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Kolejne inwestycje
w gminie Lubicz
- czytaj na stronie 3
Sala gimnastyczna zamieniła się w salę biesiadną

Aktorzy teatru „Afisz” jak zawsze wprowadzili widzów w dobry nastrój

BIESIADA JESIENNA POŁĄCZONA Z GMINNYM DNIEM SENIORA

Na 3 stronie
wyjaśniamy
jak poprawnie
segregować odpady!

27 października br. w Lubiczu
Górnym odbyła się Biesiada
Jesienna połączona z Gminnym
Dniem Seniora. Impreza zorganizowana została w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1.
Dla blisko 300 osób, które przybyły w to sobotnie popołudnie do
Lubicza Górnego gmina przygotowała wiele ciekawych atrakcji. Wójt
gminy Lubicz Marek Olszewski
i przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel otwierając imprezę zaznaczyli, że jest ona podziękowaniem
dla środowisk, które mają ogromny
wkład w rozwój kultury, pielęgnowanie lokalnych zwyczajów i tradycji.

Zaproszone Kluby Seniora „Złota Jesień” z Grębocina, „Lubiczanie” z Lubicza Górnego, „Dolina
Drwęcy” z Lubicza Górnego, „Arka” z Lubicza Dolnego, Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” z Lubicza Dolnego, Stowarzyszenie
Mieszkańców Społecznie Aktywnych z Rogówka, Koła Gospodyń
wiejskich z Grębocina, Młyńca
Pierwszego, Jedwabna i Brzezinka,
jak również seniorzy z Gronowa,
Grabowca i Krobi otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz kwiaty.
Szczególne podziękowania
kierowano również do sponsorów
wspierających działalność seniorów.

Główną atrakcją programu był
występ goszczącego u nas regularnie teatru „Afisz”, który tym razem
wykonał spektakl pt. „Piosenki
PRL-u 2”, w przezabawny sposób
oddający klimat czasów PRL-u.
Spektakl przypadł widzom do
gustu, tym bardziej, że jak zwykle
przepełniony był muzyką, która
wprowadziła zgromadzonych w dobry nastrój.
W Biesiadzie uczestniczyły także przedstawicielki Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
przewodnicząca Maria Bołądź i Irena Kamińska, które po spektaklu
wręczyły odznaczenia dla seniorów
z terenu gminy Lubicz.

Ostatnim akcentem imprezy była zabawa taneczna przy dźwiękach
muzyki kapeli Klubu Seniora „Dolina Drwęcy”. Wszyscy goście w miłej atmosferze bawili się do wieczora.
Na imprezie obecni byli również
radni Rady Gminy Lubicz i sołtysi
z gminy Lubicz, których wkład
w aktywizowanie mieszkańców poszczególnych miejscowości podkreślony został wielokrotnie, a także prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu Górnym Władysława Sadowska, dyrektor Banku
Spółdzielczego w Grębocinie Elżbieta Łoń oraz dyrektor Zespołu
Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym
Joanna Ardanowska.

GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

V kolarskie
Kryterium Asów
w Lubiczu Górnym
- relacja na str 4

Dzień Edukacji Narodowej to w gminie Lubicz ważne święto

Gminny etap
konkursu
"Piękna Zagroda"
rozstrzygnięty
- wyniki na stronie 4
Uroczysty moment ślubowania nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej to
święto, które gmina Lubicz rokrocznie obchodzi bardzo uroczyście.
Tegoroczne gminne obchody
popularnego „Dnia Nauczyciela”
odbyły się 12 października w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie.
Marek Olszewski i Hanna Anzel
podziękowali wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i pracownikom szkół za trud jaki wkładają
w edukację i wychowanie dzieci
i młodzieży. Nie zabrakło także podziękowań dla przedstawicieli Rad
Rodziców, których pomoc w procesie wychowawczym i dydaktycznym jest bardzo cenna.
Goście z zainteresowaniem
obejrzeli niezwykle zabawne przedstawienie, które uczniowie klas 3a,
3b i 3c przygotowali specjalnie na tę
okazję pod opieką nauczycielek
Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie –
Małgorzaty Dąbrowskiej, Małgorzaty Prętnickiej-Bartosińskiej
i Jolanty Leszczyńskiej.
Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń i dyplomów za pracę
na rzecz edukacji dzieci i młodzieży
w gminie Lubicz. Marek Olszewski
i Hanna Anzel wręczyli dyplomy
gratulacyjne dla nauczycieli, którzy
dzień wcześniej odebrali z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi
za pracę oświatową. Nagrody Wójta
Gminy Lubicz otrzymali Ewa Fijał-

kowska - dyrektor SP w Gronowie,
Mirosław Jabłoński - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym, Dorota Imalska - nauczyciel
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym, Zofia Waszak - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie i Ilona Bożejewicz-Gajtkowska - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie.
Dyplomy otrzymali także dyrektorzy szkół z terenu gminy Lubicz,
dyrektor Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli Brygida Bogdanowicz-Kopeć oraz radni Rady Gminy Lubicz,
którzy wykonują lub wykonywali
zawód nauczyciela.
Szczególnym momentem było
ślubowanie nauczycieli, którzy zdali niedawno egzamin na nauczycieli
mianowanych. W podziękowaniu za
wkład i pomoc w funkcjonowaniu
systemu oświatowego w gminie Lubicz dyrektorzy szkół wręczyli
kwiaty Markowi Olszewskiemu
i Hannie Anzel.
Specjalne podziękowanie za całokształt swojej pracy na rzecz edukacji w Polsce otrzymał Marek Olszewski z rąk Hanny Anzel. Wójt
gminy Lubicz jest współprzewodniczącym zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządów i cenionym ekspertem w dziedzinie edukacji.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
We wrześniu i październiku
radni siedmiokrotnie obradowali
na posiedzeniach sesji, komisji
stałych oraz połączonych Rady
Gminy Lubicz.
21 września odbyła posiedzenie
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego, na której dokonano ponownego wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy. W tym samym dniu obradowały również Komisje Połączone, na których omówiono projekty uchwał oraz sprawy
bieżące.
28 września odbyła się sesja, na
której ślubowanie złożyła wybrana
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubicz radna Teresa Klawińska. Na sesji podjęto następujące uchwały: uchwałę zmieniającą
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, uchwałę w sprawie
okręgów wyborczych, w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, w sprawie
nadania nazwy ulicy „Barwna”
w miejscowości Mierzynek, w spra-

GMINA LUBICZ
POTRZEBUJE
NOWYCH
CMENTARZY
Dzień Wszystkich Świętych to czas kiedy licznie odwiedzamy groby naszych bliskich. W tym czasie szczególnie
dbamy o wygląd i czystość
cmentarzy.
Rzeczą nieodwracalną jest
to, że grobów z roku na rok przybywa. Na starych cmentarzach
powoli zaczyna brakować
miejsc na tworzenie nowych nagrobków, dlatego gmina Lubicz
przygotowuje się do organizacji
nowych nekropolii w Lubiczu
Dolnym, Grębocinie i Gronowie.
W Lubiczu Dolnym zakończył się już etap pozyskiwania
gruntów, na których urządzony
zostanie cmentarz komunalny.
Nowe powierzchnie w Grębocinie i Gronowie stanowić będą
cmentarze parafialne.

wie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Złotoria, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa, zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Lubicz na 2012 rok.
19 października obradowała
Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny. Podsumowano dotychczasową realizację zadań komisji oraz dokonano analizy
informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Lubicz za
rok szkolny 2011/2012.
19 października odbyło się również posiedzenie Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Gminy. Dokonano podsumowania
informacji o przebiegu budżetu
gminy za I półrocze 2012 r. Analizowano również płace pracowników administracji i obsługi szkół
oraz przedszkoli, dla których Gmina
Lubicz jest organem prowadzącym.
19 października obradowały
także Komisje Połączone, na
których omówiono projekty uchwał
na sesję październikową oraz sprawy bieżące.
26 października odbyła się sesja
Rady Gminy Lubicz, w której uczestniczyli również dyrektorzy gminnych szkół i przedszkola publicznego. Jednym z punktów obrad było
przedstawienie informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych w
Gminie Lubicz za rok szkolny
2011/2012 oraz podjęcie stosownej

WAŻNY PROBLEM
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią
dla każdej z gmin istotne źródło
dochodów.
Gmina Lubicz od kilku lat cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem
osób, chcących się tu osiedlać i budować swoje domy, niestety wzrost
liczby mieszkańców nie przekłada
się na wyższe wpływy do gminnego
budżetu. Powodem takiej sytuacji
obok spowolnienia gospodarczego
jest niewątpliwie fakt braku zgłoszenia aktualnego miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym,
w którym się rozliczamy.
Przypominamy, że każdy, kto
posiada obywatelstwo polskie i stale
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
dopełnić obowiązku meldunkowego. W praktyce realizacja tego obowiązku jest różna, bowiem zmiana

uchwały. Na sesji, oprócz powyższej, podjęto również następujące
uchwały: w sprawie obwodów głosowania, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz, w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon
kościoła i drogi do Ciechocina),
w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Gronowo, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości
Rolnych, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości, w sprawie opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w sprawie nadania nazwy
ulicy „Barokowa” w miejscowości
Mierzynek, w sprawie nadania nazwy ulicy „Tęczowa” w miejscowości Mierzynek, w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na
terenie gminy Lubicz, zmieniającą

RODZINA CZARKOWSKICH
Z LUBICZA DOLNEGO

trzej synowie państwa
Czarkowskich z Lubicza
Dolnego. Tomek (15 lat),
Jurek (12 lat) i Paweł (9
lat) mają trzy wspólne
pasje – szachy, muzykę
i aikido.
Zainteresowanie szachami w rodzinie Czarkowskich zaszczepił Tomek, które pierwsze turnieje szachowe rozegrał
już
w przedszkolu. ObecTomek, Jurek i Paweł przy partii szachów
nie uczęszcza na zajęcia
W gminie Lubicz wielu jest szachowe do toruńskiego Domu
mieszkańców mających niespoty- Harcerza i ma na swoim koncie takie
kane pasje lub znaczne osiągnię- sukcesy jak 3 m. w mistrzostwach
cia w różnych ciekawych dziedzi- Polski do lat 15 (Sztutowo 2011) czy
nach.
zdobycie Grand Prix Torunia
Dobrym tego przykładem są w szachach szybkich w grupie open
Junior w 2012 r.
uchwałę w sprawie uchwalenia
Również pozostała dwójka zabudżetu Gminy Lubicz na 2012 rok, częła w bardzo młodym wieku
zmieniającą uchwałę w sprawie odnosić szachowe sukcesy. Jurek
uchwalenia Wieloletniej Prognozy zajął 2 m. w kategorii do 8 lat w IV
Finansowej Gminy Lubicz na lata Międzynarodowym Festiwalu Sza2011 – 2027.
chowym w Chojnicach w 2008,
Wójt gminy przedstawił rów- a Paweł startował w Mikołajkowym
nież informację o złożonych Turnieju Szachowym w Kurzętniku
oświadczeniach majątkowych za w 2009 roku.
2011 rok kierowników jednostek
Cała trójka jest także bardzo muorganizacyjnych Gminy, kierowni- zykalna. Bracia są uczniami szkoły
ków referatów oraz innych osób muzycznej w Lubiczu Górnym,
wydających w jego imieniu decyzje w której doskonalą swoje umiejęadministracyjne, a przewodnicząca tności w grze na instrumentach –
rady przedstawiła informację o zło- Tomek na trąbce, Jurek na gitarze
żonych oświadczeniach majątko- i pianinie, a Paweł na skrzypcach.
wych za 2011 rok radnych Rady
Do tego chłopcy dbają o rozwój
Gminy Lubicz.
ruchowy. Wszyscy bracia mogą pochwalić się zielonym pasem Aikido.
uznanie zasługuje fakt, że
- AKTUALNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA! całaNa
trójka już w tak młodym wieku
adresu wiąże się z koniecznością i rozwój swojej ”małej ojczyzny” potrafi łączyć wiele zainteresowań
wymiany wielu dokumentów, za złożyli we właściwym urzędzie i sensownie zarządzać swoim czaktóre należy zapłacić.
skarbowym zgłoszenie aktualiza- sem. Moi synowie mają wolne tylko
Przewiduje się, iż w najbliż- cyjne osoby fizycznej będącej po- piątkowe popołudnia – mówi
szych latach obowiązek meldunko- datnikiem – formularz ZAP-3 ze Agnieszka Czarkowska, mama nawy zostanie zniesiony, a każdy oby- wskazaniem aktualnego miejsca za- szych bohaterów i dodaje - trzeba
jednak przyznać, że świetnie się
watel będzie musiał zgłosić w urzę- mieszkania.
dzie gminy fakt zamieszkiwania.
Druk można otrzymać również w takiej sytuacji odnajdują i chyba
Warte podkreślenia wydaję się to, że w biurze podawczym Urzędu wolą dodatkowe zajęcia niż siedzenie w domu.
ustawodawca daje możliwość oso- Gminy Lubicz oraz u sołtysów.
bom nie zameldowanym wpisania
się na listy wyborcze, przyznania
TWORZYMY NOWY SYSTEM INFORMACJI
świadczenia z opieki społecznej,
O
ZAGROŻENIACH
I SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH
z czego spora część naszych mieszkańców korzysta.
Na stronie internetowej Urzę- w dostawach wody lub prądu,
Jest również możliwość uiszczadu Gminy Lubicz umieszczony utrudnieniach komunikacyjnych
nia podatków wg miejsca zamiejest formularz, który pozwala na i innych sytuacjach wyjątkowych.
szkania, a nie zameldowania, dlatezgłoszenie swojego numeru teleWypełniony i podpisany forgo kierujemy apel do tej części miefonu komórkowego do systemu, mularz należy dostarczyć do biura
szkańców gminy Lubicz, którzy
który drogą sms-ową informował podawczego w Urzędzie Gminy
z różnych powodów nie dokonali
będzie użytkowników o zagroże- Lubicz (pokój nr 9 na parterze).
zmian w adresie miejsca zamieszkaniach pogodowych, brakach
nia, aby w trosce o wspólne dobro

JAK UCIEC PRZED ZAGROŻENIEM NARKOMANII?
- Jak duży jest problem związany
z narkomanią w naszej gminie? - zapytaliśmy terapeutkę Dorotę Prusak
-Gradowską.
-Mijający rok przyniósł niekorzystne dane dot. narkomanii. Nie tylko
dlatego, iż obserwujemy wzrost
o prawie 8% osób korzystających
z pomocy punktu konsultacyjnego
w związku z zażywaniem narkotyków, ale dlatego, że przypadki te są
związane z długotrwałym zażywaniem tych środków, w tym uzależnieniem, i co najgroźniejsze, największą grupę stanowią młodzi ludzie w wieku 15-22 lat.
- Dlaczego młodzi sięgają po narkotyki?
- Ten rodzaj ryzykownych zachowań zaspokaja istotne potrzeby rozwojowe tego wieku. Dzięki paleniu jointa, piciu piwa młodzi zaspokajają sobie potrzebę solidarności

z rówieśnikami, przynależności do
kultury młodzieżowej. Poprzez wypalenie skręta, odurzenie się alkoholem, potwierdzają swoją siłę, indywidualność. To chęć bycia dorosłymi stymuluje ich do robienia tego
co w okresie dorastania jest zakazane, później zaś akceptowalne społecznie (picie, seks, narkotyki).
Trzeba także pamiętać, że to także
ich sposób radzenia sobie z trudnymi emocjami - lękiem, frustracją,
porażką, na który nie mają jeszcze
dobrych strategii zaradczych.
- Od czego zależy to, czy młody człowiek będzie korzystał długotrwale,
a kiedy wystarczy mu jednorazowa
próba, eksperyment?
- Wszystko zależy od ujawniania się
wielu czynników ryzykownych, ich
siły i czasu trwania. Badania naukowe dowodzą, że muszą wystąpić
z reguły trzy lub więcej czynników.

Takimi czynnikami ryzykownymi
mogą być: uwarunkowania rodzinne (przemoc, rozwód, uzależnienia,
choroba, brak umiejętności wychowawczych, zły klimat w rodzinie),
nieprawidłowe realizowanie ról rodzicielskich, relacje z rodzeństwem
(negatywne wzorce), czynniki
szkolne (niepowodzenia, źle funkcjonująca szkoła, brak więzi), relacje z rówieśnikami, czynniki osobowościowe (nieadekwatna samoocena, duża potrzeba stymulacji,
niski poziom intelektualny, nieśmiałość) czynniki środowiskowe
(np. ubóstwo, przestępczość).
- W takim razie, co można zrobić aby
uchronić młodych?
- Niekiedy jest tak, że nie można
uchronić całkowicie dziecka przed
wpływem czynników ryzyka, nie
mamy na to wpływu, ale można
spróbować przerwać zbieg nieko-

rzystnych okoliczności poprzez
wzmacnianie tzw. czynników
ochronnych. Konkretnie chodzi
o to, że można powrócić do zdrowia,
bezpiecznego życia, nawet po raniących doświadczeniach, jeśli młody człowiek będzie miał wsparcie
przynajmniej jednej skutecznie wypełniającej swoje obowiązki rodzicielskie osoby, albo innego bliskiego, kompetentnego, opiekuńczego
dorosłego. Gdy będziemy wzmacniać pozytywny obraz jego osoby.
Budować przekonanie, że życie ma
sens i wiarę w przyszłość. Właśnie
wtedy, gdy młody człowiek odnajdzie swoje miejsce w gronie prospołecznie nastawionych przyjaciół,
będzie miał szanse rozwijać swoje
talenty, zasoby, nauczy się rozwiązywać problemy, panować nad
emocjami i zachowaniami, dawać
sobie prawo do popełniania błędów

oraz prawo do realizacji własnych
marzeń. Społeczność lokalna ma
również bardzo duże znaczenie.
Jeśli daje poczucie bezpieczeństwa,
ma sprawnie działające zaplecze
służb nagłego reagowania (nauczycieli, wychowawców, terapeutów,
duchownych, policji, radnych),
a także odpowiednie miejsca na
odpoczynek i relaks, to zdecydowanie siła czynników ryzykownych
maleje. Innymi słowy czynniki
ochronne świadomie uruchamiane,
mogą zmniejszyć lub zneutralizować działanie czynników ryzyka
i dać szanse na dalszy rozwój, nie
zaś chorobę, degradację. To właśnie
sposób na czyhające zagrożenia.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego
poniedziałki, środy 12.00-16.00
wtorki 12.00-14.00
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OBCHODY 85-LECIA OSP W BRZEZINKU

Poczty Sztandarowe przed kaplicą św. Rocha

13 października br. w Brzezinku odbyły się obchody 85-lecia
tamtejszej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Po zbiórce na placu parkingowym przed siedzibą OSP uczestnicy
przy akompaniamencie Gminnej
Orkiestry Dętej z Dobrzejewic przemaszerowali do kaplicy św. Rocha
gdzie ks. Feliks Wnuk-Lipiński,
proboszcz parafii pw. św. Mikołaja
w Gronowie odprawił Mszę św.
w intencji strażaków, po mszy nastąpił uroczysty apel.
Historię jednostki z Brzezinka

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania
“Podgrodzie Toruńskie”

przedstawił jej prezes Czesław
Piątkowski. W trakcie uroczystości
przyznano Złote, Srebrne i Brązowe
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa,
Odznaki za wysługę lat w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Odznaki Wzorowego Strażaka.
Okolicznościową statuetkę otrzymał Zbigniew Sosnowski – Poseł
na Sejm RP, v-ce prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP.
Specjalne statuetki za wspomaganie OSP w Brzezinku otrzymali
wójt gminy Lubicz Marek Olszew-

ski oraz przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel. Wójt i przewodnicząca złożyli na ręce prezesa
Piątkowskiego okolicznościowy
dyplom z okazji 85-lecia jednostki.
Lekki osprzęt strażacki podarowali jednostce przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, Komendy Powiatowej PSP w
Toruniu oraz Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po apelu goście zostali zaproszeni do świetlicy na uroczysty obiad.
Oprócz wymienionych już gości
w uroczystościach udział wzięli dh.
Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych,
dh. Wiesław Bachan – prezes Zarządu Powiatu ZOSP RP w Toruniu,
st. bryg. Kazimierz Stafiej - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, kpt. Marek
Stańczak – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska – radna powiatu toruńskiego,
dh. Ryszard Korpalski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP
i dh. Jacek Guranowski – komendant Zarządu Gminnego OSP RP
w Lubiczu.

NABÓR NA DOTACJE DLA ROLNIKÓW
POSZUKUJĄCYCH DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ
DOCHODÓW POZA ROLNICTWEM

Lokalna Grupa Działania
„Podgrodzie Toruńskie” ogłasza
nabór wniosków do działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Celem działania jest tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów
oraz promocji zatrudnienia poza
rolnictwem na obszarach wiejskich.
Ze wsparcia finansowego oferowanego przez LGD mogą skorzystać tym razem wyłącznie rolnicy
i domownicy (stale mieszkający
w gospodarstwie rolnym, mający
ukończone 16 lat) ubezpieczeni
w KRUS. Pomoc polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów
netto (jednak nie więcej niż 100 000
zł).
O pomoc ubiegać się mogą ci
rolnicy oraz domownicy, którzy planują stworzyć lub rozwijać działalność typu: agroturystyka, turystyka

wiejska, usługi prowadzone przy
gospodarstwie rolnym (np. warsztat, usługi serwisowe), usługi dla
ludności (np. sklep), usługi dla rolników (np. transport), rzemiosło, rękodzieło, przetwórstwo produktów
rolnych, wytwarzanie produktów
energetycznych z biomasy, doradztwo i rachunkowość itp. Koszty,
które kwalifikują się do refundacji
w ramach tego programu obejmują
m.in. zakup wyposażenia (tylko
nowy sprzęt) punktów handlowych,
usługowych, remont, modernizację,

budowę i przebudowę budynków
służących prowadzeniu działalności
gospodarczej, zakup maszyn i urządzeń (tylko nowych) służących produkcji itd.
Nabór tych wniosków odbędzie
się w dniach od 5 grudnia do 21
grudnia 2012 roku. Wnioski składać
należy do Biura LGD w Lubiczu, ul.
Toruńska 24 pokój nr 7.
Informacji udziela Biuro LGD
dla Gminy Lubicz – tel. 56-6744015
w godz. 8.00-14.00.

KOLEJNE INWESTYCJE
W GMINIE LUBICZ
Niedawno zakończyły się
kolejne inwestycje finansowane
m.in. ze środków funduszu sołeckiego.
Pierwsza z nich to budowa odcinka ulicy Przy Skarpie w Lubiczu Górnym od ul. Lipnowskiej
w kierunku północnym z chodnikiem i miejscami parkingowymi.
W ramach zadania posadzono 37
szt. krzewów żywotnika. Dzięki
realizacji tego zadania centrum
Lubicza Górnego zyskało na estetyce i funkcjonalności.
Wykonano także remont świetlicy środowiskowej w Młyńcu
Pierwszym. Zadanie to było częściowo realizowane w ramach
funduszu sołeckiego, a częściowo
z zadań inwestycyjnych Zarządu
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu. Zaizolowano fundamenty, ocieplono
i otynkowano tynkiem elewację
i wymienione elementy blacharki.
W ramach zadań inwestycyjnych oraz w ramach współpracy

ze Starostwem Powiatowym zakończono realizację odcinka chodnika w Krobi zlokalizowanego
przy drodze powiatowej nr 2009 –
Dolina Drwęcy na odcinku od
ul. Osiedlowej do Poligraficznej.
Powstają 482 m2 bezpiecznego
i estetycznego chodnika z kostki
brukowej.
Wszystkie zadania zostały
zrealizowane przez pracowników
i przy użyciu sprzętu Zarządu
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu.

Świetlica w Młyńcu Pierwszym

ŚCIEŻKA PIESZO – ROWEROWA
TORUŃ – ZŁOTORIA – OSIEK
W BUDOWIE
15 października br. rozpoczęła
się budowa drogi rowerowej
łączącej Złotorię z Osiekiem
n/Wisłą.
Jest to jeden z etapów projektu
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, realizowanego przez powiat toruński.
Wykonawca - PRD Lipno - rozpoczął budowę od strony Osieka nad Wisłą. Droga będzie przebiegać wzdłuż
dróg wojewódzkich nr 258 i 654.
Wyremontowany zostanie także

drewniany mostek na Drwęcy
w Złotorii, którego stan techniczny
nie jest najlepszy. Powstająca droga
będzie kontynuacją miejskiego systemu ścieżek rowerowych, łączących centrum miasta z Kaszczorkiem. Umożliwi on mieszkańcom
gmin Lubicz i Obrowo bezpieczne
przemieszczanie się rowerem do
pracy czy szkoły lub dojazd do Torunia. Cała trasa będzie miała
12,63 km i będzie kosztowała
3.470.754,43 zł, a jej realizacja zakończy się w 2013 r.

GRĘBOCIN Z NOWĄ INFRASTRUKTURĄ
25 września br. w Grębocinie
zamontowano nowe aktywne
znaki informujące o przejściach
dla pieszych znacznie poprawiające ich widoczność.
Są to przejścia przy ul. Lubickiej (na wysokości ul. Mostowej)

oraz przy ul. Dworcowej (w pobliżu
skrzyżowania z ul. Owocową).
Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
poinformowała, że do końca roku
takie samo oznakowanie powstanie
przy ul. Kowalewskiej (na wyso-

kości szkoły).
Nowe oznakowanie
zamontowane zostało
po licznych interwencjach Samorządu gminy Lubicz.
Montaż aktywnych znaków przy ul. Lubickiej

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
Przypominamy, że od lipca
2013 r., gmina przejmie obowiązek organizacji zbiórki odpadów
komunalnych. Segregacja podlegać będzie kontroli, a za jej brak
lub nieprawidłowości naliczone
zostaną wyższe opłaty.
Podstawową zasadą dotyczącą
wszystkich segregowanych opakowań (za wyjątkiem szklanych) jest –
ZGNIATANIE! Dzięki temu
zmniejszamy ich objętość i więcej
śmieci zmieści w pojemniku lub
worku!
Papier – worek żółty lub pojemnik
żółty wrzucamy:
- gazety,
- książki i inny papier,
- tekturę,
- worki papierowe,
- ścinki drukarskie,
- opakowania wielomateriałowe typu tetrapak (kartony po płynnej
żywności) - powinny być opróżnione,
nie można wrzucać:
- opakowań z jakąkolwiek zawarto-

ścią,
- zatłuszczonego papieru.
Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne
(metale, szkło, tekstylia), chemiczne (kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń, grzyby).

nie można wrzucać:
- opakowań po medykamentach
mających z nimi bezpośredni
kontakt,
- opakowań i butelek po olejach
i smarach,
- puszek i pojemników po farbach
i lakierach, sprejach,
- opakowań po środkach chwastoi owadobójczych,
Tworzywa sztuczne i metale – wo- - styropianu.
rek żółty lub pojemnik żółty Odpady powinny być względnie
czyste, ale drobne zanieczyszczenia
wrzucamy:
- puste butelki plastikowe po róż- zawartością im nie zaszkodzą.
nych napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po ko- Szkło bezbarwne, szkło kolorowe
smetykach i środkach czystości – worek biały lub pojemnik biały
(np.: po szamponach, płynach),
wrzucamy szkło opakowaniowe:
- plastikowe opakowania po ży- - butelki szklane,
wności (np.: kubki po jogurtach, - słoiki,
margarynach),
nie można wrzucać:
- folie i torebki z tworzyw sztucz- - szkła płaskiego (szyby okienne
nych,
i samochodowe),
- czyste kanistry plastikowe,
- szkła zbrojonego,
- opakowania stalowe i aluminio- - luster – mają inną temperaturę
we (puszki, pudełka, folie itp).
topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),

- szkła kryształowego,
- naczyń żaroodpornych,
- ceramiki (porcelana, naczynia
typu arco, doniczki, talerze),
- żarówek,
- świetlówek,
- kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością
zawartości.
Opakowania należy wstępnie
oczyścić. Dokładne mycie szkła
z resztek żywności nie jest
konieczne, to samo dotyczy etykiet
czy resztek zamknięć.

wnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy – jego
lokalizacja będzie podana na stronie internetowej gminy oraz w następnych numerach „Gońca”.
- bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli
kupujemy nowe urządzenie tego
samego typu (w stosunku 1:1 np.
telewizor za telewizor, świetlówkę
za świetlówkę).

Odpady wielkogabarytowe, gruz,
odpady budowlane, opony, odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane leki, odpady chemiczne, farby lakiery, rozpuszczalniki, baterie akumulatory,
Bioodpady wrzucamy:
świetlówki można:
- odpady kuchenne
- trawę, liście, drobne gałązki, - określone w uchwale Rady Gminy ilości bezpłatnie oddać do spechwasty
cjalnie wyznaczonego punktu senie można wrzucać:
lektywnego zbierania odpadów
- odchodów zwierzęcych,
komunalnych na terenie gminy –
- ziemi, popiołu
jego lokalizacja będzie podana na
stronie internetowej gminy oraz
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać
w następnych numerach „Gońca”.
ich do śmietników, ale można:
- bezpłatnie oddać je do specjalnie
wyznaczonego punktu selekty-
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III PRZEGLĄD CHÓRÓW
W LUBICZU DOLNYM
towały dwa chóry z Lubicza Dolnego - „Dolina Drwęcy” i chór Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia”. Artyści zaprezentowali przekrój tradycyjnych, ludowych utworów. Występy zachęciły zebranych
do wspólnego śpiewu i tańca.
Wszyscy wykonawcy otrzymali
okolicznościowe dyplomy pamiątkowe wręczone przez Pawła Niewczyka prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia”, Danutę Ferens dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lubiczu Dolnym oraz Teresę
Klawińską radną
Rady Gminy Lubicz. Organizatorem przeglądu
było Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia”
wsparte przez
Występ chóru Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia”
gminę Lubicz.

15 września br. w Lubiczu Dolnym odbył się III Przegląd Chórów. Zaprezentowały się zarówno
chóry z gminy Lubicz jak i specjalnie na tę okazję zaproszeni
goście z województwa KujawskoPomorskiego.
Zespołami przyjezdnymi były
„Brodniczanki” z Brodnicy, chór
Koła Gospodyń Wiejskich z Czernikowa i chór „Melodia” ze Złejwsi
Wielkiej. Gminę Lubicz reprezen-

V KRYTERIUM ASÓW
W LUBICZU GÓRNYM
14 października br. w Lubiczu
Górnym odbyła się kolejna, piąta
już edycja kolarskiego Kryterium
Asów.
Trasa wyścigów wiodła ulicami
Piaskową, Polną, Lipnowską i Bankową. Zawodnicy startowali w wielu kategoriach wiekowych, dzięki
czemu wszyscy miłośnicy dwóch
kółek, niezależnie od wieku i zaawansowania treningowego mogli
wziąć udział w imprezie.
Specjalnymi gośćmi byli Janusz
Dzięcioł – Poseł na sejm RP, który
startował w jednym z wyścigów,
a także zawodowi kolarze, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Londynie – Michał Kwiatkowski i Michał
Gołaś.
Uroczyste wręczenie pucharów
połączone z poczęstunkiem miało
miejsce w holu Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym.
Nagrody wręczali m.in. wójt
gminy Lubicz Marek Olszewski,
przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel i członek Zarządu
Powiatu Mirosław Nawrotek.

Obecni byli także dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym Joanna Ardanowska oraz
radni i sołtysi z terenu gminy
Lubicz.
Koordynatorem imprezy był
radny gminy Lubicz Zbigniew
Barcikowski, którego organizacyjnie wsparła gmina Lubicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski i firma
Toruń-Pacyfic.
Impreza cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy i okolic. Za rok kolejna edycja Kryterium Asów.
Szczegółowe wyniki poszczególnych wyścigów zamieszczone są
na stronie http://www.kpzkol.pl.tl

POKOLENIE 50 +
NAUCZY SIĘ
KORZYSTAĆ
Z INTERNETU
Stowarzyszenie „Miasta w
Internecie” wraz z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, realizuje ogólnopolski
program POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS
(PCRS).
Jest to inicjatywa, mająca na
celu zachęcenie pokolenia 50+,
do zrobienia pierwszego kroku
w Internecie oraz pomoc w nauce korzystania z zasobów sieci. Zachęcać i nauczać będą
przeszkoleni i działający lokalnie, tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej.
Latarnicy działający na terenie naszej gminy, będą przeprowadzać spotkania z osobami
50+, chętnymi do nauki korzystania z Internetu.
Spotkania będą się odbywały w Centrum Kształcenia
„Wioska Internetowa”, w Lubiczu Dolnym.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (56) 674
40 17.

GMINNY ETAP
KONKURSU
„PIĘKNA ZAGRODA”
ROZSTRZYGNIĘTY

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012
Tegoroczna Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata (14 września br.) przebiegała pod hasłem
,,Kocham, lubię, szanuję… nie
śmiecę”.
W akcji brały udział wszystkie
szkoły na terenie naszej gminy. Piękną i pożyteczną inicjatywą wykazali się uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie, którzy przy współpracy
z Urzędem Gminy Lubicz i Sołectwem Młyniec Drugi, uporządkowali tereny dookoła jeziora Smolnego w miejscowości Józefowo.
Rada Sołecka Młyńca Drugiego
powitała uczestników poczęstunkiem - pysznymi pączkami, które
dały im energię do dokładnego uporządkowania terenu. Po skończonej
pracy, na plaży odbyły się gry i za-

Dzieci nad jeziorem Smolnym

bawy rekreacyjno-sportowe.
Korzystając z pobytu w lesie
uczniowie uczyli się również rozpoznawania podstawowych gatunków
drzew liściastych i iglastych.
Na zakończenie odbyło się
wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Organizatorem
akcji sprzątania jeziora Smolnego
była Małgorzata Barcikowska,
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2
w Grębocinie. Pozostałe klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum
porządkowały tereny wokół szkoły.

ZAGRANICZNI GOŚCIE
W LUBICZU DOLNYM
tanie co najbardziej podoba im się
w Polsce, odpowiedzieli, że przede
wszystkim przyjaźni i otwarci ludzie, a także zabytkowe miasta –
Toruń, Gdańsk, Kraków i Malbork.

JESIEŃ TO CZAS
GRZYBÓW !
Uczniowie z gośćmi z zagranicy

Od 12 października przez tydzień Lubicz Dolny gościł trójkę
przybyszów z zagranicy.
Micheal z Egiptu, Barly z Indonezji i Angelica z Meksyku przyjechali do nas w ramach programu
studenckiej organizacji AIESEC,
żeby prowadzić z uczniami Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym zajęcia z języka angielskiego.
W czasie lekcji starali się przekazać dzieciom jak najwięcej informacji na temat swoich krajów.
Uczniowie z zaciekawieniem
słuchali o egzotycznej kulturze,
kuchni i najciekawszych zabytkach
z krajów naszych gości. Cała trójka
podkreślała, że bardzo wysoko ocenia poziom wiedzy dzieci z Lubicza
Dolnego i że spędza w gminie Lubicz bardzo przyjemny czas. Na py-

Za nami gminny etap XI edycji konkursu „Piękna Zagroda”.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 18 października br. w Urzędzie Gminy Lubicz. W kategorii na
najbardziej zadbaną zagrodę wiejską przyznano następujące miejsca :
1.Teresa i Edward Wąsik z Brzeźna
2.(2 nagrody) Jolanta i Dariusz Nikiel z Rogówka oraz Elżbieta i Marian Nowakowscy z Brzezinka
3.(2 nagrody) Jadwiga i Zbigniew
Rabińscy z Mierzynka oraz Wiesława i Wojciech Sudolscy z Jedwabna
W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową przyznano
następujące miejsca :
1.(2 nagrody) Jelena i Wojciech
Kolarze na starcie wyścigu
Mariańscy z Grębocina oraz Janina
i Henryk Jaroszewscy z Grabowca
2.(2 nagrody) Jolanta i Zygmunt
ZWYCIĘSTWO W MISTRZOSTWACH Mechlinscy
z Krobi oraz Emilia
i
Mariusz
Kończewscy
z Grębocina
POWIATU W SZTAFETOWYCH
3.(3 nagrody) Teresa i Hieronim Curyło z Gronowa, Aleksandra i SylBIEGACH PRZEŁAJOWYCH
wester Doligalscy z Grabowca oraz
4 października br. w Czerni- Arkadiusz, Chojnicki Michał, Fal- Kajetan Janowski z Młyńca PierPodczas wręczenia nagród
kowie odbyły się Powiatowe Szta- kowski Kamil, Kukowski Michał, wszego
w Urzędzie Gminy
fetowe Biegi Przełajowe. Ucznio- Przyjałkowski Krystian, Wiśniewie Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu wski Jakub, Bedke Dawid, BłaZAWODY PIŁKARSKICH DRUŻYN
Górnym zdobyli cztery medale.
szkiewicz Daniel, Guziński Wiktor,
Złote medale wywalczyła za- Godurowski Tymoteusz), a brązowe
OSP Z GMINY LUBICZ
równo drużyna dziewcząt (Jakubiak medale drużyna dziewcząt (LewaMartyna, Wilamowska Natalia, ndowska Anna, Kowalska Natalia,
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Wielu z nas jesień kojarzy
głównie z grzybami, które o tej
porze roku zapewniają nam
zapasy na cały nadchodzący
rok.
W gminie Lubicz i jej okolicach nie brakuje dogodnych
miejsc do grzybobrania, nic więc
dziwnego, że w ostatnich tygodniach możemy zaobserwować
wielu grzybiarzy, przeczesujących okoliczne lasy w poszukiwaniu swoich ulubionych gatunków. Jakich? Gusty są różne,
a przecież jest w czym wybierać
– kurki, prawdziwki, podgrzybki, maślaki, gąski i wiele, wiele
innych.
Jest to też czas, którym wertujemy kulinarne książki, w poszukiwaniu przepisów na przyrządzenie zebranych grzybów.
Zupy grzybowe, faszerowane
grzybami mięsa, czy po prostu
grzyby podsmażone na patelni –
to smak prawdziwej polskiej jesieni. Część grzybów jest suszona, aby nadać niepowtarzalny
charakter wigilijnym potrawom,
ale także by pozwolić zaspokoić
głód na grzybowy smak aż do
następnego sezonu. Pamiętajmy
jednak, aby zbierać tylko grzyby,
co do których mamy absolutną
pewność, że na nie zaszkodzą.
Jeśli znajdziemy grzyb, który
budzi nasze wątpliwości, lepiej
zostawić go w spokoju.
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