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Rada Gminy Lubicz jednogłośnie
uchwaliła budżet na rok 2011.
Jak podkreślił wójt Marek
Olszewski jest to budżet zaplanowany bardzo realistycznie. Najbardziej cieszy fakt, że jest on znacząco
większy niż w roku poprzednim, co
pozwala na zwiększenie nakładów
inwestycyjnych.
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Rada Gminy Lubicz jednogłośnie
uchwaliła budżet na rok 2011
Planowane dochody budżetowe
W bieżącym roku zbudowany 4. Latem ruszy budowa drugiego
gminy Lubicz w roku 2011 wyniosą
zostanie także chodnik przy
gminnego kompleksu Orlik
53,0 mln zł, zaś wydatki 55,0 mln zł,
ul. Lipowej w Złotorii.
2012.
w tym wydatki majątkowe zaplanoTym razem w Lubiczu Górwano w kwocie 10,7 mln zł.
nym (przewidywany koszt to ok.
2. Ruszają bardzo poważne inweOprócz kwot zabezpieczonych
1 mln zł).
stycje kanalizacyjne.
na inwestycje w budżecie gminna
W tegorocznym budżecie zaspółka Lubickie Wodociągi będzie
rezerwowano środki finansowe
Ponad 19,4 mln zł z tegorocznego
również realizowała zadania inwena budowę kanalizacji Gręboci- budżetu pochłoną wydatki na ośstycyjne, na które planuje przeznana. Skanalizowana zostanie część wiatę w tym ok. 3 mln zł Gmina
czyć w tym roku 2,9 mln zł. Tak,
ul. Przy Lesie w Lubiczu Górnym Lubicz przeznaczy na dofinansowiec program inwestycyjny Gminy
oraz ul. Piaskowa i Rzemieślni- wanie funkcjonowania przedszkoli
Lubicz na rok 2011 zapowiada się
cza, która stanie się w przyszłości (publicznego i niepublicznych,
bardzo bogato.
magistralą przyłączeniową do w których opieką objęto 480 dzieci).
kanalizacji Krobi.
Na bieżące utrzymanie i remonty
1. Inwestycje drogowe.
W Lubiczu Dolnym gminna gminnych dróg (200 km) zabezpiePrzewidziano budowę prawie
spółka zbuduje sieć na ul. Róża- czono w budżecie kwotę ok. 2 mln
4 km dróg gminnych za kwotę
nej oraz do bloków TTBS, konty- zł.
ok. 3,5 mln zł
nuowana będzie również budowa
Ponad 1 mln zł kosztować będzie
- ul. Sosnowa w Złotorii
kanalizacji sanitarnej w Złotorii utrzymanie ponad 2 000 gminnych
- ul. Parkowa w Lubiczu Górnym
(ul. Piaskowa, Nowa, Kazimierza lamp ulicznych.
- ul. Jesionowa i Klonowa w LuWielkiego, Jagiellonów, pozostabiczu Dolnym
ły odcinek ul. Piastów).
W planach na ten rok jest
- ul. Długa w Krobi
Przy budynkach komunalnych również urządzenie nowego cmen- ul. Nad Strugą, Wiatraczna, Pięw Gronowie powstaną przyza- tarza komunalnego w Lubiczu Dolkna w Grębocinie
grodowe oczyszczalnie ścieków. nym.
- drogi gminne w Gronówku
Ogółem szacowany koszt
i Gronowie
związany z kanalizacją w gminie
Gmina Lubicz jako nieliczna
Z gminnego budżetu w kwocie
Lubicz wynosi 6,3 mln.
w regionie Kujawsko-Pomorskim
ok. 500 ts. zł dofinansowana zofinansuje publiczny transport zbiostanie budowa drogi rowerowej 3. Wiosną ruszy przebudowa rowy, który w br. kosztować będzie
Złotoria – Grabowiec do granic
i rozbudowa świetlicy wiejskiej samorząd ok. 2 mln zł.
gminy (docelowo do Osieka
w Kopaninie.
w gm. Obrowo) o długości ponad
W ramach tej inwestycji
Wydatki na zadania związane
5 km.
przewidziano również jej wypo- z realizacją polityki społecznej
sażenie oraz urządzenie otoczenia wyniosą w br. ok. 6,1 mln zł.
budynku.

APEL - Wójta Gminy Lubicz
W związku z występującym na terenie Gminy Lubicz wysokim poziomem wód gruntowych oraz
utrudnieniami w powierzchniowym spływie wód poprzez urządzenia melioracji szczegółowych zwracam
się o podjęcie prac mających na celu udrożnienie istniejących rowów i przepustów.
Pragnę przypomnieć rolnikom oraz właścicielom nieruchomości korzystającym z urządzeń melioracji
szczegółowych o ciążącym na nich obowiązku polegającym na bieżącej konserwacji i utrzymaniu rowów
i innych urządzeń melioracyjnych. Należy dokonać przeglądu tych urządzeń, udrożnienia zasypanych rowów
i przepustów oraz wycinki drzew i krzewów po uzyskaniu stosownych zezwoleń na wycinkę wydanych przez
upoważnione orga-ny. Informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy UG Lubicz ref. Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, nr tel. 56 621 21 00.
Informuję jednocześnie o konieczności udrożnienia przez właścicieli nieruchomości przepustów na wjazdach
do nieruchomości z dróg publicznych. Niedrożne przepusty uniemożliwiają spływ wód z korony drogi
i powodują powstanie zastoisk wodnych a tym samym niszczenie dróg i ulic. Ponieważ na terenie Gminy Lubicz
drogami publicznymi administrują różni zarządcy, niedrożności przepustów pod drogami należy zgłaszać
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, nr tel. 56 664 40 35, Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu
nr tel. 56 664 47 75 oraz Zarządu Dróg w Lubiczu, nr tel. 56 678 27 09 w zależności od kategorii drogi.
Wójt Gminy
Marek Olszewski
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Pożegnanie ś.p. Księdza Kanonika Krzysztofa Stanowicza ze Złotorii

Kościół pod wezwaniem św.
Wojciecha w Złotorii z trudem
pomieścił wszystkich przybyłych,
uczestniczących w ostatniej dro-

dze Księdza Kanonika Krzysztofa
Stanowicza – wieloletniego Proboszcza parafii Złotoria.
Uroczystości pogrzebowe zgromadziły oprócz siedemdziesięciu
kapłanów konlcelebrujących Mszę
św. pod przewodnictwem księdza
biskupa Józefa Szamockiego tłumy
wiernych oraz licznie przybyłe delegacje.
Wartę honorową przy trumnie
zmarłego pełnili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii,
a uczniowie Szkoły Podstawowej
utworzyli podwójny szpaler za trumną swojego Księdza.
Choć wszyscy mieli nadzieję, że
Ksiądz Proboszcz Krzysztof Stanowicz, jak to już wielokrotnie bywało, i tym razem się nie podda, że
pokona kolejny trudny etap życia, że
wzmocni się i powróci do zdrowia

oraz posługi duszpasterskiej, to
jednak stało się inaczej.
W homilii ksiądz biskup nawiązując do fragmentu Ewangelii św.
Jana o śmierci Łazarza wyraził przekonanie, „że Pan zabrał do siebie
Księdza Krzysztofa jak przyjaciela,
by poprowadzić go do pełni życia”.
Przed zakończeniem Eucharystii
zabrali głos, Ci którzy jeszcze raz
chcieli wyrazić wdzięczność Kapłanowi. Byli wśród nich:
- Pan Marek Olszewski - Wójt Gminy Lubicz,
- Pan Jerzy Zająkała - przedstawiciel Parafii w Złotorii,
- Ks. Wiesław Brachuc - proboszcz
parafii pw. Zmartwychwstania
Pańskiego w Wałbrzychu, macierzystej parafii zmarłego ks. Krzysztofa Stanowicza,
- Ks. prałat Andrzej Klemp - były

proboszcz parafii w Kaszczorku,
- Ks. kanonik Zdzisław Szymański kolega kursowy zmarłego z seminarium.
Pamiętać Go będziemy jako
kapłana niestrudzonego, życzliwego, mądrego, służącego pomocą
potrzebującemu człowiekowi.
Żegnamy Go dzisiaj z wdzięcznością za Jego życie i działalność,
które pozostawiły głęboki ślad
w naszych serach. - powiedział Wójt Gminy Marek Olszewski.
Po zakończeniu Mszy św. strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Złotorii przenieśli w kondukcie
żałobnym trumnę zmarłego Proboszcza na przykościelny cmentarz,
gdzie została złożona do grobu.

Zmarł Franciszek Koźlikowski
W dniu 29 listopada 2010r
zmarł ś.p. Franciszek Koźlikowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Toruniu, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Lubiczu, Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Młyńcu Pierwszym.
Ś.p. Franciszek Koźlikowski odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym, Srebrnym i Brązowym
Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem
Związku, Medalem Honorowym

im. Chomicza i wieloma innymi Gminy Lubicz z Wójtem Markiem
Olszewskim oraz licznie zgromadzewyróżnieniami.
ni znajomi i przyjaciele Zmarłego.
W uroczystościach pogrzeboPo Mszy świętej w kościele pawych w Gronowie wzięły udział
poczty sztandarowe Ochotniczych rafialnym w Gronowie drogę życioStraży Pożarnych z Lubicza, Brze- wą ś.p. Franciszka Koźlikowskiego
zinka, Grębocina, Mierzynka, Rogo- przedstawił dr Stanisław Giziński.
wa, Rogówka, Młyńca Pierwszego, Podkreślił zasługi zmarłego KoGronowa, a także z Czernikowa, mendanta oraz wielopokoleniowość
Obrowa, Łubianki, Chełmży, Łyso- strażackiego powołania w rodzinie
mic i Złejwsi Wielkiej. Uczestniczyli Państwa Koźlikowskich.
także przedstawiciele Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży PoŚ.p. dh Franciszek Koźlikowski
żarnych, Państwowej Straży Pożar- spoczął na cmentarzu parafialnym
nej z Torunia, władze samorządowe w Gronowie.

Wspólnie przeciw przemocy… Nie bądźmy obojętni!
Agresja i przemoc, wszechobecna w dzisiejszych czasach, rośnie
w siłę na skutek ignorancji i lekceważenia tego problemu przez
społeczeństwo.
Sprzyja jej bezkarność agresorów, a podsyca milczenie ofiar i jej
świadków.
Przemoc przybiera różne formy:
użycie z rozmysłem siły lub grożenie nią, co prowadzi do zranienia,
śmierci, lub szkody psychicznej,
a także do zaburzeń rozwojowych
i upośledzenia społecznego.
To również przemoc werbalna
lub przemoc wywierana w sposób
niebezpośredni (zaczepki, pogróżki), które często obserwuje się
w szkołach.
Ofiary przemocy najczęściej
cierpią w milczeniu, ogarnia je poczucie osamotnienia i bezsilność,
mają wrażenie, że nikt ich nie
chroni.
Często nie zgłaszają oni czynów
agresywnych, ponieważ boją się
zemsty i odwetu, są zastraszani.
W rezultacie czują się pozostawieni
sami sobie. Dręczy ich pytanie –
ujawnić prawdę czy milczeć?
W efekcie, zamiast dochodzić

sprawiedliwości i domagać się
ukarania sprawców, decydują się na
bierność, u podstaw której leży
strach i pragnienie choćby iluzji
spokoju.
Brak reakcji ze strony bliskich,
wychowawców, instytucji pielęgnuje poczucie bezradności i utrwala
w ofierze przeświadczenie, że liczy
się tylko siła. W umyśle osoby doświadczającej przemocy kształtują
się nowe, destrukcyjne mechanizmy
radzenia sobie z cierpieniem, bezradnością i bezsilnością, co prowadzi
do tego, że poczucie doznawanej
krzywdy domaga się, aby przemoc
nieść dalej, wymusza odreagowanie raniących doświadczeń.
W efekcie ofiara po pewnym
czasie, zaczyna sama stosować
przemoc, staje się jej sprawcą
wobec innych, słabszych – zgodnie
z zasadą – „przemoc rodzi przemoc”! W umysłach świadków
przemocy, którzy nic nie uczynili,
aby jej zapobiec, pojawiają się
zabiegi zmierzające do usprawiedliwienia i uzasadnienia obojętności, bierności i braku reakcji.
Często takie jednostki alienują się
od osoby pokrzywdzonej, wytwa-

rzają atmosferę podejrzliwości
i społecznego wykluczenia, świadomie pomniejszają problem, szukają
winy w osobie pokrzywdzonej,
a wszystko to, aby zagłuszyć w sobie wyrzuty sumienia i usprawiedliwić siebie.
Obserwowanie bezkarności
agresorów i milczącego przyzwolenia społecznego oraz lekceważenia
krzywdy i minimalizowania cierpienia ofiary, a także tuszowanie
problemu prowadzi do znieczulicy
i fałszywego przekonania, że sposobem rozwiązywania konfliktów jest
siła.
W ten sposób przemoc rośnie
w potęgę i burzy ład społeczny.
Jeśli nie umożliwi się sprawcom
przemocy udźwignięcia ciężaru winy, zadośćuczynienia i naprawienia
zła, zbuduje się w nich niewłaściwą
wizję świata i rzeczywistości bez
zasad i odpowiedzialności. Wówczas istnieje ryzyko dalszego, okrutniejszego stosowania agresji.
Jedynym sposobem radzenia sobie z przemocą jest przeciwstawianie się fali milczenia, a tym samym
przerwanie aktów przemocy poprzez natychmiastową interwencję

i kompetentną pracę instytucji powołanych do tego, aby z ramienia
swych funkcji, ról i zadań podejmować działania, takie jak: pomoc
osobom dotkniętym przemocą, tj.
ofiarom, świadkom, obserwatorom
i sprawcom.
Tylko wspólne przeciwdziałanie
przemocy, piętnowanie każdego rodzaju aktów agresji, odpowiednie
wychowywanie w duchu poszanowania godności osobistej, szacunku
wobec drugiego człowieka, krzewienie wartości moralnych, takich
jak dobro, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność zapewni
nam poczucie bezpieczeństwa niezbędnego do osobistego rozwoju.
Bezpieczeństwo nas wszystkich
powinno stanowić priorytet zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i społecznym.
Informujemy mieszkańców
Gminy, że skrzynka "zgłoś przemoc" została umieszczona na frontowej ścianie budynku administracyjnego Urzędu Gminy, przy
ul. Toruńskiej 21 w Lubiczu
Dolnym.
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Pobudka młodych mieszkańców Gronowa, Rogówka i Grabowca
W roku 2010 r. na terenie gminy Lubicz były realizowane trzy
projekty współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Projekty miały charakter partnerski - były realizowane przez
Gminę Lubicz i Stowarzyszenie
„Ponad” z Torunia.

Projekt „Pobudka młodych
mieszkańców Gronowa”
Projekt rozpoczął się w sierpniu
2010 i skierowany był do młodych
mieszkańców Gronowa w wieku
15-24 lata nieaktywnych zawodowo. Celem projektu była aktywizacja społeczna młodych osób
poprzez rozwój zainteresowań i integrację ze społecznością lokalną.
W ramach projektu odbyło się
szereg ciekawych zajęć, które
jednak oscylowały przede wszystkim wokół aktywności społecznej,
sportu i zdrowego trybu życia.
Rozpoczęliśmy od wyjazdu
integracyjnego do Parku Linowego
na Barbarce, gdzie spróbowaliśmy
swoich sił w Parku Linowym i trochę bliżej się poznaliśmy. Następnie
młodzież systematycznie, dwa razy
w tygodniu uczestniczyła w tre-

ningach karate.
Podsumowanie projektu odbyło
się 16 grudnia 2010 w Sali Akcji
Katolickiej, gdzie w obecności Pani
Teresy Gryciuk - Sekretarz Gminy
oraz Pani Kariny Wronieckiej - Radnej Gminy Lubicz, zostały wręczone uczestnikom zaświadczenia
o ukończeniu kursów.
01.08.2010 - 31.12.2010 w Rogówku. Projekt zainaugurował
działalność Świetlicy Środowiskowej w Rogówku. ramach projektu
zrealizowano wyjazd do profesjonalnej szkoły tańca w Toruniu,
podczas którego uczestnicy projektu uczyli się tańca pod okiem
instruktorów tańca znanych z programu „You can dance”.
Zrealizowano łącznie 42 godziny warsztatów tanecznych, w trakcie których młodzież najchętniej
brała udział w zajęciach z hip-hopu.
Ponadto odbyły się warsztaty
artystyczne (21 godzin), w trakcie
których młodzież rozwijała swoje
talenty artystyczne i manualne.
Zrealizowano także 3 spotkania
integracyjne, na które zapraszani
byli mieszkańcy Rogówka oraz
lokalni liderzy.
Nagrodą za aktywny udział
w projekcie były wyjazdy dla młodzieży - do kina, na kręgle, do planetarium. Wyjazdy zapewniły młodzieży udział w pro-rozwojowych
sposobach spędzania czasu wolne-

go.

stnicy wraz z otoczeniem wyjeżdżali
Na zakończenie realizacji pro- do kina, na kręgle, na lodowisko.
jektu w dniu 18.12.2010 młodzież
Wyjazdy zapewniły młodzieży
zaprezentowała swojej pracy w po- udział w pro-rozwojowych spostaci pokazu tańca.
sobach spędzania czasu wolnego.
01.08.2010 - 31.12.2010 w Świetlicy Środowiskowej w Grabowcu.
Projekt skierowany był do 15 osób mieszkańców Grabowca w wieku
15-24 lat.
Atrakcję stanowił całodzienny
wyjazd do parku linowego, gdzie
uczestnicy wzięli udział w zadaniach
sprawnościowych, a także zajęciach
psychoedukacyjnych, integracyjnych i motywacyjnych oraz ognisku.
W okresie od października do
grudnia zrealizowano łącznie 42 godziny nauki tańca. Na życzenie
młodzieży były to różne style tańca
towarzyskiego.
Ponadto odbywały się zajęcia
z zakresu rozwoju zainteresowań,
prowadzone przez didżeja z wybranej nowoczesnej muzyki młodzieżowej, które polegały na tworzeniu
muzyki i oprawy muzycznej.
Jeden z warsztatów w ramach
Mini Studia Muzycznego został zrealizowany w profesjonalnym studiu
nagrań w Radiu Gra w Toruniu.
Ponadto zrealizowano 35 godzin
zajęć wzmacniających, które prowadził psycholog.
Odbyły się również liczne spotkania integracyjne z udziałem mieszkańców Grabowca. Ponadto ucze-

22 grudnia 2010 r. odbył się
pokaz muzyczno-taneczny, w trakcie którego uczestnicy projektu pod
nadzorem instruktorów zajęć
przygotowali pokaz składający się
z dwóch części: pokazu muzycznego z pomocą profesjonalnego
sprzętu grającego oraz pokazu tanecznego – przegląd stylów tańca,
które poznała młodzież w trakcie
zajęć.

***
Na zakończenie realizacji projektów jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wsparcie partnerów lokalnych: Akcji Katolickiej w Gronowie użyczającej nieodpłatnie salę
spotkań, zespołowi Szkół CKU
Gronowo, które udostępnia, również nieodpłatnie - salę gimnastyczną na treningi karate.
Ponadto dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku
oraz przedstawicielkom Stowarzyszenia Mieszkańców Społecznie
Aktywnych w Rogówku za wsparcie i pomoc.

Unijna dotacja dla OSP Brzezinko
OSP Brzezinko otrzymała dotację unijną na remont ogrzewania świetlicy wiejskiej!
Świetlica wiejska w Brzezinku,
należąca do Ochotniczej Straży
Pożarnej, dotychczas ogrzewana
była elektrycznie, co niosło za sobą
ogromne koszty utrzymania obiektu. W efekcie świetlica nie zawsze
mogła być wykorzystywana w pełni
zwłaszcza w okresie chłodów i
zimna.

Tymczasem zainteresowanie korzystaniem z budynku – szczególnie
przez młodzież - było bardzo duże.
Druhowie z Brzezinka najpierw
(z udziałem innej dotacji) zakupili
piec, zaś w połowie ubiegłego roku,
kiedy LGD „Podgrodzie Toruńskie”
ogłosiła konkurs na dotacje na
„Małe projekty” bez wahania złożyli wniosek o dofinansowanie
zakupu i montażu 13 kaloryferów ze
środków unijnych.

Po żmudnej weryfikacji ich
wniosku ostatecznie 26 stycznia
2011 r. Prezes OSP Czesław Piątkowski i Skarbnik Kazimierz Rybacki
uroczyście podpisali umowę
z Marszałkiem Województwa na
sfinansowanie 70% kosztów zakupu
i montażu instalacji CO. Pozostałą
część stanowił udział własny OSP.
Roboty zostały wykonane błyskawicznie i od początku lutego
świetlica w Brzezinku posiada już

tanie, nowoczesne ogrzewanie, mogąc służyć społeczności przez cały
rok.
Niech przykład OSP Brzezinko
będzie wzorem dla innych organizacji pozarządowych z naszej gminy
w perspektywie kolejnego konkursu
dotacyjnego na „Małe projekty”,
który LGD „Podgrodzie Toruńskie”
spodziewa się uruchomić w czerwcu br.

Badanie Satysfakcji Klientów w 10 Urzedach
W połowie grudnia 2010 r.
w 10 Urzędach powiatu toruńskiego uruchomiono system pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów.
Stanowi on jeden z elementów
projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Działania V - Dobre Rządzenie (więcej informacji o projekcie na stronie www.tnoik.edu.pl)
Liderem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”

w Toruniu a Partnerami projektu jest
10 Urzędów powiatu toruńskiego.
Odtąd przynajmniej raz w roku
monitorowany będzie poziom satysfakcji klientów w w/w Urzędach,
natomiast wyniki pomiaru będą
podstawą do poprawy świadczonych usług dla mieszkańców gmin.

Badanie satysfakcji klientów
Urzędu realizowane jest w oparciu
o papierowy i internetowy kwestionariusz ankiety. Klienci Urzędów
mogą wyrażać swoje opinie pisemnie – wypełniając ankietę bezpośrednio w Urzędzie lub elektronicznie na stronie internetowej.
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Wywiad z Hanną Anzel - Przewodniczącą Rady Gminy Lubicz
Potrzeba tu wiedzy, strategicznej
perspektywy spojrzenia na nowe
możliwości i właściwie podjętych
decyzji. Można to zrobić z radnymi,
którzy chcą rozwoju tej Gminy
i potrafią wykorzystać jej walory
oraz potencjał. Obecna Rada Gminy
taka właśnie jest. Są to ludzie kompetentni, merytoryczni, zróżnicowani wiekiem i doświadczeniem,
z ciekawymi pomysłami i co istotne
- chętni do pracy, koncepcyjnego
myślenia i otwarci na nowe rozwiązania.

21 listopada 2010 r. mieszkańcy Gminy Lubicz w wyborach
samorządowych zadecydowali
o tym, kto będzie ich reprezentował w Radzie Gminy podczas
najbliższej czteroletniej kadencji.
Nowo wybrani Radni złożyli
ślubowanie na sesji, która odbyła się
30 listopada i wtedy również ze
swojego grona Rada wybrała Przewodniczącą oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
Przewodniczącą Rady Gminy
została Pani Hanna Anzel, rodowita
mieszkanka Gminy Lubicz.
Przewodniczącą VI kadencji
Hannę Anzel zapytaliśmy dlaczego
zdecydowała się kandydować na
radną i podjęła się trudu przewodnictwa Radzie Gminy Lubicz, jaką
ma wizję działania i funkcjonowania obecnej Rady, a także jak wygląda jej życie prywatne.
- Co Panią skłoniło do tego, aby
zająć się sprawami gospodarczymi
i społecznymi naszej Gminy? Jakie
były główne zadania, które postawiła Pani przed sobą startując
w obecnej kadencji na radną?
- H.A. - W gminie Lubicz, a konkretnie w Grębocinie, mieszkam od
urodzenia. Radną Rady Gminy jestem czwartą kadencję. Przyznaję,
że wiedzę i doświadczenie w tym
zakresie zdobywa się latami. W moim przypadku pierwsza kadencja to
czas intensywnej nauki i zapoznawania się ze specyfiką budżetu samorządu, z pracą rady gminy.
Następne kadencje to praca w radzie, współpraca z radnymi oraz
z mieszkańcami. To bardzo bogate
i owocne doświadczenia, które pokazały, iż można wspólnie bardzo
wiele zrobić. Startując na radną
w obecnej kadencji wiedziałam, iż
wybory te będą inne niż do tej pory,
a mieszkańcy wybierając radnych
będą kierowali się różnymi kryteriami - w zależności od miejscowości albo postawią na tych, których już
znają, darzą sympatią i zaufaniem
lub postanowią dać szansę zupełnie
nowym kandydatom na radnych.
I tak też się stało. Gmina Lubicz jest
największa w powiecie toruńskim.
To u nas są węzły autostradowe i to
właśnie my musimy postarać się
umiejętnie wykorzystać te atuty.

- Ma pani duże doświadczenie
w działalności samorządowej –
sprawuje Pani mandat Radnej już
czwartą kadencję, po raz drugi pełni
Pani funkcję Przewodniczącej Rady. Jak Pani widzi wypełnianie tej
jakże odpowiedzialnej roli społecznej z perspektywy lat, doświadczeń i zmieniającej się rzeczywistości?
- H.A. - Istotnie, funkcja Przewodniczącego Rady zobowiązuje. Tak
w poprzednich kadencjach jak i obecnie staram się wypełniać te obowiązki z należytą starannością
i odpowiedzialnością. Ustawodawca określił w ustawie o samorządzie
gminnym rolę przewodniczącego,
polegającą na kierowaniu pracą
rady oraz reprezentowaniu jej na
zewnątrz. Mam nadzieję iż przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie, tak moje jak i radnych, pozwolą kilka rzeczy zmienić.
Rada Gminy planuje kompleksowo
zająć się oświatą, a tak naprawdę
kosztami związanymi z jej funkcjonowaniem na terenie naszej gminy.
Istotnym i bardzo ważnym problemem jest gospodarka wodno – ściekowa, melioracja, bardzo mocno
dające się we znaki podtopienia
w całej Gminie tak domów, gospodarstw jak i pól, spowodowały, iż
radni muszą się niezwłocznie zająć
rozwiązaniem tego problemu.
Każda kadencja jest inna, ale
zadania strategiczne gminy są
realizowane zgodnie ze Strategią
Rozwoju Gminy. Budowa autostrady, potrzeby mieszkańców, uchwalone plany zagospodarowania oraz
rozwój lokalny spowodowały, iż
w tym roku przystąpimy do aktualizacji Strategii poprzedzonej konsultacjami z mieszkańcami. Bierzemy
pod uwagę możliwość uchwalenia
funduszu sołeckiego, ale poprzedzoną konsultacjami na zebraniach
wiejskich i analizą oczekiwań mieszkańców poszczególnych sołectw.
Aby można coś zmieniać, tworzyć
i uchwalać potrzebna jest współpraca radnych, wójta oraz - co
najważniejsze - mieszkańców naszej gminy. Bardzo zachęcam do
kontaktów i rozmów z radnymi
w celu przekazywania problemów,
pomysłów oraz zwykłego poznawania się wzajemnie. Nic w życiu
i działaniu społecznym nie jest tak
ważne, jak wzajemne zrozumienie
i dążenie do rozwiązania problemu.

Przecież to nam wszystkim zależy
na promowaniu naszej Gminy Lubicz, na rozwoju każdej miejscowości - tej dużej jak Lubicz Górny
i tej malutkiej jak Józefowo czy
Gronówko.
- Proszę opowiedzieć o nowych formułach, jakie (z Pani inicjatywy)
wypracowała obecna Rada, jakie
usprawnienia dotyczące jej funkcjonowania i sposobu kontaktów z mieszkańcami zostały wprowadzone.
- H.A. - Ustalony został terminarz
sesji Rady Gminy na cały rok, znane
są również terminy komisji połączonych. Każdy z radnych posiada
swój adres mailowy. (Wszystkie
powyższe informacje dostępne są
w Internecie na stronie Urzędu
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy). Na budynku
Urzędu Gminy umieszczona jest
skrzynka ZGŁOŚ PRZEMOC.
W obliczu wielu niepokojących
sytuacji i zdarzeń dziejących się
zwłaszcza w ostatnim czasie, widzę
sens powstania takiej formy komunikacji, ułatwiającej informowanie
o wszelkich formach przemocy,
mających miejsce w naszym otoczeniu. Jest to wygodny i praktyczny
sposób komunikacji, zwłaszcza dla
osób nie mających dostępu do
Internetu. Nie ma to być forma
anonimowa, funkcjonująca na
zasadzie donosów. Oczekujemy
informacji uwiarygodnionych podpisem nadawcy, zapewniając w zamian dyskrecję piszącemu, starając
się jednocześnie pomóc mu rozwiązać jego problemy lub interweniować w zgłaszanych przez niego
sprawach.

- Jak widzi Pani sposób pracy
Komisji Stałych Rady Gminy
Lubicz?
- H.A. - Komisje Rady są merytoryczne, osoby wybrane na Przewodniczących - tak nowi Radni, jak
również Radni poprzednich kadencji - to osoby odpowiedzialne i kompetentne. Plany pracy i założenia są
obiecujące, a sumienna praca i konsekwentne wspólne działanie może
dać wymierny sukces.
- Jakimi priorytetami kierowała
Rada Gminy konstruując budżet?
- H.A. - Zadania obligatoryjne czyli
m.in. wydatki na oświatę, bieżące
funkcjonowanie administracji i jednostek budżetowych, komunikacja
oraz realizacja zadań uchwalonych
w Wieloletnim Programie. Zależy
nam, aby w planach strategicznych
uwzględnić powstanie jak największej ilości boisk sportowych,
modernizację istniejących dróg
i budowę nowych.
- Czytelników na pewno interesuje,
jak wygląda Pani życie prywatne.
Czym jest Pani domatorką, czy może wręcz przeciwnie?

- H.A. – Dom to mój azyl. Jest to
miejsce, do którego chętnie wracam, często zmęczona po wytężonym dniu pacy, gdzie doskonale
odpoczywam i nabieram sił. Nie
oznacza to jednak, że chronię się
w nim przed ludźmi, wręcz przeciwnie, prowadzę tzw. otwarty dom,
każdy, kto przekroczy jego progi
jest u nas mile widzianym gościem.
Ważny jest dla mnie klimat i atmosfera domu, które sprawiają, że
- Jak przebiega współpraca z Rad- chętnie sie w nim przebywa.
nymi i Wójtem?
- H.A. - Współpraca w Radzie to
dobra wola i chęć tworzenia dla
dobra całej Gminy. Czy praca w radzie będzie odbywała się w przyjemnej atmosferze nie zależy tylko od
mojej osoby, ale od pozostałych 14
radnych. Do tej pory współpraca
przebiegała bardzo dobrze, co daje
pomyślne rokowania na przyszłość.
Przewodniczący poszczególnych
komisji ustalają plany pracy na
bieżący rok, przyjęliśmy priorytety
dotyczące rozwoju, jak również
ogólny zarys funkcjonowania Rady
na 2011 rok. Współpraca Rady
Gminy z Wójtem jest poprawna
i obiecująca. Oczywiście, że występują różnice zdań między nami, ale
jest to dobre zarówno dla nas
radnych jak i Pana Wójta, ponieważ
w wyniku konstruktywnych dyskusji można spojrzeć na problem
wieloaspektowo, wybrać wariant
najbardziej optymalny. Jako radni
liczymy na to, iż Pan Wójt będzie
w planach rozwoju Gminy uwzględniał nasze interpelacje i wnioski
składane na sesjach oraz te przedstawiane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich.

- Czy znajduje Pani czas na lekturę
i co Pani najchętniej czyta?
- H.A. – Książki o tematyce psychologicznej, o pozytywnym myśleniu,
etc. Książka, którą obecnie czytam
to „Moc pozytywnego myślenia”
Normana Y. Peale’a. Uwielbiam też
prasę samorządową. Pochłaniam ją
w ogromnych ilościach.
-Proszę nam zdradzić, jakie ma Pani
marzenia.
- H.A. - Jako Radnej i mieszkance
gminy Lubicz zależałoby mi na jak
najszybszym uchwaleniu Studium
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lubicz. Dzięki niemu,
w myśl nowej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
spowodowałoby to możliwość stosowania m.in. uproszczonych procedur z zakresu gospodarki przestrzennej, co byłoby korzystne zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów. Skutkowałoby to również
szybszym rozwojem inwestycyjnym Gminy. Moim drugim marzeniem jest dobra, posiadająca nowo-
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czesny tabor komunikacja łącząca
najbardziej odległe miejscowości
w Gminie, pozwalająca swobodnie
przemieszczać się np. młodzieży do
odległych od ich miejscowości
szkół. Moje kolejne marzenie – to
uruchomienie przystanków kolei

PKP w Lubiczu Górnym i Dolnym.
Cieszę się również z faktu powstawania licznych stowarzyszeń na
terenie naszej Gminy. Marzy mi się,
aby mogły się one rozwijać i prężnie
funkcjonować, aby pozyskiwały
środki zewnętrzne na swoją statuto-

wą działalność. Jeśli chodzi o życie
prywatne, to chciałabym, aby moi
bliscy cieszyli się dobrym zdrowiem, czuli się ludźmi spełnionymi
i szczęśliwymi.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.
Życzę Pani i całej Radzie owocnych
obrad, wielu dokonań i sukcesów
w czasie czteroletniego sprawowania mandatu oraz pomyślności
w życiu osobistym.

Z Prac Rady Gminy Lubicz
Od początku VI kadencji Rada Gminy Lubicz obradowała na
sesjach cztery razy (30 listopada
2010 r., 3 grudnia 2010 r., 20 grudnia 2010 r., 29 grudnia 2010 r.,)
oraz trzy razy na Komisjach Połączonych (13 grudnia 2010 r.,
20 grudnia 2010 r., 29 grudnia
2010 r.).
Podjęto 38 uchwał. Komisja
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy miała posiedzenie w dniu 10 stycznia 2011 r., a Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki - 14 stycznia 2011 r.
– celem spotkania tych dwóch Komisji Stałych było omówienie planu
pracy na bieżący rok.
W dniu 10 stycznia 2011 r. z ini-

cjatywy Radnych Rady Gminy Lubicz doszło do spotkania z Radnymi
Powiatowymi z Gminy Lubicz.
W spotkaniu uczestniczył również
Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel. Celem spotkania było
omówienie zasad oraz wypracowanie kierunków i form współpracy.
Radni Rady Gminy Lubicz przedstawili sprawy i problemy mieszkańców Gminy, których realizacja
leży w gestii Powiatu.
Mówiono m.in. o oczekiwaniach
i priorytetach dotyczących inwestycji drogowych, komunikacji, dotacji
dla stowarzyszeń, przeprowadzenia
kontroli wydobycia żwiru w Młyń-

TERMINY SESJI RADY GMINY LUBICZ W 2011 roku

cu, rozbudowie oczyszczalni ścieków i przekazaniu gruntu pod cmentarz w Gronowie, odwadnianiu rowów i regulacji cieków wodnych,
programach zdrowotnych, z których
mogliby korzystać nasi mieszkańcy.
Radni Rady Gminy Lubicz poprosili, aby na każdej sesji Rady
Gminy był obecny przynajmniej jeden przedstawiciel Radnych Powiatowych. Zaproponowano również

kwartalne spotkania Radnych obu
samorządów.
Spotkanie przebiegało w dobrej
i twórczej atmosferze. Z obu stron
padły deklaracje współpracy i dołożenia wszelkich starań aby zadania
służące mieszkańcom Gminy były
jak najlepiej realizowane.

Adresy poczty elektronicznej Radnych Gminy Lubicz
Hanna Anzel

h.anzel@lubicz.pl

Danuta Staniszewska

d.staniszewska@lubicz.pl

Ryszard Korpalski

r.korpalski@lubicz.pl

Zbigniew Barcikowski

z.barcikowski@lubicz.pl

Maria Błaszczyk

m.blaszczyk@lubicz.pl

Mariola Falkowska

m.falkowska@lubicz.pl

styczeń

31.01.2011r.

godz. 13.00

luty

25.02.2011 r.

godz. 13.00

marzec

31.03.2011r.

godz. 13.00

Mariusz Gazda

m.gazda@lubicz.pl

kwiecień

26.04.2011r.

godz. 13.00

Marek Gliszczyński

m.gliszczynski@lubicz.pl

Maj

31.05.2011r.

godz. 13.00

Jan Klawiński

j.klawinski@lubicz.pl

Czerwiec

27.06.2011r.

godz. 13.00

Sławomira Korzeniewska

s.korzeniewska@lubicz.pl

Lipiec

29.07.2011r.

godz. 13.00

Sierpień

31.08.2011r.

godz. 13.00

Mariola Marcinkowska

m.marcinkowska@lubicz.

Wrzesień

30.09.2011r.

godz. 13.00

Aldona Peregonczuk

a.peregonczuk@lubicz.pl

Październik

28.10.2011r.

godz. 13.00

Juliusz Przybylski

j.przybylski@lubicz.pl

Listopad

30.11.2011r.

godz. 13.00

Kazimierz Rybacki

k.rybacki@lubicz.pl

Grudzień

30.12.2011r.

godz. 10.00

Karina Wroniecka

k.wroniecka@lubicz.pl

Gratulacje okazji 100 urodzin
Pani Feliksy Lipińskiej
Pani Feliksa Lipińska z miejscowości Lubicz Górny obchodziła 100 rocznicę urodzin (urodziła
się 20 grudnia 1910 roku w Smogorzewcu skąd w roku 1967 przeprowadziła się na teren Gminy
Lubicz).
Obecnie mieszka w Lubiczu
Górnym z córką i zięciem.
Urodziła 4 dzieci, doczekała się
10 wnuków, 19 prawnuków i 9 praprawnuków. Mimo sędziwego wieku nadal jest sprawna, porusza się
samodzielnie ma jedynie problemy
ze słuchem.
Z okazji tak wyjątkowych urodzin Jubilatkę odwiedzili Wójt

Gminy Lubicz Marek Olszewski
wraz z kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego Barbarą Zarębską oraz
przedstawiciele Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Toruniu.
Wszyscy złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia, wręczyli
listy gratulacyjne, okolicznościowe
upominki, a także wiązanki kwiatów.
Wzniesiono toast za zdrowie Jubilatki życząc jej dalszych szczęśliwych lat.
Dostojna Jubilatka bardzo cieszyła się z wizyty gości.
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50 wspólnie przeżytych lat

Każdy Jubileusz jest okazją do
świętowania, ale na szczególną
uwagę zasługuje tak wspaniała
rocznica jak 50-lecie pożycia
małżeńskiego. Złote Gody
obchodzili Państwo Halina i
Kazimierz Burak
z Lubicza
Dolnego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Jubilatom medale „za
długoletnie pożycie małżeńskie”.
Medale te są podziękowaniem za
wszystko co tak długo budowali jako
małżeństwo i rodzina. Stanowi potwierdzenie, że wybrana przed laty
droga była słuszna. Dzięki wytrwałości, wzajemnemu zrozumieniu,
zgodnej pracy dla wspólnego dobra,
potrafili pokonać przeciwności, jakich nikomu nie szczędzi życie.
W związku dwojga wspierających się
wiernie ludzi znaleźli zadowolenie
i satysfakcję. Dobre i szczęśliwe małżeństwo to zasługa zarówno męża jak
i żony.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski w towarzystwie
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbary Zarębskiej na uroczystości, która odbyła się dnia 10
grudnia 2010 r. w Urzędzie Stanu

Cywilnego w Lubiczu.
Wójt Gminy zwracając się do
Jubilatów serdecznie pogratulował
Im wspaniałego stażu małżeńskiego,
złożył wyrazy szacunku za wspólne
spędzenie tak wielu lat, a także życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności,
pogody ducha i doczekania następnych pięknych jubileuszy.
Dostojni Jubilaci swój związek
małżeński budowali w oparciu o miłość, wyrozumiałość i szacunek do
drugiego człowieka, co pozwoliło Im
razem wytrwać i teraz świętować
swoje Jubileusze. Nie żałują tych
wspólnie przeżytych lat i życzą
każdemu aby doczekał się tak wielkiego szczęścia.
Pięćdziesiąt lat to wiele, ale minęły szybko, a wszystkie przeżycia
w ciągu tych długich lat – radości
i smutki związały ich jeszcze bardziej. Troszczyli się wspólnie przez
te wszystkie lata o zapewnienie bytu

rodzinie, o dobre wychowanie dzieci
i ich przyszły los. A dzisiaj dzieci,
wnuki i prawnuki są im wdzięczni za
trud i poświęcenie, darząc ich
wielkim szacunkiem.
Trud pracy i wyrzeczeń oraz zgodność ich pożycia małżeńskiego doceniona została również przez władze Państwowe, dowodem czego są
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne odznaczenia „za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Uroczystość, w której uczestniczyli członkowie rodziny Jubilatów
przebiegła w miłej, sympatycznej
i pełnej wzruszeń atmosferze. Były
gratulacje i życzenia doczekania
w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic, a także kwiaty, pamiątkowe
dyplomy oraz toast za pomyślność
Jubilatów wzniesiony lampką
szampana.

To był dobry rok
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa już od ośmiu lat działa we
wsi Grębocin, na terenie Gminy
Lubicz.
Siedzibą muzeum jest gotycki
kościół klasy zero z przełomu
XIII/XIV wieku. Jest to niezwykłe
miejsce, w którym prezentowana jest
kolekcja Dariusza Subocza konserwatora i dyrektora placówki.
Są to przede wszystkim zabytki
związane z historią piśmiennictwa,
papiernictwa światowego i polskiego
oraz techniką i technologią drukarstwa. Tuż po przestąpieniu gotyckiego progu wzrok zwiedzających przyciągają ciekawe prasy drukarskie,
wśród których na szczególną uwagę
zasługuje prasa litograficzna z 1870
roku, angielskie Albiony z połowy
XIX i początku XX wieku oraz ciekawa prasa graficzna z okresu wiktoriańskiego. Można również przyjrzeć
się z bliska replice prasy Gutenberga.
- Ubiegły rok był wyjątkowym rokiem pod względem pozyskiwania
zbiorów. Kolekcja muzeum powiększyła się pięciokrotnie. Dzięki temu
staliśmy się przodującym muzeum
drukarstwa w Polsce - mówi Dariusz
Subocz. Udało nam się sprowadzić
prasy i sprzęt drukarski głównie
z terenów Wielkiej Brytanii i Niemiec. Piękne eksponaty udało nam
się przejąć z Muzeum Książki
w Kumbrii, które zostało zalane podczas zeszłorocznej powodzi. Zbiory
te wymagają przeprowadzenia prac
konserwatorskich, co wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych. Przewidujemy, że kon-

serwacja takiej ilości obiektów zaj- skich przy obecnych zbiorach, jak
mie nam kilka lat – dodaje dyrektor i zakup nowych muzealiów.
muzeum.
Wsparcia organizacyjnego oraz
Dzięki ciekawej ofercie warszta- pomocy w pozyskiwaniu funduszy
tów edukacyjnych, w ciągu kilku lat zarówno na inwestycje, jak i na dziaMuzeum Piśmiennictwa i Drukar- łalność udziela muzeum Fundacja
stwa stało się miejscem chętnie od- Świątynia Sztuki.
wiedzanym przez młodzież szkolną
i turystów z całej Polski. Co roku - W ubiegłym roku udało nam się
wiosną Grębocin przeżywa prawdzi- pozyskać fundusze na budowę altany,
we oblężenie.
która ma stać się częścią parku tematycznego nawiązującego do tradycji
- To był dobry rok - mówi Dariusz drukarstwa naszego regionu. Temu
Subocz - Odwiedziło nas kilka ty- projektowi patronuje Fundacja
sięcy osób. Gościliśmy wycieczki Wspomagania Wsi. W planach jest
z północy i południa kraju, a Muzeum również rewitalizacja zespołu parkoudało się promować na kilku wa- wego otaczającego muzeum - mówi
żnych imprezach. Nasze stanowisko dr Agata Dworzak-Subocz, prezes
można było zobaczyć podczas Fundacji.
obchodów 600 rocznicy Bitwy Pod
Grunwaldem, podczas Święta PapieFundacja Świątynia Sztuki stara
ru w Dusznikach-Zdroju i Świeciu.
się przyciągać do Grębocina nietypowe wydarzenia kulturalne. WspólJak udało nam się dowiedzieć rok nym wysiłkiem udało się już stwo2011 upłynie w muzeum pod zna- rzyć prężnie rozwijające się centrum
kiem gromadzenia zbiorów i małych poświęcone historii i sztuce. Jednak
inwestycji.
głównym celem Fundacji jest pomoc
w rozwoju Muzeum Piśmiennictwa
- W planach mamy pozyskiwanie i Drukarstwa. Do tej pory, dzięki zadalszych obiektów – zdradza Dariusz angażowaniu lokalnych władz,
Subocz. - W ciągu dwóch tygodni wsparciu sponsorów oraz dobrej woli
mamy ekspedycję konserwatorską do wolontariuszy udało się zorganizoFrancji po XIX-wieczną prasę lito- wać kilkanaście ciekawych imprez
graficzną. Liczymy, że ten rok nie kulturalnych. Wiele z nich na stałe
będzie gorszy niż miniony w pozy- weszło do muzealnego kalendarza
skiwaniu obiektów do naszego muze- imprez.
um. Planujemy też start do programów ministerialnych i marszałka
Od wielu lat ogromnym powowojewództwa kujawsko-pomorskie- dzeniem cieszy się rodzinne „Święto
go, dzięki którym mielibyśmy szansę Latawca”, a także doroczne „Święto
przeprowadzenia prac konserwator- Drukarza”. Organizowane wspólnie

z Parafią pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie „Misterium
Męki Pańskiej” rokrocznie przyciąga
do Grębocina około 2 tys. osób.
Sporym zainteresowaniem lokalnej społeczności cieszyło się ubiegłoroczne „Święto Chleba”, którego, jak
zapewnia dyrektor muzeum, kontynuacji możemy spodziewać się już
latem. Jest to druga po dużym projekcie „Giełda ginących zawodów
wiejskich” inicjatywa organizowana
wspólnie z Lokalną Grupą Działania
Podgrodzie Toruńskie.
Prosimy Czytelników „Gońca”
o przekazywanie pamiątek związanych z piśmiennictwem i szkolnictwem na naszym terenie, a także
obiektów związanych z drukarstwem.
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Projekty edukacyjne
Rok szkolny 2010/2011 w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz upływa
pod znakiem projektów. Wszystkie szkoły biorą udział w projekcie „Z Małgosią po naukę” nr projektu: WND-POKL.09.01.02-04007/10, który jest realizowany
w partnerstwie ze Starostwem
Powiatowym w Toruniu.
Celem realizacji Projektu jest
wzmocnienie oferty edukacyjnej 60
szkół realizujących kształcenie
ogólne z terenu powiatu toruńskiego
w roku szkolnym 2010/2011,
ukierunkowane na wyrównywanie
szans edukacyjnych i zwiększenie
konkurencyjności 4000 uczniów na
rynku pracy.
Szkoły po przeprowadzeniu
analizy wybrały zajęcia zgodnie
z potrzebami uczniów. Na przykład
w SP nr 1 w Lubiczu Dolnym
uczniowie kształtują umiejętności
matematyczno – przyrodnicze,
językowe i ortograficzne. W ZS nr 1
zajęcia są realizowane w 18 grupach
uczniowskich przez 9 nauczycieli.
W zajęciach bierze udział 139
uczniów klas 4-6 SP. W Gimnazjum
projekt realizowany jest w 25 grupach prowadzonych przez 14 nauczycieli. W projekcie bierze udział
272 gimnazjalistów. Prowadzone są
zadania:
Zadanie 2: Zajęcia dydaktycznowyrównawcze-7 grup
Zadanie 8: Zajęcia pozalekcyjne
rozwijające kompetencje informatyczne - 2
grupy
Zadanie 9: Zajęcia pozalekcyjne
rozwijające porozumiewanie się w j. angielskim -7grup
Zadanie 10: Zajęcia pozalekcyjne

rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne – 6
grup
Zadanie 13: Doradztwo edukacyjno-zawodowe – 2 grupy
W czasie tych nieobowiązkowych lekcji – na których znajduje
się od 10 do 19 uczniów
jednocześnie, a nauczyciele wykorzystują ciekawe metody pracy –
młodzież niezwykle chętnie uzupełnia braki wiedzy z zakresu nauk
ścisłych i rozwija swoje zdolności
konwersacyjne w języku angielskim.
Zajęcia są realizowane w 18
grupach uczniowskich przez 9
nauczycieli. W zajęciach bierze
udział 139 uczniów klas 4-6 SP.
W ZS nr 2 w Grębocinie nauczyciele opracowali programy zajęć
pozalekcyjnych rozwijających
kompetencje naukowo-techniczne,
przyrodnicze, informatyczne, doradztwa edukacyjno-zawodowego,
języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
W wyborze zajęć kierowano się
potrzebami edukacyjnymi szkoły
oraz zainteresowaniami uczniów.
Typowe umiejętności szkolne podczas zajęć projektu można jednak
ćwiczyć w sposób pozbawiony
sztampy i nudy. Atrakcyjną dla
gimnazjalistów stała się forma
redagowania krótkich tekstów z życia szkoły na stronie internetowej
www.juniormedia.pl.
Dzięki ciekawej grafice strony,
uczniowie szybko przełamują opory
psychiczne i zasiadają do komputera, aby móc napisać własny artykuł i zamieścić go w Internecie. Na

zajęciach angielskiego wykorzystywane są pomoce; nagrania CD,
filmy DVD, komputery z dostępem
do Internetu.
Dla uczniów SP W Młyńcu Pierwszym w listopadzie zorganizowano 2 wycieczki do lasu w ramach
koła przyrodniczego pod kierunkiem leśniczego Pana Piotra Borkowskiego. Uczestnicy zapoznali się
z podstawowymi informacjami o lasach najbliższej okolicy (areał, drzewostan, zwierzyna leśna). Uczniowie ocenili stan zdrowia lasów na
podstawie biowskaźników. Każda
wycieczka do lasu kończyła się
ogniskiem na terenie leśniczówki
sponsorowanym przez nadleśnictwo.
Dodatkową atrakcją dla uczniów
był wyjazd do Skłudzewa – Fundacji Piękniejszego Świata. Dzieci
wykonały na szkle rysunki drzew,
które zostały zaprezentowane na
szkolnej wystawie.
Kolejnym projektem, w którym
uczestniczy 100% naszych szkół
jest projekt ,,Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III SP realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest wdrażany w współpracy z Urzędem Marszałkowskim
w Toruniu. Projekt jest zaplanowany na trzy lata. Bierze w nim udział
439 uczniów klas I-III - 220
chłopców i 219 dziewczynek.
Indywidualizacja nauczania
w edukacji wczesnoszkolnej odgrywa bardzo ważną rolę. Istotnym
celem indywidualizacji jest bowiem
sprzyjanie rozwojowi dziecka –
kształcenie zmierzające do niwelowania niekorzystnych różnic między uczniami, stymulowanie wszys-

tkich zaburzonych sfer rozwoju, ale
także, w przypadku uczniów zdolnych, pobudzanie ich do twórczego
działania i zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwijania
umiejętności i zainteresowań.
Wszystkie szkoły podczas zajęć
wykorzystują aktywne metody nauczania, stosując techniki i programy
multimedialne. Odbywają się zajęcia w terenie, np. wyjazdy na Barbarkę do planetarium, uczniowie
przygotowują się do różnego rodzaju konkursów. Ważnym elementem projektu są zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjnokompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Każde
dziecko może wziąć udział w zajęciach zgodnie ze swoimi potrzebami
i zainteresowaniami. Dzięki udziałowi w projektach szkoły wzbogaciły się o potrzebne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt: magnetofony,
DVD. W roku 2011 będzie kolejna
tura zakupów, m.in. laptopów
i rzutników, a także multimedialnych gier i programów edukacyjnych. Ma to pozwolić na uatrakcyjnienie zajęć oraz przygotowanie
szkół do wyzwań nowoczesnej
edukacji.

Tydzień Praw Dziecka w Szkołach Podstawowych
Młyńcu Pierwszym i w Gronowie
Najczęściej uznawanym zbiorem praw człowieka na świecie
jest „Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka” (PDPC). Natomiast podstawowym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest
Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w 1989
roku, ratyfikowana przez Polskę
w 1991 roku.
Zgodnie z nią – dziecko (czyli
osoba poniżej 18 roku życia) jest
podmiotem praw i wolności, a nie
przedmiotem praw innych osób.
Konwencja z uwagi na dobro
dziecka nakłada na rodziców,
wszystkie inne osoby, w tym
również nauczycieli oraz organy
władzy państwowej obowiązek
kierowania się we wszelkich
działaniach troską o najlepiej pojęty
interes dziecka. Rozwijanie wśród
uczniów świadomości własnych

praw, poznawanie możliwości
i ograniczeń oraz poznanie norm
regulujących życiem człowieka ma
zasadnicze znaczenie dla społecznego rozwoju młodego pokolenia.
Prawa człowieka są podstawą
społeczeństwa demokratycznego,
w którym prawa te wyznaczają
granice władzy. Aby demokracja
mogła się rozwijać należy przygotować społeczeństwo do życia
w warunkach poszanowania praw
i zasad demokracji, ważne jest aby
poszanowania praw człowieka
uczyć już w szkole.
Wszystkie dzieci mają swoje
prawa, ale czy o tym wiedzą? Nasza
w tym głowa-rodziców, nauczycieli,
aby jak najwcześniej dowiedziały
się, że mogą i powinny dbać o zaspokojenie własnych potrzeb.
Szkoła jest drugim po rodzinie
środowiskiem wychowawczym ma-

jącym olbrzymi wpływ na całokształt rozwoju dziecka. Dlatego
ważne jest, aby nauka szkolna ukierunkowana była na "...rozwijanie
w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności
umysłowych i fizycznych dziecka."
Wyżej przytoczone zdanie stanowi
jedno z praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
Pracując jako pedagog w Szkołach Podstawowych w Młyńcu Pierwszym i Gronowie podjęłam się
zorganizowania w obu szkołach
akcji - Tygodzień Praw Dziecka.
Zadaniem TPD było prowadzenie działań promujących wiedzę
o prawach człowieka-dziecka. TPD
w Gronowie miał miejsce w listopadzie, natomiast w Młyńcu Pierwszym w grudniu 2010 roku.
Realizacja tej akcji miała pomóc
uczniom poznać ich prawa, nauczyć
przestrzegania praw innych ludzi,

dać wiarę i przekonanie, że warto
z nich korzystać w obronie własnej
godności osobistej.
Założeniem akcji było zapoznanie uczniów ze światem ich przywilejów i obowiązków, które zostały
nadane im przez państwo.
Znajomość własnych praw
pozwoli na lepsze radzenie sobie
z wieloma problemami, jakie
napotykają w szkole, w domu i na
podwórku, ta znajomość pozwoli
również odważniej kroczyć przez
życie i śmielej borykać się z jego
przeciwnościami. Uczniowie nauczyli się zasad komunikowania się
w grupie i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.
Nauczyli się szacunku i tolerancji
dla ludzi różnych wyznań, kultur
i przekonań.
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Otwarty konkurs...
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
WÓJT GMINY LUBICZ
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 w zakresie:
WSPIERANIA EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIAŁALNOŚCI POZASZKOLNEJ
I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
znane wcześniej okoliczności
tach, opatrzonych napisem
z Gminą Lubicz),
1. Zadanie, o którym mowa wyżej
podważające wiarygodność me„Konkurs" oraz nazwą zada5) możliwość realizacji zadania
może być wykonywane poprzez
nia (należy wpisać nazwę zaprzez oferenta, w tym posiarytoryczną lub finansową oferealizację przedsięwzięć z zakredania z tekstu ogłoszenia
danie zasobów kadrowych,
renta.
su:
konkursowego - osobiście lub
rzeczowych i lokalowych.
4. Szczegółowe i ostateczne wa- organizacji czasu wolnego dziedrogą pocztową (decyduje
4. Komisja konkursowa przedrunki realizacji, finansowania
ci w wieku szkolnym z uwzględata wpływu) - w terminie 21
stawia własną propozycję
oraz rozliczania zadania regudnieniem rozwijania zainteredni od ukazania się ogłoszenia
wysokości dotacji na realizację
luje umowa zawarta pomiędzy
w BIP oraz w siedzibie Urzędu
sowań i uzdolnień, wspierania
poszczególnych projektów.
oferentem, a Gminą Lubicz.
Gminy na tablicy ogłoszeń i na
uczniów mniej zdolnych w uzy- IV. Termin i warunki realizacji
5. Ocena Komisji wraz z propostronie www.lubicz.pl
skiwaniu osiągnięć edukacyjzycją wysokości dotacji jest
zadania.
6. Druk oferty realizacji zadania
nych, kształtowania społecznie
przekazywana Wójtowi Gminy
1. Zadanie winno być zrealizowapublicznego można pobrać ze
akceptowanych postaw i niweLubicz, który podejmuje ostane w roku 2011 z zastrzeżeniem,
strony internetowej Urzędu
lowania zagrożeń niedostosoteczną decyzję dotyczącą
iż szczegółowe terminy wykoGminy Lubicz - www.lubicz.pl
waniem społecznym
dotacji.
nania zadań określone zostaną
lub otrzymać w Samodzielnym VII. Zrealizowane zadania publiczne
2. Zadanie może być realizowane
w umowach
Stanowisku Pracy ds. Oświaty
w różnych formach, a w szczególw zakresie Wspierania edukacyj2. Zadanie winno być zrealizowaUrzędu Gminy Lubicz (II piętro,
ności poprzez organizację nastęnej i wychowawczej działalności
ne z najwyższą starannością
pokój 38).
pujących przedsięwzięć:
pozaszkolnej w roku 2010.
zgodnie z zawartą umową oraz
7. Wszystkie miejsca, w których
- prowadzenie w roku 2011 śro1. Wysokość środków publicznych
obowiązującymi standardami
oferent naniósł zmiany winny
dowiskowego ogniska wychoprzeznaczonych na realizację
i przepisami, w zakresie opisabyć parafowane przez osobę
wawczego lub zajęć świetlizadania w roku 2010 wynosiła
nym w ofercie.
podpisującą ofertę. Poprawki
cowych w godzinach 15.00 do
20.000 zł, z czego 19 400,00 zł
3. Zadanie winno być wykonane
muszą być dokonane jedynie
19.00. w dni zajęć szkolnych
na prowadzenie Środowiskodla jak największej liczby
przez czytelne przekreślenie
oraz od 11.00 do 17.00 w czasie
wego Ogniska Wychowamieszkańców Gminy Lubicz.
błędnego zapisu i wstawienie
ferii szkolnych dla jak najwię- V. Termin i warunki składania ofert.
wczego w Lubiczu, 600,00 zł
obok poprawnego.
kszej grupy dzieci.
na zajęcia dodatkowe rozwija1. W konkursie mogą brać udział
8. W przypadku załączników skła3. W przypadku wyboru oferty realijące zainteresowania „Nasza
podmioty określone w art. 11
danych w formie ksero-kopii
zacja zadania nastąpi w trybie
młodzież gra w piłkę nożną".
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
(z wyłączeniem odpisu z reje- VIII. Postanowienia końcowe.
wspierania wykonania zadania.
2003 r. o działal-ności pożytku
stru), należy potwierdzić je za
II. Wysokość środków publicznych
1. Wyłoniony podmiot będzie zopublicznego i o wolontariacie
zgodność z oryginałem przez
przeznaczonych na realizację zadabowiązany pod rygorem roz(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
osoby uprawnione, każda strona
nia w roku 2011.
wiązania umowy do zamie1536)
opatrzona winna być także datą
1. Na realizację zadania w roku 2011
szczania we wszystkich dru2. Podmioty uprawnione do udziapotwierdzenia zgodności z oryplanuje się przeznaczyć kwotę
kach i materiałach reklamołu w postępowaniu konkursoginałem.
łączną w wysokości 20.000 zł.
wych związanych z realizacją
wym, składają pisemne oferty
9. Oferty złożone na innych dru(słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
zadania (plakatach, zaproszerealizacji zadania (odrębnie na
kach, niekompletne lub złożone
2. Kwota może ulec zmianie w przyniach, regulaminach, komunikażde zadanie) wg wzoru
po terminie zostaną odrzucone
padku stwierdzenia, że zadanie
katach itp.), a także w ogłoszeokreślonego w Rozporządzeniu
z przyczyn formalnych.
można zrealizować mniejszym
niach prasowych, reklamach
Ministra Pracy i Polityki
kosztem, złożone oferty nie uzyitp. informacji o tym, że zadanie
Społecznej z dnia 15 grudnia VI. Termin, tryb i kryteria stosowane
przy dokonywaniu wyboru ofert.
skają akceptacji Wójta Gminy lub
jest dotowane przez Gminę
2010 roku w sprawie wzoru
1. Wybór ofert zostanie dokonany
zaistnieje konieczność zmniejszeLubicz.
oferty i ramowego wzoru
w ciągu 30 dni od upływu daty
nia budżetu w części przeznaczo2. Dotowany podmiot, zobowiąumowy dotyczących realizacji
składania ofert.
nej na realizację zadania z przyzany będzie do:
zadania publicznego oraz wzoru
2. Wszystkie oferty spełniające
czyn trudnych do przewidzenia
1) wyodrębnienia rachunku
sprawozdania z wykonania tego
kryteria formalne są oceniane
w dniu ogłaszania konkursu.
bankowego przeznaczonego
zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr
przez Komisję Konkursową
III. Zasady przyznawania dotacji/
wyłącznie do operacji zwią6, poz. 25).
powołaną przez Wójta Gminy
zlecenia wykonania zadania.
zanych z realizacją zadania,
3. Oferty muszą być podpisane
Lubicz zgodnie z art.15 ust. 2a,
1. Zlecenie zadania i udzielanie
2) wyodrębnienia w ewidencji
i opieczętowane przez oferenta.
2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24
dotacji następuje z odpowieksięgowej środków otrzymaOfertę muszą podpisać osoby,
kwietnia 2003 r. o działalności
dnim za stosowaniem przepinych na realizację umowy,
które zgodnie z postanowieniapożytku publicznego i o wolonsów art. 16 ustawy z dnia 24
3) dostarczenia na wezwanie
mi statutu lub innego aktu
tariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr
kwietnia 2003 roku o działalwłaściwej komórki organiwewnętrznego są upoważnione
234, poz. 1536)
ności pożytku publicznego
zacyjnej Urzędu Gminy
do reprezentowania oferenta na
3. Przy ocenie ofert Komisja Koni o wolontariacie. (tj. Dz. U.
Lubicz oryginałów dokuzewnątrz i zaciągania w jego
kursowa bierze pod uwagę naz 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
mentów (faktur, rachunków)
imieniu zobowiązań finansostępujące kryteria:
2. Wysokość dotacji może być
oraz dokumentacji, o której
wych (zawierania umów).
1) wartość merytoryczną proniższa niż wnioskowana w ofermowa wyżej, celem kontroli
4. Do oferty należy dołączyć:
jektu - celowość oferty, zacie. W takim przypadku ofeprawidłowości wydatko1) aktualny odpis z rejestru
kres rzeczowy, zasięg, zgodrentowi przysługuje prawo newania dotacji oraz kontroli
(ważny do 3 miesięcy od daty
ność z niniejszym ogłoszegocjowania zmniejszenia zakreprowadzenia właściwej dowystawienia);
su rzeczowego zadania lub rezyniem,
kumentacji z nią związanej,
2) aktualny statut lub inny
2) koszt realizacji projektu,
gnacji z jego realizacji. Zastrze4) kontrola, o której mowa
dokument wskazujący na
w tym rodzaj i celowość plaga się możliwość podziału
wyżej, nie ogranicza prawa
zakres działalności podmiotu
nowanych kosztów, odniesieśrodków w ramach jednego
Gminy do kontroli całości
oraz organy uprawnione do
zadania dla kilku podmiotów.
nie przedstawionej kalkulacji
realizowanego zadania pod
reprezentacji
do zakresu rzeczowego zada3. Wójt Gminy Lubicz może odwzględem finansowym
3) sprawozdanie merytoryczne
nia,
mówić podmiotowi wyłonionei merytorycznym.
i finansowe za ostatni rok
3) wysokość wnioskowanej domu w konkursie przyznania do3. Wyniki konkursu przedpodpisane przez osoby
tacji i podpisania umowy
tacji od Gminy, porównanie
stawione zostaną w BIP, na
uprawnione do reprezentojej z planowanymi źródłami
w przypadku, gdy okaże się, iż
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
wania podmiotu.
dofinansowania projektu,
rzeczywisty zakres realizowaLubicz oraz zostaną opubli5. Oferty należy składać w Biu4) doświadczenie oferenta w renego zadania znacząco odbiega
kowane na stronie internetowej
rze ds. Informacji i Obsługi
od opisanego w ofercie, podmiot
alizacji zadania o podobnym
Urzędu Gminy Lubicz:
Interesanta Urzędu Gminy
charakterze i zasięgu (w tym
lub jego reprezentanci utracą
www.lubicz.pl.
Lubicz (pokój nr 9),
zdolność do czynności pradotychczasowe doświadczeul. Toruńska 21, 87-162 Lunia we współpracy oferenta
wnych, zostaną ujawnione niebicz, w zamkniętych koper-
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XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Za nami XIX finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mieszkańcy Lubicza Dolnego
mogą być z siebie dumni, w tym
roku 9 stycznia na organizowanej
przez SP nr 1 imprezie wspólnie
zebraliśmy 3613,13zł.!
Pieniądze te przeznaczone są na
zakup sprzętu ratującego życie dzieci cierpiących na choroby urologiczne i nefrologiczne.
W imieniu tych dzieci i fundacji
WOŚP dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za każdy ofiarowany grosz i pomoc.
Zbiórce pieniędzy, jak zawsze
towarzyszyła doskonała zabawa.
Przy muzyce zespołu Eldorado
można było kupić ciasta upieczone
przez mamy uczniów, wziąć udział
w licytacji, loterii fantowej, kupić

prace wykonane przez uczniów
i rodziców np. karmniki, rzeźby
z masy solnej, papierowe wycinanki
- aniołki, dostępne były słodycze
w szkolnym sklepiku, czy inne
przedmioty przekazane przez sponsorów.
Uczniowie prezentowali swoje
programy artystyczne, a rodzice
brali udział w konkursach obierania
jabłka na czas, podrzucania piłkami
koszykowymi, odbijania piłeczki
pingpongowej.
Wszyscy mogli poczęstować się
chlebem ze smalcem.
Dziękujemy darczyńcom:
Sklep „Beata” pp. Chojniccy
Firma Auto–Handel „Maciej”
p. M. Pszczółkowski
„Keramik” p. M. Szewczyk

Zima w natarciu
Atak zimy który zawitał już do
nas w listopadzie br. dał się we
znaki nie tylko mieszkańcom gminy Lubicz ale również pracownikom Zarządu Dróg w Lubiczu.
Gmina Lubicz została podzielona na pięć rejonów zimowego
utrzymania w sezonie 2010 - 2011 r.
Realizacją zimowego utrzymania na podstawie umowy zajmują
się trzy firmy zewnętrzne oraz
pracownicy Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu.
Prace polegające na odśnieżeniu
zasypanych dróg gminnych trwały
w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków czasami 24 h na
dobę.
Z uwagi na to, iż tut. Zarząd
Dróg w Lubiczu jest zarządcą ponad
200 km dróg gminnych o różnych
nawierzchniach jezdni od ulepszonych, gruntowych utwardzonych
i gruntowych nie wszędzie od razu
mógł się pojawić sprzęt odśnieżający.
W pierwszej kolejności odśnie-

żane były drogi gminne, po których
kursuje komunikacja publiczna.
Drogi o nawierzchni ulepszonej asfaltowe w przypadku potrzeby
usuwania śliskości śniegowej były
i będą posypywane mieszanką piasku i soli drogowej.
Wzdłuż niektórych ulic w Lubiczu Dolnym i Górnym zaszła
konieczność wywiezienia nadmiaru
śniegu. Żadna zasadna zgłoszona
informacja o nieprzejezdnej drodze
gminnej nie została pozostawiona
bez właściwej interwencji.
Wszelkie zgłoszenia dotyczące
zasypanych - nieprzejezdnych dróg
gminnych można zgłaszać bezpośrednio pod numerem tel. 56 678
27 09.
Jednocześnie przypominamy
mieszkańcom, że zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż
nieruchomości chodników jest
jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości.

Sklep mięsny p. E. Drejling
„MTN” – sklep pp. Jastrzębskich
„El – łuk” pp. Łukniewscy
„Darex” pp. Przedpełskich
Jan Klawiński – sołtys
p. Dyba
pp. Sadowscy
pp. Wojciechowscy
p. Kalas
pp. Bączalski
pp. Bednarkowie
pp. Szymańscy
p. Celmer
p. Lorenc
pp. Skórniccy
pp. Lewandowscy
p. Parzych
pp. Strzeleccy
p. Żółtewicz

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011
W dniach od 01.04.2011 r. do
30.06.2011 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny
spis ludności i mieszkań.
W okresie od 08.04.2011 r. do
30.06.2011 r. mieszkańców naszej
gminy odwiedzą rachmistrzowie
spisowi, którzy wcześniej tj.
w dniach 01.03.2011 r. do
17.03.2011 r. przeprowadzą obchód
przedspisowy.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy
o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań osoby objęte
spisem mają obowiązek odpowiedzi
rachmistrzom na zadane pytania
w ramach bezpośredniego wywiadu
na zasadach określonych w art. 9
ustawy, wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane objęte są
tajemnicą statystyczną.
Prosimy wszystkich Państwa
o życzliwe przyjęcie rachmistrzów

i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania zawarte
w ankietach.
Jednocześnie przypominamy
Państwu o konieczności prawidłowego oznaczenia nieruchomości,
polegającym na umieszczeniu na
ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.
Na tabliczce oprócz numeru
porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub placu,
a miejscowościach bez ulic lub
placów albo posiadających ulice lub
place bez nazw – nazwę miejscowości.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również
na ogrodzeniu.

Spotkanie Pokoleń w Lubiczu Dolnym
8 stycznia 2011 r. już po raz jedenasty odbyło się w Lubiczu Dolnym
środowiskowe, integracyjne Spotkanie
Pokoleń.
Po oficjalnym otwarciu imprezy zabrał głos Pan Wójt, który życzył wszystkim dobrego roku i wszelkiej pomyślności. Imprezę uświetnił występ kabaretowy aktorów Teatru Impresaryjnego
Afisz.
Zaprezentowany spektakl pt. „Piosenki PRL-u” wzbudził wiele pozytywnych emocji. Była okazja do wspólnego śpiewu i żartów. Po spektaklu, przy
dźwiękach orkiestry, wszyscy zebrani
świetnie się bawili, tańcząc w rytmie
przebojów krajowych i zagranicznych.
W imieniu organizatorów Pan Jan
Klawiński - Sołtys podziękował Paniom
za wspaniałe domowe ciasta, które
uświetniły uroczystość, oraz Radzie
Sołeckiej za organizację i obsługę tej
imprezy.
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UWAGA MIESZKAŃCY ZŁOTORII
W związku z rezygnacją Pana Mariana Rzeszotka z funkcji sołtysa sołectwa Złotoria oraz brakiem
wyrażenia zgody na pobór pierwszej raty podatku przez członków Rady Sołeckiej informujemy, iż
wpłata pierwszej raty podatku możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem banku lub poczty.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lubicza
odbyło swoje kolejne spotkanie
13 stycznia br. Zebranie prowadził Prezes Stowarzyszenia pan
Roman Wiśniewski.
W spotkaniu udział wziął m. in.
Wójt Gminy Lubicz Pan Marek
Olszewski oraz radny Juliusz Przybylski.
Podczas ożywionej dyskusji

członkowie Stowarzyszenia przedstawili wiele pomysłów dotyczących rozwiązań komunikacyjnych
na terenie Lubicza Górnego. Mówiono również o lepszym wykorzystaniu oraz gruntownej modernizacji pomieszczeń świetlicy przy
ul. Bocznej oraz byłej kaplicy znaj-

dującej się obok.
Omawiano także sprawę przekazania figurek przydrożnych parafii
oraz pozyskania środków na ich renowację. Mówiono także o potrzebie budowy chodników dla pieszych
oraz modernizacji ulic w centrum
Lubicza Górnego, szczególnie ulicy

Widokowej, a także nowej ulicy
Handlowej.
Do pytań i propozycji odniósł się
Pan Wójt, informując jednocześnie
zebranych o głównych inwestycjach
przewidzianych w projekcie budżetu na rok 2011.

Nowe kluby sportowe w Gminie Lubicz
W grudniu 2010r w miejscowości Józefowo powstał klub
sportowy ,,Jeziorak” Józefowo,
a w Młyńcu Pierwszym klub sportowy ,,Saturn” Młyniec„.
Działalność obu klubów nastawiona jest krzewienie szeroko pojętej kultury fizycznej ze szczególną
sympatią do piłki nożnej. „Jeziorak”
swoją działalnością obejmie młodzież w wieku do 18 lat natomiast
Saturn powyżej 18 roku życia.
Oba kluby w okresie świątecznym dały już początek swojej
aktywności. K.S. ,,Jeziorak” Józefowo wspólnie z Zespołem Szkół
nr 2 w Grębocinie zorganizowali

29.12.2010r Sylwestrowy Turniej
Futsalu w hali sportowej w Grębocinie. Do turnieju zgłosiło się osiem
zespołów. Wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:
Klasyfikacja końcowa :
I miejsce – Polana Toruń
II miejsce – Jeziorak Józefowo
III miejsce – Lubicz
IV miejsce - Saturn Młyniec
V-VIII – Młyniec, Awantura
Turzno, Drink Team Rogówko,
Gronowo
Najlepszy bramkarz – Gracjan
Piotrowski (Jeziorak Józefowo)
Najlepszy strzelec – Paweł Skowron
(Polana Toruń)

Klub sportowy ,,Saturn” Młyniec 28.12.2010r. wspólnie ze Szkołą Podstawową w Młyńcu Pierwszym zorganizowali Sylwestrowy
Turniej Tenisa Stołowego oraz
turniej gry w szachy i warcaby
(kierownik organizacyjny Barbara
Winkler, kierownik sportowy Żaneta Urbaniak) Wyniki współzawodnictwa:
I Tenis stołowy:
Rocznik 2000 i młodsi
1.Joachim Jankowski, 2.Kamil
Lubiński, 3.Jan Wieczyński.

II Warcaby
Rocznik 2000 i młodsi
1.Krzysztof Wiśniewski 2.Kacper
Muchewicz 3.Jagoda Muchewicz
Rocznik 1999
1.Klaudia Grodzicka 2.Dawid
kościerzyński 3.Łukasz Wieczyński
Dorośli
1.Krzysztof Szynkarewicz 2.Roman
Wiśniewski 3.Miłosz Grodzicki

III Szachy – bez podziału na grupy
1.Krzysztof Szynkarewicz 2.Roman
Rocznik 1999
Wiśniewski 3.Krzysztof Wiśnie1.Łukasz Wieczyński, 2.Klaudia wski.
Grodzicka, 3.Dawid Kościerzyński
Kluby zapowiadają dalszą aktywność na polu kultury fizycznej Rocznik 1998
1.Dawid Kiliński, 2.Kinga Grabow- m.in. ,,Saturn” Młyniec wspólnie
z Szkołą Podstawową oraz OSP
ska, 3.Emilia Jesionowska
w Młyńcu Pierwszym będą organizatorami 13.03.2011r. w Młyńcu
Młodzierz.
1.Dominik Szymański, 2.Radosław Pierwszym kolarskich wyścigów
przełajowych o Puchar Wójt Gminy
Dworznik 3.Kamil Popielewski
Lubicz.
Serdecznie zapraszamy do
Kobiety.
1.Julia Ziółkowska 2.Anna Koście- udziału. Początek spotkania godz.
11.00. Zbiórka godz. 10.00 w świerzyńska 3.Michalina Grodzicka
tlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Młyńcu Pierwszym.
Mężczyżni
1.Miłosz Grodzicki 2.Krzysztof
Szynkarewicz 3. Zbigniew Barcikowski
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl

I Ty możesz zostać kolarzem
Zawodnicy UKS ,,Żak” Gronowo oraz UKS ,,Sprint” Grębocin przygotowują się do sezonu
kolarskiego 2011r.
Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe odbywają się w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie
w środy w godz. 16.00 do 17.30 oraz
w soboty w godz. 10.00 – 12.00.

Wszystkich chętnych chłopców
z rocznika 2001-1999 serdecznie
zapraszamy. Pierwszy wyścig kolarski (przełajowy) na rowerach górskich odbędzie się w Młyńcu Pierwszym 13.03.2011r.
W chwilach wolnych zawodnicy
uczestniczą w różnych uroczystościach. Najlepsi zawodnicy z Gminy

Lubicz 16.12.2010r brali udział
w uroczystej Wigilii Świątecznej
w firmie Toruń – Pacific i mieli
możliwość bezpośredniego poznania Asów Światowego Kolarstwa.
Wszystkich chętnych zapraszamy do uprawiania kolarstwa.

Redaktor naczelny:
Barbara Wiertel
Nakład:
2500 egzeplarzy
Skład i druk:

Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
ul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny

tel./ fax: 56 654 30 09
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
www.drukarniaskoczek.pl

