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Wkrótce cykl spotkań konsultacyjnych, który rozpocznie prace nad Lokalną Strategią Rozwoju

Duża szansa na dotacje

Lokalna Grupa Dzia³ania „Podgrodzie Toruñskie”,
dzia³aj¹ca na terenie m.in. Gminy Lubicz, przystêpuje do prac nad Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Ju¿ wkrótce rozpocznie siê cykl spotkañ konsultacyjnych,
których celem bêdzie wypracowanie wytycznych rozwoju spo³eczno – gospodarczego terenu Gmin Lubicz,
Z³awieœ Wielka i Wielka Nieszawka.
Strategia okreœli podstawowe cele wsparcia ze œrodków
unijnych dla mikro- i ma³ych
przedsiêbiorstw oraz organizacji spo³ecznych na terenie
Gminy na najbli¿szych kilka
lat. Okazuje siê bowiem, ¿e w
ramach unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
znajd¹ siê powa¿ne œrodki dla ma³ych firm wiejskich
oraz rolników zamierzaj¹cych
prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy swoim gospodar-

stwie rolnym. Czêœæ z nich
bêdzie opiniowana i przekazywana do dofinansowania
w³aœnie przez stowarzyszenie
LGD „Podgrodzie Toruñskie”.
Równie¿ znaczna czêœæ dotacji na rzecz wiejskich organizacji pozarz¹dowych bêdzie
opiniowana i przekazywana
do realizacji przez LGD.
Dlatego bardzo wa¿nym
jest, aby w trakcie prac nad
wspomnian¹ Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju swoje pro-

pozycje co do kierunków
wsparcia zg³aszali nasi lokalni przedsiêbiorcy i reprezentanci lokalnych organizacji
spo³ecznych. W strategii bowiem zawarte bêd¹ priorytety
wsparcia (kierunki produkcji, handlu i us³ug szczególnie preferowane przy wyborze
firmy ubiegaj¹cej siê o dotacjê oraz preferowane kierunki wspierania dzia³alnoœci
pozarz¹dowej) oraz ustalone bêd¹ bazowe kwoty, jakie
przewidziano na wsparcie.
Jeœli kwoty te okreœlimy zbyt
w¹sko – spora czêœæ naszych
przedsiêbiorców mo¿e utraciæ bardzo korzystne unijne
dotacje; jeœli zaœ zbyt szeroko
– to nie wydamy wszystkich
œrodków z naszej puli i o ty-

le w³aœnie obni¿y siê kolejna
transza dotacji na nasz teren
z zakresu wspomnianego powy¿ej. Musimy wiêc wspólnie
przygotowaæ dokument, który bêdzie odpowiada³ naszym
potrzebom.
Prosimy o zwrócenie uwagi
na informacje pojawiaj¹ce siê
na witrynie Urzêdu Gminy
Lubicz (www.lubicz.pl) oraz
witrynie LGD (www.podgrodzietorunskie.pl). Bêdziemy
tam informowaæ o kolejnych
spotkaniach i ich efektach.
Informujemy
tak¿e,
¿e
stowarzyszenie LGD „Podgrodzie Toruñskie” ma charakter otwarty – ka¿da osoba
zamieszkuj¹ca teren Gminy Lubicz lub prowadz¹ca tu
dzia³alnoœæ gospodarcza mo¿e byæ jego cz³onkiem.
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Dzień Patrona w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie

Misterium o Miłości

Wyj¹tkowo uroczysty przebieg mia³ w tym roku
Dzieñ Patrona w Zespole Szkó³ nr 2 w Grêbocinie. Ca³a spo³ecznoœæ bardzo starannie przygotowywa³a siê
do tego œwiêta, jednego z najwa¿niejszych w naszej
placówce.
Uczniowie brali udzia³ w konkursach recytacji poezji Jana
Paw³a II, plastycznym, na list
otwarty do m³odzie¿y na podstawie s³ów Ojca Œwiêtego do
m³odych ludzi oraz uczestniczyli w próbach do wystawienia Misterium o Mi³oœci.
Motywem przewodnim konkursów by³o tegoroczne has³o
Dnia Papieskiego „Jan Pawe³
II - obroñca godnoœci cz³owieka”.
Obchody Dnia Patrona rozpoczê³y siê w niedzielê 14 paŸdziernika o godz. 19.00 w
Koœciele Parafialnym w Grêbocinie. Mszê Œwiêt¹ o beatyfikacjê Ojca Œwiêtego odprawi³
proboszcz. W nabo¿eñstwie
uczestniczy³y delegacje klas
wraz z pocztem sztandarowym.
Po mszy zgromadzeni obejrzeli
Misterium o Mi³oœci.
16 paŸdziernika Dzieñ Papieski rozpocz¹³ siê od lekcji wychowawczych, poœwiêconych
omówieniu znaczenia pontyfikatu Jana Paw³a II i zobowi¹zaniom ,jakie z niego wynikaj¹.
Nastêpnie w sali gimnastycznej kolejno dla szko³y podstawowej i gimnazjum odby³y siê
uroczystoœci zorganizowane na
czeœæ Patrona Szko³y. W spo-

tkaniu uczestniczyli zaproszeni goœcie.
Uczniowie starali siê przybli¿yæ pontyfikat polskiego papie¿a. Nawi¹zali do nauczania
Jana Paw³a II, w szczególnoœci do wskazywania ka¿demu
cz³owiekowi mo¿liwoœci odnalezienia prawdziwego godnego ¿ycia i prawdziwej mi³oœci i
wolnoœci. Laureaci konkursu
recytacji prezentowali wiersze
Jana Paw³a II na tle wywieraj¹cej ogromne wra¿enie dekoracji. Zwyciêzcom i wyró¿nionym
uczniom w konkursach plastycznym, recytacji, na list
otwarty do m³odzie¿y nagrody
i dyplomy ufundowane przez
Radê Rodziców wrêczy³a pani
Dyrektor.
Ta szczególna uroczystoœæ
by³a w³aœciw¹ chwil¹ do odnowienia œlubowania przez
wszystkich uczniów w myœl nauki Patrona, a tak¿e wspólnej
modlitwy w intencji beatyfikacji Wielkiego Polaka oraz z³o¿enia œlubowania przez uczniów
klas pierwszych szko³y podstawowej i gimnazjum. Szczególny
nastrój niezwyk³ego spotkania nada³a ceremonia z³o¿enia
kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹ Patrona.

Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy chóru szkolnego.
Na zakoñczenie uczniowie
gimnazjum
w
sugestywny
sposób wystawili Misterium
o Mi³oœci, którego przes³anie
stanowi³o ukazanie znaczenia
wype³nienia ¿ycia cz³owieka
mi³oœci¹ Chrystusa. Zwieñczeniem widowiska by³o symboliczne dzielenie siê chlebem
przez wszystkich zgromadzonych.
Po uroczystoœci goœcie i
uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia galerii nagrodzonych prac plastycznych
uczniów, listów otwartych do
m³odzie¿y, zdjêæ z tradycyjnych
pielgrzymek uczniów naszej
szko³y do Wadowic, Krakowa,
£agiewnik i Kalwarii.

Obchody Dnia Patrona dostarczy³y uczniom niezwyk³ych wra¿eñ estetycznych i
duchowych. Sta³y siê okazj¹
do przemyœleñ jak ¿yæ w poczuciu godnoœci i mi³oœci. Tego
bowiem ¿yczy³ sobie nasz Patron.
Zespó³ do Spraw Patrona i
Promocji Szko³y:
Gabriela Celuch-Pilarska
Aleksandra Lisiecka
Zofia Zieliñska
Joanna Ardanowska
Magdalena Kuster
Aneta Furmañska
ks. Pawe³ Borowski
Zespó³ dziêkuje wszystkim
nauczycielom i pracownikom
szko³y, którzy przyczynili siê
do uœwietnienia uroczystoœci.

Jesienne grabienie liści kasztanowców

Silne drzewa przy szkole
W tym roku po raz kolejny
Szko³a Podstawowa w Z³otorii
przyst¹pi³a do akcji „Ochroñmy
kasztanowce”, któr¹ organizyje
Oœrodek Edukacji Przyrodniczo
- Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu oraz „Gazeta Wyborcza”.
Akcja ta polega na grabieniu
opad³ych liœci kasztanowców, a
nastêpnie ich utylizacji, aby w
ten sposób chroniæ drzewa przed
szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
W tym roku dla kasztanowców rosn¹cych przed nasz¹
szko³¹ bêdzie to jedyna metoda
zwalczania szkodnika. Wprawdzie drzewa by³y ju¿ dwukrotnie
szczepione szczepionk¹ zwalczaj¹c¹ groŸnego motyla, ale w tym
roku nie zosta³y zaszczepione.
Obawialiœmy siê, jak drzewa sobie poradz¹, ale poradzi³y sobie
œwietnie.

Przez ca³e lato mia³y zdrowe,
zielone liœcie, a jesieni¹ piêknie
siê przebarwi³y i obficie owocowa³y. Teraz, kiedy liœcie zaczê³y
opadaæ zostan¹ zgrabione do foliowych worków. Ten prosty zabieg uniemo¿liwi przezimowanie
szkodnika w liœciach i przedostanie siê go do gleby oraz zmniejszy jego populacjê w przysz³ym
roku.
W akcji grabienia liœci bior¹
udzia³ uczniowie wszystkich klas
naszej szko³y. Wiedz¹ oni, ¿e w
ten sposób mog¹ pomóc przyrodzie. Dzieci bêd¹ tak¿e apelowa³y
do mieszkañców naszej i s¹siednich miejscowoœci, na których
prywatnych posesjach lub w ich
pobli¿u rosn¹ kasztanowce, aby
tak¿e zgrabili opad³e liœcie i w
ten sposób pomogli drzewom w
walce ze szkodnikiem.
Alina Skowroñska Uczniowie ze szko³y w Z³otorii od najm³odszych lat ucz¹
SP Z³otoria siê jak dbaæ o przyrodê
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Opinia Wójta Marka Olszewskiego „Edukacja a zrównoważony rozwój” przyjęta jednogłośnie przez Komitet Regionów UE!

Ludzie to kapitał
W trakcie swoich ostatnich obrad, które odby³y siê w Brukseli w dniu 27-29 listopada 2007 r. na sesji plenarnej Komitet Regionów przyj¹³ jednog³oœnie opiniê
Pana Marka Olszewskiego, Wójta Gminy Lubicz, sprawozdawcy w sprawie „Edukacja a zrównowa¿ony rozwój”.
Problematyka rozwoju zrównowa¿onego znajduje siê od
lat w centrum zainteresowania
Unii Europejskiej, jako obowi¹zuj¹cy ju¿ paradygmat rozwoju
spo³eczno-gospodarczego. Celem opinii jest wniesienie wielu
elementów do debaty na temat
wspó³czesnych procesów edukacyjnych.
„ Dzia³ania edukacyjne stanowi¹ najwa¿niejszy element
szerokiego procesu ju¿ nie tylko dyskusji nad sam¹ ide¹, ale
generowania przemian stylu
¿ycia w kierunku respektowania idei zrównowa¿onego rozwoju w staraniach na rzecz
poprawy jakoœci ¿ycia. Sukces
w zwrocie niezrównowa¿onych
trendów zale¿y w du¿ym stopniu od wysokiej jakoœci edukacji na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju na wszystkich jej poziomach w³¹czaj¹c w to edukacjê w takich kwestiach jak
zrównowa¿one
u¿ytkowanie
systemów energii i transportu, zrównowa¿onej produkcji i
spo¿ywania, zdrowia, kompetencji mediów czy te¿ globalnej
odpowiedzialnoœci
obywatelskiej” - powiedzia³ Wójt Olszewski.
Doda³, ¿e „ inwestowanie w
kapita³ ludzki jest warunkiem
koniecznym utrzymania zrównowa¿onego rozwoju Unii Eu-

ropejskiej. Procesy edukacyjne
stanowi¹ najbardziej istotny element wprowadzania do
spo³eczeñstwa obywatelskiego wartoœci wspieraj¹cych idee
zrównowa¿onego rozwoju z
perspektywy indywidualnych
jednostek.
Najwa¿niejszym

UWAGA!

Przypominamy mieszkañcom o koniecznoœci utrzymania czystoœci i porz¹dku na swoich nieruchomoœciach. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy Lubicz z dnia
31 marca 2006 r. Nr XLVII/557/06 w³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego ( np. chodników), po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. Zgromadzony œnieg i
lód w³aœciciele nieruchomoœci powinni pryzmowaæ na
krawêdzi nieruchomoœci w sposób nie utrudniaj¹cy
ruchu pieszym. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie nieruchomoœci w czystoœci i porz¹dku, wykonuj¹c obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy
z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz.2008);
poprzez: usuwanie z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z
chodnikami, pieszojezdniami i drogami - sopli lodowych i nawisów œniegu, po ich powstaniu.

odbiorc¹ treœci edukacyjnych
zwi¹zanych ze zrównowa¿onym
rozwojem powinny byæ dzieci i
m³odzie¿, jako fundament generacji, dla której zasady te
stanowiæ bêd¹ oœ systemu wartoœci i stylu ¿ycia. Edukacja w
tym zakresie powinna obej-

mowaæ równie¿ poziom przedszkolny. Nie mo¿na jednak
zapominaæ o roli edukacyjnej
t³a rodzinnego, jako powa¿nego
wsparcia dla edukacji formalnej w zakresie zrównowa¿onego rozwoju. Doradztwo dla
rodzin w dziedzinie stosowania
zasad zrównowa¿onego rozwoju w ¿yciu codziennym stanowi
- w opinii Komitetu Regionów
- jeden z najwa¿niejszych elementów edukacji nieformalnej w omawianym kontekœcie.
Ale edukacja na rzecz zrównowa¿onego rozwoju winna
równie¿ obejmowaæ dzia³ania,
których grupami docelowymi
w szerszym ni¿ dotychczas zakresie bêd¹ np. elity polityczne, przedsiêbiorcy, rolnicy,
osoby starsze, administracja
publiczna, media oraz organizacje pozarz¹dowe, jako grupy
szczególnie wa¿ne przy wdra¿aniu do ¿ycia zasad zrównowa¿onego rozwoju. „
Wójt Marek Olszewski jest
zastêpc¹ cz³onka Komitetu Regionów, kluczowej instytucji
przekazuj¹cej punkt widzenia i
rekomendacje samorz¹dów terytorialnych, maj¹cej za cz³onków
przedstawicieli
w³adz
lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska jest zobowi¹zana konsultowaæ Komitet
Regionów w ramach procesu
legislacyjnego. Komitet Regionów stoi na stra¿y subsydiarnoœci i zapewnia silny glos
samorz¹dów w Europie.

PTASIA GRYPA ZNOWU
W NATARCIU !
Proszê Czytelników o zapoznanie siê z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 grudnia 2007 r. w
sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z wyst¹pieniem grypy ptaków (s. 5), a tak¿e ulotk¹ informacyjn¹ G³ównego Inspektora Sanitarnego (s. 5), które powinny przypomnieæ rolnikom,
hodowcom drobiu, a tak¿e pozosta³ym mieszkañcom naszej
gminy o wszystkich koniecznych zaleceniach umo¿liwiaj¹cych
skuteczne zabezpieczenie swoich gospodarstw domowych przed
skutkami rozszerzenia siê tej groŸnej choroby.
Kontrolê nad przestrzeganiem zawartych w Rozporz¹dzeniu
zakazów i nakazów, pe³niæ bêd¹ przedstawiciele Powiatowego
Lekarza Weterynarii, Urzêdu Gminy oraz Policji.
Jednoczeœnie informujê, ¿e na podstawie Art. 78 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz.
625 ze zm.), kto nie stosuje siê do nakazów, zakazów lub ograniczeñ wydanych w celu zwalczania choroby zakaŸnej zwierz¹t
lub zapobiegania takiej chorobie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 3.
WÓJT GMINY
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NOWE STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH NA 2008 ROK
W GMINIE LUBICZ

Rada Gminy Lubicz na sesji w dniu 16 listopada 2007r. podjê³a uchwa³y okreœlaj¹ce wysokoœæ stawek podatków : podatku rolnego, podatku od nieruchomoœci i podatku od œrodków
transportowych, które bêd¹ obowi¹zywa³y od 1 stycznia 2008
na terenie gminy Lubicz.

Zmiana cen żyta
Maksymalna cena skupu ¿yta okreœlona w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 17 paŸdziernika 2007r. wynosi 58,29 z³.
za 1 dt. Cena wzros³a w stosunku do roku ub. o 64,1% tj. z
kwoty 27,88z³. za 1dt. do kwoty 58,29z³. za 1 dt.
Rada Gminy Lubicz obni¿y³a cenê skupu ¿yta 2007r. do
kwoty 32,00z³. za 1 dt.
Stawka podatku rolnego dla gruntów - sklasyfikowanych
jako u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione
na u¿ytkach rolnych – gospodarstw rolnych wynosi równowartoœæ pieniê¿n¹ 2,5 dt. z 1 ha przeliczeniowego tj. 80,00z³.
(w roku ub. 69,70z³.), dla pozosta³ych gruntów wynosi 5 dt. z
1 ha fizycznego tj. 160,00 z³. ( w roku ub.139,40z³.).

Podatek od nieruchomości
§ 1. Okreœla siê stawki podatku od nieruchomoœci, w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 z³. od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,52 z³. od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,13 z³. od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,38 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 16,20 z³. od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 4,21 z³.
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,74 z³. od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
e) gara¿y wolnostoj¹cych - 5,10 z³. od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,48 z³. od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartoœci, okreœlanej zgodnie z zasadami podanymi w ustawie.
§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci lub ich czêœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
na rzecz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
2) nieruchomoœci lub ich czêœci zajmowane na cele ochrony przeciwpo¿arowej,
3) nieruchomoœci lub ich czêœci zajmowane na prowadzeni
dzia³alnoœci kulturalnej, z wy³¹czeniem nieruchomoœci, zajmowanych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
4)budynki, budowle i grunty wykorzystywane do dzia³alnoœci w zakresie zbiorowego odprowadzania œcieków.
§ 3. Traci moc uchwa³a nr II/7/06 Rady Gminy Lubicz z
dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 162 poz. 2513 z dnia 15
grudnia 2006r.).

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwa³ê og³asza siê w sposób zwyczajowo przyjêty,
okreœlony w Statucie Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008r.

Podatek od środków
transportu
§ 1. Okreœla siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transportowych, która wynosi:
1) od samochodu ciê¿arowego, w zale¿noœci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 606,00 z³.,
b) powy¿ej 5,5 tony do 7,5 tony w³¹cznie - 808,00 z³.,
c) powy¿ej 7,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 960,00 z³.,
d) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 1111,00 z³.
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) o dwóch lub trzech osiach - 1111,00 z³.,
b) o czterech (i wiêcej) osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1111,00 z³.,
- od 29 ton i powy¿ej - 1671,00 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 ca³kowitej:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 15 ton - 1111,00 z³.,
- od 15 ton i powy¿ej - 1265,00 z³.,
b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 23 tony - 1111,00 z³.,
- od 23 ton i powy¿ej - 1593,00 z³.,
c) o czterech (i wiêcej) osiach i dopuszczalnej masie ca³kowitej:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 27 ton - 1111,00 z³.,
- od 27 ton, a mniej ni¿ 29 ton - 1671,00 z³.,
- od 29 ton i powy¿ej - 2478,00 z³.
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12
ton 889,00 z³.
5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za
równowa¿ne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 889,00 z³.,
- od 31 ton i powy¿ej - 1427,00 z³.,
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1259,00 z³.,
- od 40 ton i powy¿ej - 1740,00 z³.
6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego do
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z zawieszeniem innym ni¿ pneumatyczne lub równowa¿ne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 31 ton - 929,00 z³.,
- od 31 ton i powy¿ej - 1957,00 z³.,
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 40 ton - 1740,00 z³.,
- od 40 ton i powy¿ej - 2575,00 z³.
7) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 303,00 z³.
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8) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne :
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 25 ton - 303,00 z³.,
- od 25 ton i powy¿ej - 323,00 z³.,
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 556,00 z³.,
- od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 657,00 z³.,
- od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 859,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 1162,00 z³.,
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 684,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 952,00 z³.
9) od przyczepy i naczepy, która ³¹cznie z pojazdem 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 - 323,00 z³.,
- od 25 ton i powy¿ej - 568,00 z³.
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 28 ton - 313,00 z³.,
- od 28 ton, a mniej ni¿ 33 tony - 859,00 z³.,
- od 33 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 1305,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 1717,00 z³. ,
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej ni¿ 38 ton - 952,00 z³.,
- od 38 ton i powy¿ej - 1294,00 z³.
10) od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc - 1010,00 z³.
b) od 30 miejsc i wiêcej - 1273,00 z³.
§ 2. Zwalnia siê od podatku od œrodków transportowych
œrodki transportowe s³u¿¹ce wykonywaniu zadañ z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej i administracji samorz¹dowej.
§ 3. Traci moc uchwa³a nr II/8/06 Rady Gminy Lubicz z
dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od œrodków transportowych oraz zwolnieñ od tego podatku
(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 162 poz. 2514 z dnia 15 grudnia 2006r).

CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ
- SPO¯YWAJ miêso drobiowe, przetwory drobiarskie, przetwory i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 st. Cels.;
- MYJ dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie przedmioty, które mia³y kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e, talerze); PAMIÊTAJ, ¯E ZAMRO¯ENIE MIÊSA NIE NISZCZY
WIRUSA PTASIEJ GRYPY;
- NIE DOTYKAJ, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków dzikich
ani ubitego drobiu; przede wszystkim DOPILNUJ, ABY NIE
ROBI£Y TEGO DZIECI;
- ZADBAJ O TO, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetwarzania;
- MYJ RÊCE po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym, DOPILNUJ ABY ROBI£Y TO
TAK¯E DZIECI;
- PAMIETAJ, aby surowe miêso drobiowe, nie mia³o stycznoœci z innymi produktami ¿ywnoœciowymi;
- PRZYPOMINAMY o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy ¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów
drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêœci, pierza,
puchu oraz trofeów myœliwskich.
BEZWZGLÊDNIE PRZESTRZEGAJ zaleceñ wydawanych
przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i pañstwowej
inspekcji sanitarnej;
G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
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§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwa³ê og³asza siê w sposób zwyczajowo przyjêty, okreœlony w Statucie Gminy oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008r.
Górne granice stawek podatku od nieruchomoœci i podatku
od œrodków transportowych zosta³y og³oszone przez Ministra
Finansów w obwieszczeniu z dnia 26 lipca 2007r. Stawki uleg³y podwy¿szeniu w stosunku do roku ub. o 2,2% tj. o wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w okresie pierwszego
pó³rocza 2007r.
Rada Gminy Lubicz pozostawi³a na tym samym poziomie jak
w roku 2007 stawki podatków za grunty pozosta³e i grunty pod
jeziorami. Podwy¿ce uleg³y stawki podatku od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej o 5 gr., od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
o 20 gr., od budynków mieszkalnych o 3 gr., od budynków pozosta³ych o 3 gr., od gara¿y wolnostoj¹cych o 10 gr., od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych o 4 gr.
Stawki podatku od œrodków transportowych wzros³y o 1 %.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów od dnia 1
stycznia 2008r. nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od
œrodków transportowych samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej 3,5 tony.
Od 1 stycznia 2008r. wchodz¹ nowe przepisy dotycz¹ce op³aty od posiadania psów(do 31.12.2007r. obowi¹zywa³ podatek
od posiadania psów). Górna granica stawki tej op³aty wynosi
100z³. od jednego psa. Niezbêdnym warunkiem obowi¹zywania
tej op³aty jest podjêcie przez Radê Gminy uchwa³y w sprawie
wprowadzenia tej op³aty na terenie gminy.
Rada Gminy Lubicz nie wprowadzi³a tej uchwa³y, w zwi¹zku z tym na terenie gminy Lubicz nie ma obowi¹zku op³acania op³aty za posiadanie psów.
Nie ulegaj¹ zmianie stawki op³at targowych, które obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2006r. - zosta³y okreœlone w uchwale Nr
XLI/482/05 Rady Gminy Lubicz w dniu 16 listopada 2005r.
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Konkurs „Piękna zagroda” – Etap gminny 2007

Dumni ze swojego ogrodu

Na terenie Gminy Lubicz odby³a siê VI edycja konkursu
„Piêkna zagroda”. Organizatorami konkursu s¹: Gmina
Lubicz, Kujawsko - Pomorski
Oœrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie – oddzia³ w Przy-

sieku, Powiat Toruñ. Konkurs
jest organizowany w dwóch
etapach:
I etap – gminny
II etap – powiatowy
i prowadzony w dwóch kategoriach:

Pañstwo Piotrowscy odbieraj¹ nagrodê

Na terenie całej gminy obchodzono Dzień Św. Mikołaja.
Imprezy odbywały się we wszystkich placówkach oświatowych.

Mikołaj za kierownicą

Szko³ê Podstawow¹ w Lubiczu Dolnym poraz dziewi¹ty odwiedzili Œwiêci Miko³aje. Tym
razem nast¹pi³o to 6 grudnia.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem dzieci cieszy³y siê pojazdy Œwiêtych. Na teren szko³y
zajechali piêknym, zabytkowym motocyklem i luksusow¹,
œnie¿nobia³¹ limuzyn¹.
Oprócz s³odkoœci rozdawanych przez Miko³ajów, zarówno uczniom naszej szko³y jak

i rodzicom z maluszkami, mo¿liwa by³a przeja¿d¿ka nietypowymi pojazdami.
Po wystêpie szkolnego chóru i licznych konkursach by³a
okazja ogrzania siê przy ognisku. Nad bezpieczeñstwem
zgromadzonych czuwali lokalni stra¿acy.
Spotkanie zorganizowa³a Rada So³ecka Lubicza Dolnego,
Dyrekcja SP w Lubiczu wraz z
Rad¹ Rodziców, OSP Lubicz.

Do Lubicza Dolnego Miko³aj przyjecha³ z Rovaniemi za ko³em polarnym na zabytkowym motocyklu.

- na najbardziej zadban¹ zagrodê wiejsk¹
- na najbardziej zadban¹
dzia³kê siedliskow¹
Celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi, wsi¹ piêkn¹, zadban¹ i uporz¹dkowan¹,
w której praca staje siê ³atwiejsza, a ¿ycie i odpoczynek
przyjemne i zdrowe. Konkurs
„Piêkna zagroda” jest Ÿród³em
ró¿nych pomys³ów i inicjatyw
oraz wzorem do naœladowania
spo³ecznoœci wiejskiej.
Podsumowanie konkursu – I
etapu gminnego - oraz uroczyste wrêczenie dyplomów, pucharów i nagród ksi¹¿kowych
nast¹pi³o w dniu 20 listopada
br. w Urzêdzie Gminy Lubicz.
Lista nagrodzonych w kategorii na najbardziej zadban¹
zagrodê wiejsk¹:
1.Joanna i Janusz Klugowscy – zam. Gronowo
2.Justyna i Piotr Ma³eccy –
zam. Gronówko
2.Barbara i Stanis³aw Miastkowscy – zam. Rogowo

3.Aldona i Jerzy Sójka – zam.
Mierzynek
3.Gabriela i Olek Ciechowicz
– zam. Grêbocin
3.Alina Fija³kowska – zam.
Gronowo
Lista nagrodzonych w kategorii na najbardziej zadban¹
dzia³k¹ siedliskow¹:
1.Teresa i Miros³aw Rygielscy – zam. Krobia
2.Irena i Andrzej Piotrowscy
– zam. Z³otoria
2.Marianna i Kazimierz M¹czyñscy – zam. Lubicz Górny
3.Maria Hamel – zam. Krobia
3.Marzena i Janusz Beyger –
Lubicz Górny

XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Pół setki pytań
22 listopada 2007 r. w £ubiance odby³a siê XVII Powiatowa
Olimpiada Wiedzy Rolniczej, której organizatorem by³ Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Toruniu z siedzib¹ w
Che³m¿y przy wspó³udziale Kuj.-Pom. Izby Rolniczej. Wziê³o
w niej udzia³ 36 m³odych producentów rolnych z terenu powiatu toruñskiego, których serdecznie powita³y gminne w³adze samorz¹dowe.
W tym roku bior¹cy udzia³ musieli zmierzyæ siê z 50 pytaniami zawartymi w teœcie konkursowym, których tematyka
dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych z produkcj¹ roœlinn¹, zwierzêc¹, ekonomik¹, ochron¹ œrodowiska, przedsiêbiorczoœci¹
oraz Uni¹ Europejsk¹. Pytania nie nale¿a³y do naj³atwiejszych i dla czêœci uczestników sprawia³y nie lada k³opot.
Najwiêksz¹ znajomoœci¹ zagadnieñ rolniczych wykaza³a
siê Anna Adamkiewicz z Grêbocina gm. Lubicz zdobywaj¹c
42 pkt. i zajmuj¹c I miejsce. II miejsce zaj¹³ Leszek Œliwiñski z Wymys³owa gm. £ubianka, a III miejsce Piotr Pawlikowski z £¹¿yna gm. Zawieœ Wielka. Nad ca³oœci¹ czuwa³a
5 osobowa komisja. Tradycyjnie ju¿, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dziêki licznym i hojnym sponsorom, a trójka
finalistów otrzyma³a dodatkowo przepiêkny puchar i pami¹tkowe statuetki.
Kierownik PZDR - Danuta Wiliñska
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Chór „Złota jesień” dumą Klubu Seniora w Grębocinie

Goście Dnia Seniora
15 listopada 2007 r. cz³onkowie Klubu Seniora z Grêbocina
uroczyœcie œwiêtowali „Dzieñ Seniora”. Na pocz¹tku spotkania dokonano podsumowania dzia³alnoœci Klubu, odczytano sprawozdanie finansowe oraz wybrano delegatkê – pani¹
Janinê £ubkowsk¹ na Zjazd Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów.
Na uroczystoœci nie zabrak³o sponsorów, miejscowych radnych oraz przedstawicieli Urzêdu Gminy Lubicz, którzy w
ciep³ych s³owach dziêkowali cz³onkom Klubu Seniora za ich
dzia³alnoœæ, wk³ad w atmosferê i ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci.
Podkreœlano prê¿noœæ i rozwój artystyczny Chóru Seniora
„Z³ota jesieñ”, dzia³aj¹cego przy Klubie Seniora, który wielokrotnie bra³ udzia³ w Przegl¹dach Dorobku Twórczego Seniorów, organizowanych na terenie powiatu i województwa
oraz czêsto uœwietnia³ wystêpami imprezy gminne.
Po czêœci sprawozdawczej zebrani wys³uchali koncertu
Chóru Seniora, na który z³o¿y³y siê m.in. piosenki biesiadne,
ludowe, skecze i arie operowe.
Wszystkim œwiêtuj¹cym „Dzieñ Seniora” w Grêbocinie,
czwartkowe popo³udnie up³ynê³o w mi³ej i sympatycznej atmosferze.

Pierwszy „Zielony Jarmark” w Lubiczu Górnym już za nami

Obfite zaplecze Torunia
Z inicjatywy Lokalnej Grupy Dzia³ania „Podgrodzie Toruñskie”, wójta Gminy Lubicz
i Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu
Górnym - odby³ siê 27 paŸdziernika w Lubiczu Górnym pierwszy „Zielony Jarmark”. Impreza,
której celem by³a promocja lokalnych twórców, producentów
i handlowców, których wyroby bazuj¹ na lokalnych tradycjach, zosta³a zorganizowana
przy wsparciu œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu
LEADER+.
Na „Zielonym Jarmarku” mo¿na by³o kupiæ i degustowaæ

lokalne produkty spo¿ywcze (wêdliny, przetwory miêsne, ciasta
i s³odycze, twarogi, soki, miód,
nalewki itp.), a tak¿e obejrzeæ i
zakupiæ wytwory lokalnego rêkodzie³a – obrazy, rzeŸby, ceramikê, malowane butelki itp. Nie
zabrak³o lokalnych wystawców
oferuj¹cych zieleñ ogrodow¹, a
tak¿e produkty rolnictwa ekologicznego.
Na „Zielonym Jarmarku” swe
stoiska przygotowa³o i zaprezentowa³o ponad 20 wystawców,
g³ównie z Gminy Lubicz. Pojawi³y siê równie¿ firmy z Gminy Z³awieœ Wielka.

Ślubowanie kl. I w SP Gronowo

Ballada o giermkach
Za siedmioma górami, za
siedmioma lasami w przepiêknej miejscowoœci Gronowo sta³
wielki zamek. A w tym zamku
23 paŸdziernika 2007 r. wielu m³odych giermków czeka³o
na uroczyst¹ chwilê pasowania na rycerzy. Jednak zanim
to nast¹pi³o, musieli oni wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami
przed
królem,
królow¹, rycerzami i spo³ecznoœci¹ dworsk¹.
Gdy dzieci udowodni³y, ¿e
znaj¹ swoj¹ Ojczyznê, jej barwy narodowe i przepisy ruchu drogowego pani dyrektor
z pomoc¹ wychowawczyni dokona³y uroczystego pasowania

m³odych giermków na rycerzy
– uczniów. Wszyscy cieszyli siê
niezmiernie z przyjêcia nowych
rycerzy do swojej gromady. Po
tej uroczystej chwili m³odzi rycerze otrzymali mnóstwo upominków od swoich starszych
kolegów, a Rada Rodziców
przygotowa³a s³odk¹ niespodziankê. Wœród wiwatów i tryskaj¹cych zimnych ogni na „
dwór królewski” wniesiony zosta³ wielki owocowy tort. Po
zakoñczeniu uroczystoœci ca³a
spo³ecznoœæ dworska zosta³a
zaproszona na s³odki poczêstunek.
Anna Chmielewicz - Krzy¿anowska

wzajemne podziêkowania za
to, ¿e ich ma³¿eñstwa przez
50 lat by³y zgodne, szczêœliwe
i trwa³e.
Uroczystoœæ w której uczestniczyli cz³onkowie rodzin Jubilatów
przebieg³a w mi³ej,

sympatycznej i pe³nej wzruszeñ atmosferze. By³y gratulacje i ¿yczenia doczekania w
dostatku i zdrowiu kolejnych
rocznic, a tak¿e kwiaty, lampka szampana i pami¹tkowy dyplom.

Złoty Jubileusz
Dostojni Jubilaci Irena i Boles³aw Szymañscy z Lubicza
Górnego oraz Regina i Konstanty Dudkowscy z Krobi,
obchodzili piêkny Jubileusz Z³ote Gody.
50 lat to wiele ale jak twierdz¹ Jubilaci minê³y szybko. A
dziœ kiedy myœl¹ siêgaj¹ wstecz
widz¹ owoce swojego trudu i
nie ¿a³uj¹ tych wspólnie prze¿ytych lat. S¹ ogromnie szczêœliwi i dumni ze swoich dzieci,
wnuków i prawnuków, którzy
s¹ im wdziêczni za trud i poœwiêcenie oraz darz¹ ich wielkim szacunkiem.
Pañstwo Szymañscy wychowali 3 dzieci i doczekali siê 2
wnuków, natomiast Pañstwo
Dudkowscy wychowali 5 dzieci, doczekali siê 10 wnuków i 1
prawnuka.
Zgodnoœæ ich po¿ycia ma³-

¿eñskiego, trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra za³o¿onej przed
pó³ wiekiem rodziny, doceniony zosta³ przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, który przyzna³ Jubilatom specjalne odznaczenia „za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie”.
Aktu dekoracji w imieniu
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej dokona³ Wójt Gminy
Lubicz na uroczystoœci , która odby³a siê 07 grudnia br.
w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Lubiczu. Akt dekoracji by³
niejako oficjalnym przypieczêtowaniem ze strony Pañstwa
prawdy o wzorze ma³¿eñstwa
Jubilatów, a tak¿e wyrazem
nadziei, ¿e nadal bêd¹ s³u¿yæ
swym przyk³adem i doœwiadczeniem dla dobra przysz³ych
pokoleñ.
Ma³¿onkowie z³o¿yli sobie
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Lunapark ulubioną atrakcją najmłodszych

Festyn Rodzinny w Młyńcu Pierwszym
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w M³yñcu Pierwszym mieszkañcy mieli okazjê
do zabawy. Dnia 6 paŸdziernika 2007r., w sobotê, w godz.
12.00 – 16.00 roku na terenie odby³a siê impreza œrodowiskowa dla mieszkañców
M³yñca Pierwszego i Drugiego,
Brzezinka i okolic. Impreza zosta³a przygotowana przez Barbarê Winkler – nauczyciela SP
w M³yñcu.
zapewnili
Organizatorzy
uczestnikom nie lada atrakcje,
ale najwiêksz¹ by³ przyjazd lunaparku. Dzieci zje¿d¿a³y na
zje¿d¿alni, bawi³y siê pi³kami
w basenie. Te wiêksze – decydowa³y siê na przeja¿d¿kê karuzel¹, b¹dŸ samochodami
napêdzanymi pr¹dem. By³a te¿
kolejka w¹skotorowa, wata cukrowa i popcorn. Nie zabrak³o te¿ konkursów i zabaw dla
dzieci i m³odzie¿y.
Doroœli raczyli siê pieczonymi kie³baskami i gor¹c¹ kaw¹
i herbat¹. Oprawê muzyczn¹
przygotowa³ i poprowadzi³ Jan
Skinder.
Impreza mog³a siê odbyæ tylko dziêki ¿yczliwoœci wielu
sponsorów, którzy ofiarowali œrodki finansowe lub pomoc
rzeczow¹ (m.in. kie³basa, kaszanka, napoje, chleb). Dziêki
sprzeda¿y w/w za symboliczn¹
kwotê mogliœmy pozyskaæ dodatkowe fundusze dla szko³y.

Du¿¹ pomoc w przeprowadzeniu samej imprezy zaoferowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z p. przewodnicz¹c¹ (p. Jadwiga Talarek) na czele oraz Rodzice, którzy pomogli w sprzeda¿y
otrzymanych artyku³ów.
Lista naszych sponsorów jest
bardzo d³uga. ZnaleŸli siê na
niej:
1. Koncern Energetyczny „
ENERGA” w Toruniu
2. p. Janusz Koœcio³ek – Zak³ad Mechaniczny w Brzezinko
3. p. Marek Skowroñski – M³yniec
4. KGW w M³yñcu Pierwszym
(przew. P. J. Talarek)
5. p. Ignacy Grodzicki
6. p. Ma³gorzata i Marian Kêpscy – M³yniec
7. p. Marian Wernerowski –
„TRANSWER” M³yniec Pierwszy
8. p. Hanna Stawska – Krobia
9. p. Zbigniew Zonenberg
10. p. Katarzyna Wiœniewska
– Kopalnia Kruszywa „Grusz –
Bud“
11. p. Jan i Anna Olkowscy
12. p. Ewa Drejling – Lubicz
Górny
13. Sklep meblowy – Toruñ
14. Bank Spó³dzielcy w Grêbocinie.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za pomoc i mi³¹, wspóln¹ zabawê.

Działalność

stek z ¿ycia prawdziwych niedŸwiedzi i wziêli udzia³ w „Miniowej
zgaduj-zgaduli”. Mali czytelnicy obejrzeli te¿ inscenizacjê pt. „Poko• 6 grudnia we wszystkich bibliotekach publicznych naszej gmi- chaj Pluszowego Misia” w wykonaniu dziewcz¹t z Ko³a Mi³oœników
ny odby³y siê Miko³ajki. Biblioteki zapewni³y gry, zabawy, zgaduj- Ksi¹¿ki, która zosta³a nagrodzona gromkimi brawami.
-zgadule oraz s³odycze wszystkim czytelnikom przebywaj¹cym w
tym dniu w bibliotekach.
• Wœród ostatnio zakupionych przez bibliotekê ksi¹¿ek na uwagê
• 25 listopada obchodzony by³ Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia, z tej okazji Filia G.B.P. w Z³otorii we wspó³pracy z bibliotek¹ zas³uguj¹: H. Murakami- „Po zmierzchu”, D. Lessing- „Pi¹te dziecszkoln¹ przygotowa³y imprezê dla dzieci z klas 0 – III. Na pocz¹t- ko, I. Falcones- „Katedra w Barcelonie”, I.M. Hiligies.- Bia³a czaku listopada zosta³ og³oszony konkurs plastyczny pt. „Mój ukocha- rownica, I. Ilibagiza- „Ocalona aby mówiæ”, M. Kaliciñska- „Powroty
ny pluszowy miœ”. Dzieci wykona³y bardzo du¿o piêknych prac w nad rozlewiskiem”, M. Szwaja- „Klub ma³o u¿ywanych dziewic”, M.
ró¿nych formach i technikach. Zosta³y te¿ poproszone przez panie Krajewski- „Koniec œwiata w Breslau”, N. Davies- „Miêdzy wschobibliotekarki o przyniesienie na wystawê swoich ulubionych mi- dem a zachodem”, A. Politkowska- „Udrêczona Rosja” i wiele insiów. 21 listopada odby³o siê uroczyste podsumowanie konkur- nych.
su plastycznego, autorzy nagrodzonych prac otrzymali dyplomy i
Zapraszamy serdecznie do wypo¿yczania nowoœci ksi¹¿kowych.
drobne upominki, a dla wszystkich dzieci by³y s³odycze. Uczestni• Wypo¿yczalnia p³yt DVD zakupi³a ostatnio filmy: „S³aby punkt”,
cy spotkania poznali równie¿ historiê tego œwiêta, kilka ciekawo- „Transformers”, „Piraci z Karaibów: Na krañcu œwiata”, Harry Potter i Zakon feniksa”, „W œwiecie kobiet”, „Szklana Pu³apka 4.0”,
„Gang Dzikich Wieprzy”, „300 Spartan”, „Spiker Man 3”, „Plaga”
oraz dla najm³odszych: „Shrek Trzeci”, „Smocze Wzgórze”, „Stefan
Malutki”.

Nowe na półce

Wydawca:
Urz¹d Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruñska 21
tel. (056) 678-21-28,
fax (056) 678-21-22
e-mail: info@lubicz.pl;
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Barbara Wiertel
Nak³ad: 2500 egzemplarzy

Druk:

