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby mieszkañ-
ców gminy Lubicz. 

V. Termin sk³adania ofert.
1. W  konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 11, ust. 3 
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkursowym, 
sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿de zadanie) 
wg wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra  Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z   dnia 27 grudnia 2005 roku   w sprawie wzoru oferty realiza-
cji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 
2005 roku, Nr 264, poz. 2207). 
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta. Ofer-
tê musz¹ podpisaæ osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub 
innego aktu wewnêtrznego s¹ upowa¿nione do reprezentowania oferen-
ta na zewn¹trz i zaci¹gania w jego imieniu zobowi¹zañ finansowych (za-
wierania umów).

4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ: 
1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawie-
nia);
2) aktualny statut lub inny dokument wskazuj¹cy na zakres dzia³al-
noœci podmiotu oraz organy uprawnione do reprezentacji
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

5. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od dnia ukaza-
nia siê niniejszego og³oszenia (tj. do dnia 10.03.2008 r.) w Biurze ds. 
Informacji i Obs³ugi Interesanta Urzêdu Gminy Lubicz (pokój nr 9), ul. 
Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniêtych kopertach, opatrzonych 
napisem „Konkurs” oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpisaæ nazwê zadania                  
z tekstu og³oszenia konkursowego) - osobiœcie lub drog¹ pocztow¹ (de-
cyduje data wp³ywu).
6. Druk oferty realizacji zadania publicznego mo¿na pobraæ ze strony 
internetowej Urzêdu Gminy Lubicz – www.lubicz. pl  lub otrzymaæ  w 
Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oœwiaty, Kultury i Sportu Urzêdu 
Gminy Lubicz (II piêtro, pokój 38).
7. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany winny byæ pa-
rafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Poprawki musz¹ byæ doko-
nane jedynie przez czytelne przekreœlenie b³êdnego zapisu i wstawienie 
obok poprawnego.
8.  Oferty z³o¿one na innych drukach, niekompletne lub z³o¿one po ter-
minie zostan¹ odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru 
ofert.
1. Wybór ofert  zostanie dokonany w ci¹gu 30 dni od daty up³ywu sk³a-
dania ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez Ko-
misjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz. 
3. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagê nastêpuj¹-
ce kryteria:

1) wartoœæ merytoryczn¹  projektu – celowoœæ oferty, zakres rzeczo-
wy, zasiêg, zgodnoœæ  z niniejszym og³oszeniem,
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowanych 
kosztów,
3) wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z plano-
wanymi  Ÿród³ami dofinansowania projektu,
4) doœwiadczenie  oferenta w realizacji zadania o podobnym charak-
terze i zasiêgu (w tym dotychczasowe doœwiadczenia we wspó³pracy 
oferenta z Gmin¹ Lubicz),
5) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie za-
sobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych.         

4. Komisja konkursowa przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci do-
tacji na realizacjê  poszczególnych projektów. 
5. Ocena Komisji wraz z propozycja wysokoœci dotacji jest przekazywa-
na Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ decyzjê doty-
cz¹c¹ dotacji. 

VII. Postanowienia koñcowe.
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany pod rygorem rozwi¹zania  
umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materia³ach rekla-
mowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach, zaproszeniach, re-
gulaminach, komunikatach itp.), a tak¿e w og³oszeniach prasowych, 
reklamach itp. informacji o tym, ¿e zadanie jest dotowane przez Gmi-
nê Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:

1) wyodrêbnienia rachunku bankowego przeznaczonego wy³¹cznie do    
operacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
2) wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych na re-
alizacjê umowy,
3) dostarczenia  na wezwanie w³aœciwej komórki organizacyjnej Urzê-
du Gminy Lubicz orygina³ów dokumentów (faktur, rachunków) oraz 
dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem kontroli prawid³owoœci 
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia w³aœciwej doku-
mentacji z ni¹ zwi¹zanej,
4) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gminy do kon-
troli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem finansowym i me-
rytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ Urzêdu 
Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Urzê-
du Gminy Lubicz: www.lubicz. pl . 
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Wójt Gminy Lubicz
og³asza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych  
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ samorz¹du gminy w roku 2008 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:

1) profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, narko-
tykowych i nikotynowych w formie:

a) programów z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ, pomocy psy-
chospo³ecznej i prawnej oraz ochrony przed przemoc¹ w ro-
dzinie,
b) szkoleñ dla sprzedawców i w³aœcicieli placówek podaj¹cych 
lub sprzedaj¹cych napoje alkoholowe,
c) programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych reali-
zowanych w œwietlicach œrodowiskowych i innych dla dzieci i 
m³odzie¿y,
d) zajêæ edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y,
e) specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzale¿nio-
nych,
f) organizowanie festiwali, przegl¹dów, konkursów, imprez 
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, wolny od uzale¿nieñ.

II. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realiza-
cjê zadañ w roku 2008
1. Na realizacjê w/w zadañ w roku 2008  planuje siê przeznaczyæ 
³¹czn¹ kwotê w wysokoœci 11.000,- z³ – z zakresu profilaktyki uza-
le¿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 uzysku-
j¹ akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje koniecznoœæ zmniejszenia 
bud¿etu w czêœci przeznaczonej na realizacjê zadania z przyczyn 
trudnych do przewidzenia w dniu og³oszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadañ
1. Zlecenie zadania i udzielania dotacji nastêpuje z odpowiednim 
zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. 
Nr 96 poz. 873)
2. Wysokoœæ dotacji mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wnioskowana w ofercie. 
W takim przypadku oferentowi przys³uguje prawo negocjowania 
zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego re-
alizacji. 
3. Wójt Gminy Lubicz mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu w 
konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku 
gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz¹-
co odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci 
utrac¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, zostan¹ ujawnione nie-
znane wczeœniej okolicznoœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ meryto-
ryczn¹ lub finansow¹ oferenta. 
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania re-
alizacji zadania, kwota dofinansowania ze strony Gminy Lubicz nie 
mo¿e przekroczyæ 70% rzeczywistych kosztów. 
5. Szczegó³owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i roz-
liczania zadania reguluje umowa zawarta pomiêdzy oferentem a 
Gmin¹ Lubicz.

IV. Termin i warunki realizacji zadañ
1. Zadania winny byæ zrealizowane w roku 2008 z zastrze¿eniem i¿ 
szczegó³owe terminy wykonania zadañ okreœlone zostan¹ w umo-
wach.
2. Zadania winne byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoœci¹ zgod-
nie z zawart¹ umow¹ oraz obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisa-
mi w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadania winny byæ wykonane dla jak najwiêkszej liczby miesz-
kañców Lubicza. 

V. Termin sk³adania ofert
1. W konkursie mog¹ braæ udzia³ podmioty okreœlone w art. 11 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 Nr 96 poz. 873).
2. Podmioty uprawnione do udzia³u w postêpowaniu konkurso-
wym, sk³adaj¹ pisemne oferty realizacji zadania (odrêbnie na ka¿-
de zadanie) wed³ug wzoru okreœlonego w Rozporz¹dzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudniu 2005r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umo-
wy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wyko-

nania tego zadania (Dz. U z 2005r. Nr 264 poz. 2207).
3. Oferty musz¹ byæ podpisane i opieczêtowane przez oferenta.
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:

1) aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 m-cy od daty wystawie-
nia),
2) aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy zakres dzia-
³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnione do repre-
zentacji,

5. Do oferty na realizacjê zadania z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ 
i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym nale¿y dodatkowo za³¹-
czyæ – program planowany do realizacji (przyk³adowe scenariusze 
zajêæ).
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie jednego miesi¹ca od dnia uka-
zania siê niniejszego og³oszenia (tj. do dnia 10.03.2008 r.) w Biurze 
ds. Informacji i Obs³ugi Interesanta Urzêdu Gminy Lubicz (pokój 
nr 9),  ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniêtych kopertach  
opatrzonych napisem “Konkurs” oraz nazw¹ zadania (nale¿y wpi-
saæ nazwê zadania z tekstu og³oszenia konkursowego) – osobiœcie 
lub drog¹ pocztow¹ (decyduje data wp³ywu).
7. Druk ofert realizacji zadania publicznego mo¿na otrzymaæ w 
Urzêdzie Gminy w Lubiczu pokój nr 6 lub pobraæ z internetu (www.
lubicz.pl).
8. Wszystkie miejsca, w których oferent naniós³ zmiany winny byæ 
parafowane przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. Poprawki 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 formalnych.  

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wy-
boru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ci¹gu 14 dni od up³ywu termi-
nu sk³adanie ofert.
2. Wszystkie oferty spe³niaj¹ce kryteria formalne s¹ oceniane przez 
Komisjê Konkursow¹ powo³an¹ przez Wójta Gminy Lubicz.
3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagê nastêpuj¹ce kryte-
ria:

1) Wartoœæ merytoryczn¹ projektu (celowoœæ oferty, zakres rze-
czowy, zasiêg, zgodnoœæ z niniejszym og³oszeniem).
2) Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowoœæ planowa-
nych kosztów.
3) Wysokoœæ wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z 
planowanymi Ÿród³ami dofinansowania projektu.
4) Mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie 
zasobów kadrowych i rzeczowych.
5) Doœwiadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym cha-
rakterze i zasiêgu (w tym doœwiadczenia z dotychczasowej wspó³-
pracy z Gmin¹ Lubicz).

4. Komisja przedstawia w³asn¹ propozycjê wysokoœci dotacji na re-
alizacjê poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycj¹ wysokoœci dotacji jest przeka-
zywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczn¹ decy-
zjê.

VII. Postanowienia koñcowe
1. Wy³oniony podmiot bêdzie zobowi¹zany, pod rygorem rozwi¹-
zania umowy, do zamieszczenia we wszystkich drukach i mate-
ria³ach reklamowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach, 
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a tak¿e w og³o-
szeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, ¿e zadanie 
jest dotowane przez Gminê Lubicz.
2. Dotowany podmiot, zobowi¹zany bêdzie do:

1) dostarczenia na wezwanie w³aœciwej komórki organizacyjnej 
Urzêdu Gminy orygina³ów dokumentów (faktur, rachunków) oraz 
dokumentacji, o której mowa wy¿ej, celem kontroli prowadzenia 
w³aœciwej dokumentacji z ni¹ zwi¹zanej;
2) kontrola, o której mowa wy¿ej, nie ogranicza prawa Gminy 
do kontroli ca³oœci realizowanego zadania pod wzglêdem finanso-
wym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostan¹ na tablicy og³oszeñ 
Urzêdu Gminy Lubicz oraz zostan¹ opublikowane na stronie inter-
netowej Urzêdu Gminy Lubicz (www.lubicz.pl)
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE W GRONOWIE

Strofy z małych serc
„Miko³aj to taki Œwiêty, który przynosi dzieciom prezen-

ty…” - œpiewali najm³odsi uczniowie 6 grudnia w SP Gro-
nowo. W odœwiêtnej scenerii przy rozjarzonej, pachn¹cej 
lasem choince dzieci z przejêciem recytowa³y p³yn¹ce z 
g³êbi ma³ych serc strofy na czeœæ grudniowego solenizan-
ta. 

Oczywiœcie przyby³ Miko³aj 
i w ogromnym worku przy-
niós³ bajecznie kolorowe, 
pluszowe maskotki i mnó-
stwo s³odyczy.

W tegorocznym spotkaniu 
miko³ajkowym, które trady-
cyjnie mia³o charakter œro-
dowiskowy, uczestniczyli 
zaproszeni szczególni goœcie|: 
pan Marek Olszewski – Wójt 
Gminy Lubicz, pan Kazimierz 
Rybacki – Przewodnicz¹cy 
Rady Gminyoraz pracowni-
cy Referatu Promocji i Roz-
woju Urzêdu Gminy Lubicz. 
Ponadto w spotkaniu uczest-
niczy³a równie¿ pani Karina 
Wroniecka – Radna z Grono-
wa i pani Joanna Klugowska 
– Przewodnicz¹ca Rady Ro-
dziców w SP Gronowo oraz 
zgromadzeni rodzice. Przy-
byli goœcie, jak przysta³o w 
dniu imienin Œwiêtego Miko-

³aja, obdarowali wszystkich 
uczniów s³odkimi upominka-
mi. 

Uroczystoœæ sta³a siê oka-
zj¹ do podziêkowania w³a-
dzom Gminy za kolejny 
prezent dla naszej szko³y, 
którym s¹ nowe okna. Uczy-
ni³a to w imieniu wszystkich 
pracowników i rodziców pani 
Ewa Fija³kowska – Dyrektor 
SP w Gronowie, zaœ symbo-
liczne, œwi¹teczne upomin-
ki i podziêkowanie w imieniu 
dzieci na rêce goœci z³o¿yli 
przedstawiciele uczniów. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e dziê-
ki wsparciu w³adz Gminy Lu-
bicz, budynek naszej szko³y 
zyska³ na estetyce oraz kom-
forcie nauki, a odczuwalnym 
faktem jest praca w znacz-
nie cieplejszych pomieszcze-
niach szko³y. 

Teresa Cury³o

Wójt Marek Olszewski w imieniu prezydenta RP uroczyście odznaczył mieszkańców gminy

Diamentowe i złote gody
W Urzêdzie Stanu Cywilnego 

w Lubiczu odby³y siê 21 grud-
nia dwie uroczystoœci, na któ-
rych to Wójt Gminy Lubicz 
wrêczy³ Jubilatom przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej medale „za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie”. 

Pañstwo Antonina i Antoni 
Kulig z Grêbocina (na zdjêciu 
poni¿ej) obchodzili szeœædzie-
si¹t¹ rocznicê œlubu - „Dia-
mentowe Gody”. Wychowali 2 
dzieci i doczekali siê 5 wnuków 
i 1 prawnuczki.

Pañstwo Teresa i Aleksan-

der Dybel z M³yñca Pierwsze-
go  (na zdjêciu obok) obchodzi-
li swoj¹ piêædziesi¹t¹ rocznicê 
œlubu „Z³ote Gody”. Wycho-
wali 8 dzieci doczekali siê 16 
wnuków i 2 prawnuków.

Jubilaci budowali swoje 
zwi¹zki ma³¿eñskie w oparciu 
o mi³oœæ, wyrozumia³oœæ i sza-
cunek do drugiego cz³owieka, 
co pozwoli³o im wytrwaæ i teraz 
œwiêtowaæ swoje Jubileusze. 
Troszczyli siê wspólnie przez 
te wszystkie lata o zapew-
nienie bytu rodzinie, o dobre 
wychowanie dzieci i ich przy-

sz³y los. A dzisiaj dzieci, wnu-
ki i prawnuki s¹ im wdziêczni 
za poœwiêcenie oraz darz¹ ich 
wielkim szacunkiem.  

Trud pracy i wyrzeczeñ oraz 
zgodnoœæ ich po¿ycia ma³¿eñ-
skiego doceniona zosta³a rów-
nie¿ przez w³adze pañstwowe, 
dowodem czego jest przyzna-
nie Jubilatom przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej spe-
cjalnych odznaczeñ „za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie”.

 Ma³¿onkowie wyrazili sobie 
nawzajem serdeczne podziêko-

wania za wspólne prze¿yte lata 
i z³o¿yli przyrzeczenie, ¿e uczy-
ni¹ wszystko aby ich ma³¿eñ-
stwo by³o nadal szczêœliwe.

Uroczystoœci wrêczenia od-
znaczeñ, w których licznie 
uczestniczyli cz³onkowie rodzin 
przebieg³y w mi³ej, sympatycz-
nej i pe³nej wzruszeñ atmosfe-
rze. By³y gratulacje i ¿yczenia 
doczekania w dostatku i zdro-
wiu kolejnych rocznic, a tak-
¿e kwiaty, lampka szampana i 
pami¹tkowy dyplom.
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Druk:

GMINNE ZAWODY UNIHOKEJA CH£OPCÓW 
- 06.10.2007 Lubicz Dolny

Wyniki: I miejsce- Z³otoria, II miejsce Lubicz Górny,  
 III miejsce Lubicz Dolny

GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ CH£OPCÓW 
- 20.10.2007 Lubicz Górny

Wyniki: I miejsce Lubicz Górny, II miejsce Z³otoria,  
 III miejsce Gronowo

GMINNY TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ DZIEWCZ¥T
- 10.11.2007 Lubicz Górny

Wyniki: I miejsce Grêbocin, II miejsce Z³otoria,  
 III miejsce Lubicz Dolny

GMINNY TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ CH£OPCÓW
- 08.12.2007 Lubicz Górny

Wyniki: I miejsce Z³otoria, II miejsce Grêbocin, 
 III miejsce Lubicz Dolny

GMINNY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
- 12.01.2008 Lubicz Górny

Wyniki dru¿ynowe: I miejsce Gronowo, II miejsce Z³otoria, III 
miejsce Lubicz Górny
Wyniki indywidualne:
Ch³opcy: I miejsce Krzysztof Lewandowski, II miejsce Krzysz-
tof Peplau, III miejsce Rados³aw Duk (wszyscy Lubicz Górny)
Dziewczêta: I miejsce Justyna Laskowska, II miejsce Natalia 
Kêsicka, III miejsce Martyna Fr¹k (wszystkie Gronowo) 

Urz¹d Gminy Lubicz informuje mieszkañ-
ców, ¿e z dniem 31 grudnia 2007 r. przy-
chodnia lekarska Lecznic Citomed Sp. z o.o. 
w Toruniu, Przychodnia Nr 5 w Lubiczu Gór-
nym zosta³a przeniesiona z budynku przy ul. 
Bocznej 4 do nowego obiektu przy ul. Pade-
rewskiego 3.

Kontakt telefoniczny:
- Poradnia Ogólna (056) 674-49-30
- Poradnia dla Dzieci (056) 678-22-12

Sprawozdanie z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Lubiczu za rok 2007.
• W 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupi³a 1 590 

ksi¹¿ek, na które wyda³a prawie 27 tysi¹ce z³otych. Na zakup 
ksi¹¿ek biblioteka oprócz œrodków w³asnych otrzyma³a dotacjê 
docelow¹ w wysokoœci 14.573 z³ote od Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

• Minionego roku ze zbiorów bibliotek skorzysta³o 2 583 czy-
telników wypo¿yczaj¹c 40 899 ksi¹¿ek, 5 151 czasopism oraz 
1 620 kaset i p³yt DVD. £¹cznie biblioteki publiczne odwiedzi-
³o 29 993 czytelników. 

• W 2007 roku w bibliotekach publicznych odby³o siê  225 
imprez kulturalno-oœwiatowych, w których wziê³o udzia³ 2 421 
czytelników.

Gminna BibliotekaPubliczna  w Lubiczu Dolnym oraz Filie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Górnym, Z³otorii, Grê-
bocinie i Gronowie zapraszaj¹ do CZYTELNI INTERNETOWEJ 
w godzinach otwarcia biblioteki. Korzystanie z czytelni jest bez-
p³atne.

W Lubiczu Górnym powstała poradnia rehabilitacyjna

Wystarczy skierowanie
W Lubiczu Górnym, przy uli-

cy Widokowej 2 od pocz¹tku 
roku funkcjonuje Poradnia Re-
habilitacyjna „ReVITA”. Pla-
cówka oferuje us³ugi z zakresu 
rehabilitacji leczniczej -  ki-
nezyterapiê (æwiczenia leczni-
cze), fizykoterapiê i masa¿ 
suchy. Zabiegi te stosowane 
s¹ w leczeniu urazów, chorób 
zwyrodnieniowych, schorzeñ 
reumatycznych i neurologicz-
nych oraz dolegliwoœci bólo-
wych m.in. krêgos³upa, bioder, 
kolan i barków. 

Poradnia kieruje swoj¹ ofer-
tê do osób w ka¿dym wieku. 
Œwiadczenia w ramach umowy 
z NFZ udzielane s¹ na podsta-
wie skierowañ wystawianych 
przez lekarzy rodzinnych oraz 
specjalistów. Poradnia œwiad-
czy tak¿e us³ugi prywatnie.

Poradnia Rehabilitacyjna 
„ReVITA” czynna jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach od 9:00 do 17:00. 
Wszelki informacje udziela-
ne s¹ telefonicznie pod nr 
056 678 26 14.


