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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubicz!

Zbliża się radosny okres Świąt
 Zmartwychwstania 

Pańskiego, który budząc w lu
dziach optymizm, jednocześnie

 

niesie ze sobą głęboką reflek
sje i zadumę. 

Niech ten błogosławiony czas
 będzie 

dla Państwa okazją do wielu 
miłych chwil 

spędzonych w gronie rodziny 
i przyjaciół, 

a Zmartwychwstanie Chrystusa 

niech napełni serca miłością i
 nadzieją 

na lepsze dziś i piękniejsze ju
tro.

 Składamy Państwu najserdec
zniejsze życzenia zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych.

5 marca br. w Poznaniu, pod-
czas Kongresu XXV-lecia  Samo-
rządu Terytorialnego, delegaci, 
towarzyszącego temu wydarzeniu 
XXIX Zgromadzenia Ogólnego 
ZGW RP, jednogłośnie wybrali 
nowego Przewodniczącego Zwią-
zku Gmin Wiejskich, członków 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
– z przyjemnością informujemy, 
iż został nim wójt naszej gminy – 
Pan Marek Olszewski. 

Jest to niewątpliwy wyraz uzna-
nia dla całokształtu pracy samorzą-
dowej Pana Wójta, ale i wyróżnienie 
dla całej gminy. ZGM RP jest naj-
większą organizacją zrzeszającą 
gminy wiejskie z całego kraju – 
obecnie zrzesza ponad 550 gmin.  
Podstawowym celem Związku jest 

WÓJT GMINY LUBICZ NOWYM PRZEWODNICZĄCYM 

ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RP

integracja samorządów wiejskich 
i rozwiązywanie typowych proble-
mów tego środowiska.

Warto przypomnieć, iż Marek 
Olszewski jest wójtem gminy Lu-
bicz od 1992 roku. Kiedy Gmina 
wstępowała do Związku Gmin 
Wiejskich RP, został członkiem za-
rządu Związku a w 2003 roku jego 
wiceprzewodniczącym. Od piętna-
stu lat współprzewodniczy Zespoło-
wi Edukacji, Kultury i Sportu Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, w którym skutecz-
nie zabiega o finansowe organiza-
cyjne warunki prowadzenia zadań 
oświatowych przez samorządy. Pro-
blematyką oświatową zajmuje się 
także na poziomie europejskim, ja-
ko zastępca członka Komitetu Re-

gionów UE pracuje 
w komisji edukacji 
badań naukowych 
i młodzieży. Do-
wodem uznania dla 
pracy Wójta Marka 
Olszewskiego są 
liczne odznacze-
nia, nagrody i wy-
różnienia, w tym 
również ostatnia - 
Nagroda Obywa-
telska 25-lecia Sa-
m o r z ą d n o ś c i ,  
o której więcej pi-
szemy na str. 2. 

Panu Wójtowi 
Serdecznie 

Gratulujemy!
Wójt Marek Olszewski podczas Kongresu 

na 25-leciu Samorządności

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski
Przewodnicząca Gminy Lubicz

Hanna Anzel
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Miło nam poinformować, iż 9 
marca br. podczas uroczystości 
z okazji 25 rocznicy uchwalenia 
ustawy o samorządzie terytorial-
nym w Pałacu Prezydenckim, 
Wójt Gminy Lubicz Marek Ol-
szewski otrzymał z rąk Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskie-
go dyplom Nagrody Obywatel-
skiej 25-lecia Samorządności za 
zaangażowanie w działalność na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Jak podkreślił Prezydent – 
wielki eksperyment, jakim była 

NAGRODA OBYWATELSKA 25-LECIA SAMORZĄDNOŚCI 

DLA MARKA OLSZEWSKIEGO 

odbudowa samorzą-
dności polskiej, okazał się 
w i e l k i m  s u k c e s e m ,  
a społeczeństwo polskie 
w pełni zaakceptowało 
samorządność jako spo-
sób funkcjonowania pań-
stwa polskiego oraz spo-
sób relacji między wła-
dzą, a obywatelami.

Dlatego też wręczone 
odznaczenie jest szcze-
gólnym wyrazem podzię-
kowania za dokonania 
w ramach całości samo-
rządu polskiego. 

W ostatnią fazę weszły roboty 
na placu budowy nowej, pełno-
wymiarowej sali sportowej w Zło-
torii. 

Budynek stawiany jest w bezpo-
średnim sąsiedztwie szkoły podsta-
wowej. Zostanie z nią powiązany 
poprzez łącznik, w którym znajdą 
się dodatkowe cztery sale lekcyjne, 
sala komputerowa oraz pokój nau-
czycielski. Będą tam oczywiście 
również szatnie i toalety, które będą 
służyły użytkownikom nowej hali. 

Sala posiadać będzie pełnowy-
miarowe pola do gry w koszyków-
kę, siatkówkę i futsal. Obiekt będzie 
odpowiednio nagłośniony. 

Koszty budowy w 1/3 pokryje 
dotacja z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki przyznana dzięki uzyskanej 
rekomendacji Zarządu Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego. 

- Wszyscy czekamy na nią 
z niecierpliwością – mówi Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Złotorii Pa-
ni Wiesława Geras – w naszej szkole 
systematycznie przybywa uczniów, 
więc potrzeba jest i nowej sali 

SALA SPORTOWA W ZLOTORII 

BĘDZIE GOTOWA NA 1 WRZEŚNIA 

gimnastycznej, jak i nowych sal 
lekcyjnych. 

Uroczyste otwarcie obiektu na-
stąpi w trakcie inauguracji roku 
szkolnego w dniu 1 września. 

Nowa sala będzie po godzinach 
otwarta dla mieszkańców.
- Rozwiązania takie praktykujemy 
od lat w Lubiczu Górnym i Grębo-
cinie, gdzie nowo wybudowane 

obiekty zostały udostępnione mie-
szkańcom – mówi Wójt Marek 
Olszewski – w skali miesiąca korzy-
sta z nich kilkaset osób. 

W ten sposób nowa sala gimna-
styczna wraz z otwartym cztery lata 
temu zespołem boisk typu „Orlik” 
stanowić będzie ogólnodostępny, 
nowoczesny i wielofunkcyjny kom-
pleks sportowy. 

Wręczenie nagród w Pałacu Prezydenckim

Wójt Gminy Lubicz z Parą Prezydencką

Budynek nowej sali sportowej w Złotorii

26 marca br. w Zespole Szkół 
nr  w Lubiczu Górnym odbyła się 
konferencja pt. „W zdrowym 
uczniu zdrowy duch oraz lepsza 
chęć do nauki i zabawy”, której 
przewodniczył Wójt Gminy Lu-
bicz Marek Olszewski. 

Na spotkaniu obecni byli dyrek-
torzy, nauczyciele, radni Rady Gmi-
ny Lubicz, sołtysi, przedstawiciele 
Rad Rodziców oraz rodzice ucz-
niów. 

Konferencja poświęcona była 
problemowi otyłości oraz innym 
zagrożeniom cywilizacyjnym, na 
które narażone są nasze dzieci. 

Pani dr Zuzanna Kościukiewicz 
Ordynator Oddziału Dziecięcego 
Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. 
dra Markiewicza w Ciechocinku 
wystąpiła z prelekcją pt. „Możli-
wości leczenia chorób problemów 
zdrowotnych wynikających z zagro-
żeń cywilizacyjnych.”, podczas któ-
rej omówiła m.in. choroby górnych 
dróg oddechowych, dysfunkcje 
narządów ruchu czy układu nerwo-
wego. Przedstawiła również ofertę 
Uzdrowiska Ciechocinek w zakre-
sie skutecznego leczenia otyłości 
wśród dzieci w wieku od 3 do 18 lat.

Podczas spotkania pracownik 
Urzędu Gminy Lubicz Pani Dorota 

Balejko, Inspektor ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, omówiła również ofertę 
świetlic środowiskowych działają-
cych na terenie naszej gminy, 
w których regularnie odbywają się 
zajęcia plastyczne, sportowe i edu-
kacyjne, mające na celu zagospoda-
rowanie wolnego czasu dzieciom 
i młodzieży.  

Wystąpiła również dr ZS nr 1 
w Lubiczu Górnym, pani Joanna 
Ardanowska, która zwróciła szcze-
gólna uwagę na rolę rodziców 
w prawidłowym rozwoju ich po-
ciech, potrzebę wspólnego spędza-
nia wolnego czasu w sposób akty-
wny, kształtowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych w co-
dziennej diecie. 

Pani Iwona Dolegała, nauczy-
cielka ZS nr 1, zaprezentowała do-
bre praktyki szkoły promujące 
zdrowe odżywianie, m.in. poprzez 
organizację zajęć, na których 
uczniowie samodzielnie przygoto-
wują zdrowe kanapki i sałatki. 

Na zakończenie spotkania odby-
ły się warsztaty plastyczne, których 
celem było zaprezentowanie ro-
dzicom różnych sposobów spędza-
nia wolnego czasu z dziećmi. 

 W ZDROWYM UCZNIU ZDROWY DUCH 

ORAZ LEPSZA CHĘĆ  

DO NAUKI I ZABAWY

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Lubiczu Dolnym zaprosiła 
wszystkie szkoły z terenu 
Gminy Lubicz do udziału 
w gminnym polsko-angiel-
skim konkursie na wykonanie 
torby wielokrotnego użytku 
pt. „EKO-TORBA”. 

Idea konkursu polega na 
osobistym wykonaniu toreb 
ekologicznych z motywami 
i hasłami w języku angielskim 
odnoszącymi się do recyklingu 
i ochrony środowiska. 

- W ten sposób jednocześnie 
kształtujemy wśród dzieci 
i młodzieży postawy pro-
ekologiczne oraz wzbudzamy 
zainteresowanie językiem an-
gielskim – twierdzi dyrektor 
szkoły Danuta Ferens, organi-
zator konkursu. 

Pani dyrektor przypomniała 
przy tym, że Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Lubiczu Dolnym 
w ubiegłym roku zorganizowała 
podobny konkurs pod nazwą 
„Pora na pomidora - Tomato 
time”, gdzie jednocześnie na-
mawiano dzieci do zdrowego 

odżywiania się, przy okazji 
wzbogacając ich zasób sło-
wnictwa angielskiego. 

- Eko-torba to symbol pro-
środowiskowej postawy życio-
wej – twierdzą koordynatorki 
konkursu Pani Sylwia Knieć 
i Marta Błaszak – którą trzeba 
mozolnie kreować od wczesne-
go dzieciństwa, aby tworzyć po-
kolenie wrażliwe na koniecz-
ność ochrony przyrody. W tym 
wieku jednocześnie dzieci najle-
piej przyswajają sobie niuanse 
języków obcych. 

Honorowy patronat nad 
imprezą objął Wójt Gminy Lu-
bicz – Marek Olszewski. 

Podsumowanie konkursu 
„EKO-TORBA” oraz wręczenie 
nagród odbędzie się 24 kwietnia 
w czasie obchodów Dnia Ziemi 
w Lubiczu Dolnym. Uroczy-
stość połączona będzie z war-
sztatami ekologicznymi.

Szczegółowy regulamin 
konkursu znajduje się na stronie 
internetowej
http://splubiczdolny.edu.pl/  
w zakładce aktualności. 

GMINNY KONKURS „EKO-TORBA” 

Uczestnicy Konferencji

Wnętrze nowej sali



3KWIECIEŃ 2015

Od trzech już lat obchody 
Dnia Kobiet są w naszej gminie 
wydarzeniem szczególnym. Nie 
szczędzimy sił, aby nasze panie 
poczuły się wyjątkowo docenione 
i tak też było w tym roku. 

W sobotę 7 marca br., za-
prosiliśmy mieszkanki gminy Lu-
bicz do Zespołu Szkół nr 1 w Lu-
biczu Górnym, gdzie odbyło się 
III Gminne Święto Kobiet. 

III GMINNE ŚWIĘTO KOBIET ZA NAMI! 

Już od godziny 11.00 czynne 
były stoiska promocyjne przygoto-
wane przez lokalnych artystów, rę-
kodzielników, firmy i salony, wszy-
stkich którzy chcieli zaprezentować 
paniom swoje wyroby i usługi – 
oryginalną biżuterię, wspaniałe 
kreacje, kosmetyki, piękne obrazy, 
a także usługi pielęgnacyjne, kos-
metyczne, doradztwo i pomoc w za-
kresie zdrowego odżywiania, mode-
lowania sylwetki itp. Dla zainte-
resowanych były również porady 
prawne, skarbowe, dyżurowali 
pracownicy ZUS oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy w Toruniu.  

Od godz. 13.00 w hali sportowej 
odbywały się występy artystyczne – 
wspaniale zaprezentował się Chór 
Szkolny a Capella „Gaudium Canta-
tes” oraz kabaret przygotowany 
przez Stowarzyszenie Kulturalne 
„Pokolenia”. 

Jednak na dobre impreza rozpo-
częła się o 14.00 wystąpieniem 
gospodarza – Wójta gminy Lubicz – 
Marka Olszewskiego, który złożył 

paniom najlepsze życzenia z okazji 
ich święta. Zaraz potem wystąpił 
zespół „Slavic Voices – słowiańskie 
głosy”, a po tuż po nim, coś na co 
panie czekały szczególnie – pokaz 
mody przygotowany przez firmę 
MarylaW z Torunia. Piękne modelki 
zaprezentowały specjalnie przygo-
towaną kolekcję wiosenną oraz kre-
acje wieczorowe autorstwa założy-
cielki firmy – pani Maryli Walkow-
skiej. 

Po pokazie mody odbyła się 
pierwsza część losowania loterii 
fantowej. Tradycyjnie jednym z fan-
tów było zaproszenie na kolację 
z Wójtem, ale upominków było całe 
mnóstwo – książki kucharskie, po-
radniki, kalendarze, kwiaty, kosme-
tyki, biżuteria. 

O godz. 16.00 odbył się koncert 
pt. „Bez dwóch zdań. Panowie dla 
pań. Duet braci Morka”, który 
poprowadziła znana aktorka Laura 
Łącz. Panowie Bogusław i Ryszard 
Morka oczarowali nasze panie 
wspaniałymi występem. 

Informujemy, że od 
dnia 16.03.2015  Biuro 
Obsługi Klientów Lu-
bickich Wodociągów 
Sp. z o.o. mieści się 
przy ul. Toruńskiej 56 
w Lubiczu Dolnym.

ZMIANA 

SIEDZIBY 

LUBICKICH 

WODOCIĄGÓW

Jestem mieszkanką naszej 
pięknej gminy od niedawna. Moja 
rodzina kupiła tutaj działkę i wre-
szcie zamieszkaliśmy w naszym 
wymarzonym domku. Okolica 
piękna – lasy, łąki, czego można 
chcieć więcej? Moja posesja gra-
niczy od tyłu z dwoma sąsiadami. 
Jak się jednak okazało, żyją oni 
jak Pawlak i Kargul z kultowej 
komedii „Sami swoi”. 

Na dobrą sprawę nie wiadomo 
od czego się zaczęło, ale jak Stefan 
posadził tuje przy granicy działki, to 
Michał podlał je kwasem, aż zmar-
niały. Jak Michałowi uciekł pies, to 
Stefan mu go podtruł, że ledwie się 
biedak wylizał. Jak Stefanowi kura 
przeleciała przez płot, to Michał 
zrobił z niej rosół i się nie przyznał. 
Tak to trwa od wielu lat. 

Obserwuję to wszystko i staram 
się zachować bezstronność, ale to 
bardzo trudne i przykre. Zarówno 
Stefan, jak i Michał to bardzo sym-
patyczni ludzie, kiedy rozmawia się      
z nimi osobno. Kiedy jednak sprawa 
dotyczy tego drugiego, zaraz wstę-
puje w nich jakiś amok i są ślepi 
i głusi na wszelkie argumenty. 

Prawdopodobnie te animozje 
zaczęły się jeszcze za czasów ich 
dziadków, którzy byli bardzo wy-
rywnymi ludźmi i nieraz dochodziło 
między nimi do rękoczynów. Teraz 
już trzecie pokolenie walczy, nie 
wiadomo o co. 

Pewnego razu Stefan wyjechał 
z domu. Została jego żona Wanda 
i dzieci. Nas też w domu nie było. 
Wtedy nastała ta sądna noc. Wiem to 
od samego Stefana, który opowie-
dział mi potem jak było.

Rozpętała się straszna burza. 
Piorun uderzył w pobliskie drzewo 
rosnące samotnie przy domu Micha-
ła. Wybuchł pożar, a ogień błyska-
wicznie przeniósł się na budynek. 
Stefan to dostrzegł, ale nie zamie-
rzał pomagać Michałowi. Zacierał 
ręce, że wreszcie zatriumfowała 
sprawiedliwość. Jednak Marysia, 
żona Stefana wygoniła go na siłę, 
żeby sprawdził, czy wszystko w po-
rządku. Jeśli uciekają, to dobra, nie 
pomagaj – mówiła, ale może spali 
i nie mogą się teraz wydostać. 
Można się kłócić, ale w obliczu 

ostatecznego nieszczęścia nie mo-
żna być obojętnym. Stefan niechęt-
nie posłuchał żony. Chciał zajrzeć 
do domu Michała, ale drzwi były 
zablokowane. Nagle otworzyło się 
okno na piętrze i Wanda, żona 
Michała zaczęła krzyczeć, że nie 
mogą się wydostać, a męża nie ma, 
żeby im pomógł. Stefan pobiegł po 
drabinę. Wyciągnął przez okno 
Wandę i trójkę dzieci. W między-
czasie Marysia zadzwoniła do Stra-
ży Pożarnej. Było zimno i wilgotno. 
Przestraszone i rozespane dzieci 
i Wanda stali przed płonącym 
budynkiem tylko w cienkich piża-
mach. Marysia zaprosiła ich do 
domu. Dała koce i ciepłą herbatę. 

Następnego dnia wrócił Michał. 
Dowiedział się, że to właśnie Stefan 
i jego żona pomogli jego rodzinie 
w obliczu tragedii. Trudno było się 
przełamać, ale poszedł do Stefana     
i podał mu rękę. Bo czy ważne są 
takie drobiazgi jak szczekający pies, 
czy biegające kury? Trzeba widzieć, 
co naprawdę jest ważne. Lepiej 
przymknąć oko na drobiazgi: na bie-
gające zwierzęta, na drobne hałasy, 
na okresowe utrudnienia... 

Dobre stosunki sąsiedzkie to 
dobro bezcenne. Nigdy przecież nie 
wiadomo, czy nie będziemy potrze-
bowali pomocy tego znienawi-
dzonego sąsiada, a wówczas może 
się okazać, że nie będzie on miał 
takiej mądrej żony, jaką ma Stefan.

WIOSNA W OGRODACH 

– WIOSNA W SERCACHW miesiącu marcu br. gmina 
Lubicz dwukrotnie gościła przed-
stawicieli Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Toruniu pod prze-
wodnictwem Pani Bożeny Wan-
kiewicz – Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Analiz Rzecznika 
Prasowego O/ZUS w Toruniu.

Każde spotkanie cieszyło się  
dużym zainteresowaniem. Zarówno 
podczas Gminnego Święta Kobiet 
w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu 
Górnym jak i w dniu 13 marca 
2015r. w świetlicy środowiskowej 
w Lubiczu Dolnym, przy ul. Toruń-
skiej 21, mieszkańcy naszej gminy 
bardzo licznie przybyli, aby uzys-
kać porady pracowników ZUS.

Najczęściej poruszane problemy 
to: złożenie dokumentów w celu 
uzyskania renty, emerytury, zasiłku 
chorobowego, możliwości skorzy-
stania z renty rodzinnej. 

Wielu przedsiębiorców i osób 
planujących rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej zapoznało się ze 
stawkami ubezpieczenia społeczne-
go. 

Można również było dopełnić 
wszystkich formalności w celu 
uzyskania podpisu kwalifikowa-

WSPÓŁPRACA Z ZUS TORUŃ

nego oraz sprawdzić wysokość 
przyszłej emerytury po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. 

Mamy nadzieję, że ta współpra-
ca będzie się zacieśniać, a pra-

cownicy ZUS-u będą cyklicznie 
u nas gościć i Państwo będziecie 
mogli korzystać z pomocy fachow-
ców z zakresu ubezpieczeń społe-
cznych.  

Co raz większą popularnością 
cieszy się w naszej gminie zwyczaj 
organizowania warsztatów świą-
tecznych. 

Święta Wielkanocne przed nami, 
a jak święta, to i ozdoby świąteczne, 
które pozwalają nam podkreślić ten 
wyjątkowy czas i stworzyć w na-
szych domach niepowtarzalną at-
mosferę. Ozdoby – najlepiej wyko-
nane ręcznie i według własnych 
pomysłów można przygotować 
właśnie podczas wielkanocnych 
warsztatów plastycznych. Takie 
odbyły się m.in. w Grabowcu, 
Krobi, Gminnej Bibliotece Publi-
cznej w Lubiczu, a także w Zespole 
Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym.

 Uczestnicy – dzieci, a także co 
raz liczniejsza grupa dorosłych, 
chętnie uczyły się wykonywania 
efektownych stroików, kolorowych 
kartek świątecznych, ozdób do 
wielkanocnych koszyczków, tech-

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY PLASTYCZNE 

nik zdobienia jaj i wielu innych 
drobiazgów, które wprowadzają nas 
w nastrój Świąt Wielkanocnych.

Wspólne przygotowywanie 
świątecznych ozdób w gronie ro-

dziny czy przyjaciół i sąsiadów 
może być miłym sposobem na 
przygotowanie się do wyjątkowego 
czasu upamiętnienia Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa.  

Na zakończenie tego emocjonu-
jącego popołudnia Wójt zaprosił 
wszystkich na tort oraz drugą część 
loterii fantowej. Wiele pań opuściło 
szkołę obdarowanych prezentami. 

Organizatorzy składają serde-
czne podziękowania wszystkim, 

którzy brali udział w organizacji 
imprezy oraz mieszkankom naszej 
gminy za tak liczne przybycie. 

Do zobaczenia w przyszłym 
roku podczas IV Gminnego Święta 
Kobiet! 

Szczęśliwe losowanie podczas loterii fantowej

Porady pracownic ZUS-u

Warsztaty florystyczne w ZS nr 1 w Lubiczu Górnym

Występ Bogusława Morki
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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

Nakład:
4000 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

Czy wiecie, że w Lubiczu Dol-
nym w niewielkiej firmie rodzin-
nej powstają jedne z najlepszych 
polskich tradycyjnych chrzanów 
i musztard? Produkuje je firma 
„Ekologia spod strzechy” p. Józe-
fa Siadaka. 

Na ostatnim Toruńskim Festiwa-
lu Smaków otrzymała ona wyróż-
nienie za serię musztard history-
cznych – musztardy cytrynowej 
i musztardy Króla Jana. Chrzany 
i musztardy produkowane przez Jó-
zefa Siadaka oparte są o staropol-
skie receptury, które wyszperał on 
w najstarszych polskich książkach 
kucharskich i traktatach kulinar-
nych datowanych na XVI i XVII 
wiek! Do ich produkcji stosowane 
są wyłącznie składniki osobiście 
zebrane przez właściciela i jego 
rodzinę.  

To kolejne laury zebrane przez 
lubickiego producenta. Wcześniej 
był on wielokrotnie nagradzany – na 
przykład na największym święcie 

produktów tradycyjnych w Europie 
– „Festiwalu smaku” w Grucznie, 
gdzie główne nagrody otrzymały 
m.in. serie tradycyjnych chrzanów 
i przysmaków chrzanowych.

Gratulujemy, a chętnych do sko-
sztowania lubickich specjałów za-
praszamy na profil „Ekologia spod 
strzechy” na Facebooku oraz oso-
biście na Jesionową 8 w Lubiczu 
Dolnym. 

TRADYCYJNE CHRZANY I MUSZTARDY 

Z LUBICZA NAGRODZONE

do Ćwierćfinału Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Kujawsko – Pomorskiego Szkol-
nego Związku Sportowego w Te-
nisie Stołowym Chłopców, który 
odbył się 10 lutego 2015r. 

W województwie chłopcy 
zajęli miejsce IV. 

BRAWO !!! Życzymy 
kolejnych sukcesów!!!

SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W GRONOWIE 

W TENISIE STOŁOWYM

W miesiącu marcu  szkoła 
w Lubiczu Górnym przygotowała  
dla swoich uczniów wiele atrakcji.

Odbył się XVI Konkurs Inter-
pretacji Utworów dla Dzieci pt. 
„Zabawa w teatr”, w którym 
uczestniczyli uczniowie oddziałów 
0 oraz klas I–III SP. 

Tuż po feriach ruszyła kolejna 
edycja „Szkolnego Konkursu Lite-
rackiego dla Klas II i III SP”, 
organizowanego przez Panią Wio-
lettę Bieniewicz i Katarzynę Ru-
mińską, tym razem pt. Ferie z mojej 
wyobraźni. 

Uczniowie wzięli również 
udział w XII Konkursie Interpretacji 
Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży 
w Teatrze „Baj Pomorski” w Toru-
niu, w który Wiktoria  Piotrzkiewicz 
zajęła II miejsce, czego serdecznie 
gratulujemy. 

Oprócz konkursów teatralnych 
i artystycznych odbyły się również  
zmagania z matematyką. W gimna-
zjum obchodzono Święto Matema-
tyki z okazji  Międzynarodowego 
Dnia Liczby Pi, połączone z mię-

AKTYWNY  MARZEC W ZS NR 1 W LUBICZU GÓRNYM

dzyklasowym konkursem matema-
tycznym. Ponadto odbyły się trzy 
szkolne konkursy matematyczne 
z cyklu „Rozdajemy oceny”, w któ-
rych nagrodami były właśnie oceny 
z matematyki. 

Kolejny konkurs, tym razem 
matematyczno - plastyczny, pt. 
Gdzie matematyka mieszka?, wy-

magał od uczniów kreatywnego 
podjęcia rozwiązań matematycz-
nych w życiu codziennym i przed-
stawienie ich na plakacie.
 Zwycięzcom poszczególnych kon-
kurencji i wszystkim uczestnikom, 
gratulujemy sukcesów oraz życzy-
my dalszego rozwijania pasji i za-
interesowań.

Olga Wankiewicz – uczennica 
klasy V b Szkoły Podstawowej 
w Złotorii przygodę z kolarstwem 
rozpoczęła jeszcze w dzieciństwie.

Zaczęło się od przejażdżek ro-
werowych z tatą „– wspomina Olga, 
która na co dzień trenuje w Coperni-
cus – Akademi Michała Kwiatkow-
skiego. 

Pierwszym sukcesem było 4. 
miejsce na wyścigu w Młyńcu Pier-
wszym 22. 06. 2014. Następnie 
wraz z kolejnymi startami pojawiły 
się kolejne sukcesy. 

Olga szybko robi postępy. Jej 
największym osiągnięciem jest, w 
dniach 3 – 4 sierpnia 2014, dwu-

KOLEJNY TALENT KOLARSKI 

W NASZEJ GMINIE

krotny udział w zawodach Nutella 
Mini Tour de Pologne w Bydgo-
szczy, podczas którego zajęła trze-
cie miejsce, oraz w Warszawie, 
gdzie uzyskała drugie miejsce.

Natomiast 14 września 2014 
roku została wicemistrzynią Polski 
w kategorii żakini na Mistrzostwach 
Polski w Maratonie MTB.

Idolem sportowym dziewczynki 
jest mistrz świata Michał Kwiat-
kowski, założyciel Klubu Coperni-
cus. Olga dodaje, że w Klubie pa-
nuje wspaniała atmosfera, co moty-
wuje młodzież do osiągania sukce-
sów sportowych. 

Przypominamy, że w sołec-
twach, w których odbierane są 
bioodpady wznowienie odbioru 
nastąpi 4.04.2015 r. w przedświą-
teczną sobotę. 

Następne obiory będą realizo-
wane w każdą sobotę aż do końca 
listopada 2015 r. Ważne jest, aby 
pojemniki były wystawione przed 
posesję od godziny 6 rano w dniu 
odbioru. Najlepiej zrobić to dzień 
wcześniej. Pojemniki nie mogą być 
wypełnione gruzem, ziemią, po-
piołem ani odchodami zwierzę-
cymi, pod rygorem braku ich odbio-
ru przez firmę wywozową. W po-
jemniku mogą się znaleźć obierki, 
odpadki żywnościowe za wyjątkiem 
mięsa i kości, drobne gałązki, liście, 
skoszona trawa czy chwasty.

Wznawiamy również odbiór 
odpadów wielkogabarytowych 
sprzed posesji. Przypominamy, że 
w przypadku chęci skorzystania 

WIOSNA W ODPADACH

z tej usługi należy zgłosić ten fakt do 
Urzędu Gminy – pok. 21 lub tele-
fonicznie – 56 621 21 28, albo 
mailem: odpady@lubicz.pl na 5 dni 
roboczych przed planowanym ter-
minem odbioru. W zgłoszeniu 
należy podać imię i nazwisko, adres 
posesji, telefon oraz jakie przedmio-
ty i w jakiej ilości będą wystawione. 
Informacja ta jest konieczna w celu 
zaplanowania wielkości i ilości 
samochodów do odbioru tych 
odpadów.

Przypominamy również, że 
elektroodpady, opony i materiały 
budowlane nie mogą być trakto-
wane jako wielkogabaryty. Takie 
odpady można odstawić własnym 
transportem do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Lubiczu 
Górnym – na terenie oczyszczalni 
ścieków – wjazd od Nowej Wsi. 
Przyjmowane są one tam nieod-
płatnie. Jedynym  wyjątkiem są 

6 lutego  2015 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Grono-
wie  wzięli udział w Mistrzos-
twach Powiatu Toruńskiego - 
Drużynowy Tenis Stołowy 
Chłopców w Pigży. 

Szkołę reprezentowali: Igor 
Wełnowski i Piotr Szyjkowski  
z klasy VI. Uczniowie zajęli  
miejsce I i zakwalifikowali się 

Szkoła Podstawowa w Młyńcu 
Pierwszym jest niewielką pla-
cówką położoną w dolinie urokli-
wej rzeki Drwęcy. 

Uczniowie i rodzice zawsze 
mogą  tu liczyć na nieliczne zespoły 
klasowe, zapewniające indywidu-
alne podejście do dziecka oraz sze-
roki wachlarz zajęć edukacyjnych. 
Nasza placówka to środowisko 
wyjątkowo bezpieczne i przyjazne  
szczególnie młodszym dzieciom, 
które są tutaj wspomagane w rozwi-
janiu swoich uzdolnień i opanowują 
umiejętności potrzebne im w dalszej 
edukacji.                                                     

Ostatnio wizerunek szkoły zna-
cznie się zmienia. W listopadzie 
oddano bowiem do użytku sfinanso-
wane ze środków Gminy przy 
wsparciu finansowym z Minister-
stwa Sportu i Turystyki wielofun-
kcyjne boisko sportowe, które ofe-
ruje uczniom m.in. boisko do piłki 
nożnej, siatkowej, koszykowej. 
Z pięknej, zielonej murawy korzy-
stają zarówno uczniowie jak i pozo-
stali mieszkańcy naszej miejsco-
wości. 

Od tego roku szkolnego także 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom uczniów i ich rodziców, gmina 
zapewniła dowóz dzieci autobusem 

gminnym. Do naszej szkoły są do-
wożone dzieci z Brzezinka, Józefo-
wa, a nawet z odległego Szembe-
kowa. 

Od niedawana, dzięki środkom 
gminnym, nasza placówka wzboga-
ciła się także o tablicę interaktywną. 
Jej wykorzystanie  przyczynia się 
do uatrakcyjnienia prowadzonych 
zajęć i ma znaczący wpływ na 
efektywność procesu kształcenia. 

Obecnie w młynieckiej placów-
ce zakończyła się adaptacja pomie-
szczeń mieszkalnych na pomie-
szczenia szkolne. W ten sposób 
znacznie zwiększyła się powierz-
chnia użytkowa szkoły. Do dyspo-
zycji uczniów będzie sala do spo-
żywania posiłków oraz kolorowa 
i nowocześnie urządzona świetlica. 
Już wkrótce z nowej dodatkowej 
bazy będą korzystać uczniowie.

Należy także dodać, że  sta-
raniem Pani Dyrektor w obecnym 
roku szkolnym odświeżono więk-
szość sal lekcyjnych, a nauczyciele 
i pozostali pracownicy szkoły dbają, 
aby zajęcia odbywały się  w koloro-
wych, pomysłowo udekorowanych  
oraz czystych i schludnych salach 
lekcyjnych.    

Od drugiego semestru wydłużył 
się również czas pracy szkoły. Dwa 

razy w tygodniu dzieci z naszej 
miejscowości mogą uczestniczyć 
w popołudniowych zajęciach w ra-
mach świetlicy środowiskowej, fi-
nansowanej ze środków gminnych. 
W tym czasie pod okiem kreatyw-
nych pań prowadzących, dzieci roz-
wijają swe zdolności plastyczne 
i teatralne.

Z pewnością  wszystkie wpro-
wadzone zmiany przyczynią się one 
do poprawy atrakcyjności naszej 
szkoły na rynku edukacyjnym.             

odpady budowlane w ilości powyżej 
31 m , za które trzeba zapłacić 150 zł 

3za każdy m  powyżej tego pier-
wszego, bezpłatnie przyjmowa-
nego.

Harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych:

- Grębocin, Brzeźno, Brzezinko, 
Gronowo, Rogówko, Rogowo 
14.05.2015 i 1.10.2015 

- Grabowiec, Jedwabno, Kopanino 
15.05.2015 i 2.10.2015 

- Lub icz  Dolny  18 .05 .2015  
i  5.10.2015 

- Lubicz  Górny  19 .05 .2015  
i  6.10.2015 

- Złotoria, Nowa Wieś 20.05.2015 
i  7.10.2015 

- Krobia, Mierzynek, Młyniec I, 
Młyniec II 21.05.2015 i 8.10.2015.

NOWY WIZERUNEK MŁYNIECKIEJ SZKOŁY

Występy teatralne uczniów ZS nr1 w Lubiczu Górnym

Nagroda zdobyta podczas 
Toruńskiego Festiwalu Smaku

Młodzi kolarze z Mistrzem Świata



Od 26 stycznia br. do 25 marca br. we wszystkich sołectwach gminy 
Lubicz odbyły się zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru 
sołtysów i rad sołeckich. 

Ich wyniki przedstawiają się następująco:

Lp. Nazwa 
sołectwa

Sołtys Członkowie rady sołeckiej

1. Brzezinko Katarzyna 
Laskowska

Jacek Witkowski, 
Aleksandra Wilczyńska, 

Wiesław Milewicz

2. Brzeźno Piotr Dąbrowski Jacek Węglarz, Teresa Wąsik, 
Kazimierz Tkaczyk

3. Grabowiec Danuta 
Wojciechowska

Arleta Brzozowska, 
Stanisław Maćkiewicz,

Wiktor Kawczyński

4. Grębocin Małgorzata 
Jurkiewicz

Małgorzata Popławska, 
Genowefa  Budzińska, 

Andrzej Kowalski, 
Ewa Kulig, 

Marek Górski

5. Gronowo Paweł 
Kuczkowski

Mirosława Gilar, 
Karina Wroniecka, 

Dorota Reiwer – Łużny, Roman 
Brzustowski

6. Jedwabno Jan Strzelecki Beata Winiarska,  
Zbigniew Kuszyński,    

Agnieszka Wojciechowska

7. Krobia Marian Sulecki Marek Nicewicz, 
Arkadiusz Gawroński, Barbara 

Jackiewicz, 
Iwona Puszakowska

8. Kopanino Ludwik Wikiera Katarzyna Torkowska, 
Krzysztof Czynszak, 
Roman Komolibio

9. Lubicz Dolny Alicja Zielińska Jadwiga Tolińska, Bożena 
Wolak, Danuta Stanikowska, 
Monika Markowska, Paweł 

Grzankowski

10. Lubicz Górny Damazy 
Jarzębowski

Juliusz Przybylski, 
Jacek Dolega, Zdzisław  
Zakrzewski, Stanisław 

Nowakowski, Jan Lipiński

11. Mierzynek Mariusz Filuś Dorota Kowalska, Anna 
Kowalczyk, Jerzy Sójka

12. Młyniec 
Pierwszy

Anna Katra Marian Wernerowski, 
Marian Kępski, 

Sławomir Skrzyniecki

13. Młyniec Drugi Kazimierz 
Smoliński

Roman Poskart, 
Kazimierz Poskart, 

Krzysztof Sokołowski

14. Nowa Wieś Mirosław 
Majewski

Magdalena Moczkodan, Teresa 
Wiśniewska, 

Andrzej Czech, 
Agnieszka Radzimska

15. Rogowo Sławomir 
Sacharuk

Alicja Ulewicz, Barbara 
Miastkowska, Lucjan Paga

16. Rogówko Bogdan 
Laskowski

Jolanta Nikiel, 
Zbigniew Kwieciak, 
Maria Jankowska, 

Wiesław Modrzejewski

17. Złotoria Barbara 
Kisielewska

Anna Koroniewska, Mirosław 
Witkowski, Andrzej 

Drozdowski, Bernard 
Kwiatkowski, Włodzimierz 

Sąsiadek

WYBORY NA SOŁTYSÓW 

I DO RAD SOŁECKICH ZAKOŃCZONE! 

Na podstawie decyzji Marszał-
ka Sejmu z dnia 4 lutego 2015r 
ustalono termin wyborów Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.
 I tura wyborów prezydenckich 
odbędzie się 10 maja 2015r, zaś 
ewentualna II tura nastąpi dwa 
tygodnie później – 24 maja 2015r.

W związku z powyższym prze-
kazujemy skrót informacji Państwo-
wej Komisji Wyborczej o upra-
wnieniach wyborców niepełno-
sprawnych w wyborach Prezydenta 
RP r oraz informację  o możliwości 
głosowania korespondencyjnego. 
Cała informacja Państwowej Ko-
misji Wyborczej zamieszczona jest 
na stronie internetowej gminy 
www.lubicz.pl w zakładce „Wybory 
Prezydenta RP”

Informacja
o uprawnieniach wyborców nie-
pełnosprawnych w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zarządzonych na dzień 10 
maja 2015 r. 

Wyborcy niepełnosprawni biorą 
udział w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na takich 
samych zasadach jak pozostali 
wyborcy, jednakże przysługują im 
poniższe uprawnienia.:

I. Prawo do uzyskiwania informa-
cji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny ma 
prawo do uzyskiwania informacji o: 
1) właściwym dla siebie obwodzie 

głosowania, 
2) lokalach przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnospra-
wnych, 

3) warunkach dopisania wyborcy 
do spisu wyborców w wybra-
nym obwodzie głosowania, 

4) terminie wyborów oraz godzi-
nach głosowania, 

5) komitetach wyborczych biorą-
cych udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych kandydatach 
na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

6) warunkach oraz formach głoso-
wania. 

Informacje, o których mowa wy-
żej, są podawane do publicznej wia-
domości poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej gminy w za-
kładce „Wybory Prezydenta RP” 
oraz na tablicy wyborczej w Urzę-
dzie Gminy. 

Informacje te są także przekaz-
ywane wyborcy niepełnosprawne-
mu, na jego wniosek, telefonicznie 
lub w drukowanych materiałach 
informacyjnych, w tym w formie 
elektronicznej. We wniosku, 
o którym mowa, wyborca podaje 
nazwisko, imię (imiona) oraz adres 
stałego zamieszkania. 
W/w informacje wyborca uzyska 
w Urzędzie Gminy Lubicz przy ul. 
Toruńskiej 21, w pokoju nr 23 
(I piętro) lub pod nr telefonu 
56 621-21-14 oraz adresem email 
b u r c z y n s k a @ l u b i c z . p l  
Informacji udzieli Pani Hanna 
Burczyńska – Kierownik Refera-
tu Organizacyjnego

II. Informacja o prawie głosowa-
nia przez  pełnomocnika

Wyborcy posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności  oraz 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, mają 
prawo do głosowania za pośrednic-
twem pełnomocnika.

Wnioski o ustanowienie pełno-
mocnictwa można składać w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Lu-
biczu, przy ul. Toruńskiej 24 
(budynek B), w godzinach pracy 
urzędu w pokojach nr 5 i 6 
(I piętro). Można pobrać tam 
również druki wniosków. Kontakt 
telefoniczny pod nr 56-678-27-08 ,
56 674- 40-14

W celu sporządzenia aktu pełno-
mocnictwa wyborca składa wnio-
sek, który należy złożyć najpóźniej  
do dnia 4 maja 2015 r. 

III. Głosowanie w lokalu wybor-
czym przy użyciu nakładki na 
kartę do głosowania sporządzonej 
w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny mo-
że głosować w lokalu wyborczym 
przy użyciu nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfa-
becie Braille'a. 

W dniu wyborów obwodowa 
komisja wyborcza wraz z kartą do 
głosowania wyda wyborcy nie-
pełnosprawnemu, na jego prośbę, 
nakładkę na tę kartę. Po oddaniu 
głosu wyborca obowiązany jest 
zwrócić komisji obwodowej na-
kładkę na kartę. 

IV. Korzystanie z pomocy innej 
osoby w trakcie głosowania 
w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, 
na jego prośbę, może pomagać 
w głosowaniu w lokalu wyborczym 
inna osoba, w tym także niepełno-
letnia. Pomoc ta może mieć tylko 
techniczny charakter; nie może ona 
polegać na sugerowaniu wyborcy 
sposobu głosowania lub na głoso-
waniu w zastępstwie tego wyborcy. 
Osobą tą nie może być członek 
komisji ani mąż zaufania, natomiast 
komisja jest obowiązana, na prośbę 
wyborcy niepełnosprawnego, do 
przekazania ustnie treści obwie-
szczeń wyborczych w zakresie in-
formacji o komitetach wyborczych 
biorących udział w wyborach oraz 
o zarejestrowanych kandydatach na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

Ponadto wyborca niepełnospra-
wny może skorzystać z uprawnień 
przysługujących każdemu wyborcy, 
które ułatwiają wzięcie udziału 
w głosowaniu, takich jak głosowa-
nie korespondencyjne, głosowanie 
w wybranym obwodzie głosowania, 
w tym obwodzie przystosowanym 
do potrzeb wyborców niepełnospra-
wnych, głosowanie na podstawie 
zaświadczenia o prawie do głoso-
wania. 

Informacja dot. głosowanie 
korespondencyjnego

Zgodnie z art. 53 Kodeksu wy-
borczego wyborca może głosować 
korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespon-
dencyjnego wyborca zgłasza wój-
towi do 15 dnia przed dniem 
wyborów (tj do 27 kwietnia 2015r). 
Zgłoszenie może być dokonane 
ustnie, pisemnie, telefaxem lub 
w formie elektronicznej.

Kontakt w sprawie zgłoszenia 
zamiaru głosowania koresponden-

cyjnego: Urząd Gminy Lubicz 
przy ul. Toruńskiej 21, w pokój nr 
23 (I piętro) lub pod nr telefonu 
56 621-1 oraz adresem email 
burczynska@lubicz .p l  lub  
info@lubicz.pl .  Informacji   
udzieli Pani Hanna Burczyńska – 
Kierownik Referatu Organizacyj-
nego

Zgłoszenie powinno zawierać 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, 
datę urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL wyborcy, oznaczenie wybo-
rów, których dotyczy zgłoszenie, 
a także wskazanie adresu na który 
ma być wysłany pakiet wyborczy, 
albo deklarację osobistego odbioru 
pakietu wyborczego. 

Zgłoszenie wyborcy głosujące-
go w kraju dodatkowo powinno za-
wierać oświadczenie o wpisaniu do 
rejestru wyborców w danej gminie. 

Wyborca głosujący w kraju 
może zażądać dołączenia do pakietu 
wyborczego nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej w alfabe-
cie Braille a.

W wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej zgłoszenie zamiaru 
głosowania korespondencyjnego 
dotyczy również ponownego głoso-
wania.

W przypadku gdy wyborca zgło-
sił zamiar głosowania koresponden-
cyjnego, zaświadczenia o prawie do 
głosowania w miejscu pobytu 
w dniu wyborów nie wydaje się po 
wysłaniu do wyborczy pakietu wy-
borczego, chyba że wyborca zwró-
cił pakiet wyborczy w stanie niena-
ruszonym.

Wyborcę, który zgłosił zamiar 
głosowania korespondencyjnego 
w kraju umieszcza się w spisie 
wyborców w obwodzie głosowania 
właściwym dla obwodowej komisji 
wyborczej, która ma siedzibę 
w lokalu dostosowanym do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca, który zgłosił zamiar 
głosowania korespondencyjnego 
w kraju, otrzymuje z urzędu nie 
później niż 7 dni przed dniem 
wyborów, pakiet wyborczy. Pakiet 
wyborczy wydaje się wyłącznie do 
rąk własnych wyborcy, po okazaniu 
dokumentu potwierdzającego toż-
samość i pisemnym pokwitowaniu 
odbioru.

W skład pakietu wyborczego 
wchodzi: Koperta zwrotna; karta do 
głosowania; koperta na kartę do 
głosowania;  instrukcja głosowania 
korespondencyjnego; nakładka na 
kartę  do głosowania sporządzona 
w alfabecie Braille, a – jeżeli 
wyborca zażądał jej przesłania; 
oświadczenie o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu na karcie do głoso-
wania.
Wyborca głosujący koresponden-
cyjnie po wypełnieniu karty do gło-
sowania wkłada ja do koperty na 
kartę do głosowania, którą zakleja, 
a następnie kopertę tę wkłada do 
koperty zwrotnej łącznie z podpisa-
nym oświadczeniem i przesyła ją do 
właściwej komisji wyborczej; lub 
może przekazać kopertę zwrotną 
przedstawicielowi operatora wy-
znaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012r – Prawo 
pocztowe; lub może przed dniem 
głosowania osobiście dostarczyć 
kopertę zwrotną do Urzędu Gminy ; 
lub w godzinach głosowania osobiś-
cie dostarczyć kopertę zwrotną do 
obwodowej komisji wyborczej 
w obwodzie głosowania, w którym 
jest wpisany do spisu wyborców.

WYBORY PREZYDENCKIE 2015Z PRAC RADY GMINY LUBICZ

27 lutego br. odbyła posiedze-
nie Komisja Samorządu i Porząd-
ku Publicznego. Jej celem było 
rozpatrzenie protestów, które 
wpłynęły  w związku z wyborami 
sołtysa w Młyńcu Pierwszym. 

3 maca br. miała miejsce sesja, 
na której podjęto następujące 
uchwały -  sprawie rozpatrzenia 
protestu wyborczego oraz w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Kujawsko – Po-
morskiemu na budowę chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 657 

– Lubicz – Złotoria o długości 
około 300 m. 

20 marca br. odbyły się 
Komisje Połączone. Wziął w nich 
udział przedstawiciel firmy 
DUON Pan Tomasz Pich, który 
omówił zagadnienia dotyczące 
gazyfikacji w gminie Lubicz, 
a także odpowiedział na pytania 
radnych. W pozostałej części 
komisji omówiono projekty 
uchwał na najbliższą sesję oraz 
sprawy bieżące. Kolejna sesja 
odbędzie się 27 marca 2015 r. 

c.d. na odwrocie



Uchwałą Nr V/46/2015 Rady 
Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 
2015r w sprawie zmiany siedzi-
by obwodowej komisji wybor-
czej, wyznaczono siedzibę obwo-
dowej komisji wyborczej dla ob-
wodu głosowania Nr 5 w świetli-

UWAGA MIESZKAŃCY 

SOŁECTW JEDWABNO I ROGÓWKO

c.d. WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Składanie wniosków o dopisanie 
do spisu wyborców w wybranym 

obwodzie głosowania
Osoby przebywające czasowo 

na terenie gminy mogą dopisać się 
do spisu wyborców  w wybranym 
obwodzie głosowania w terminie do 

1
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5

6
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8

9

10

11

12

13

14

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej

Numer 
obwodu
głosowa-

nia

Granice obwodu głosowania

Sołectwo Grębocin ulice: Bażantowa, Boczna, Dworcowa, 
Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa, Kowalewska numery parzyste, 
Krótka, Księdza J. Pronobisa, Letnia, Lubicka, Makowa, 
Mostowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Poprzeczna, Przydatki, 
Szkolna, Widokowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Zimowa

Sołectwo Gronowo

Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bankowa, Boczna, Kamienna, 
Lipnowska, Nad Drwęcą, Parkowa, Polna, Przy Skarpie, 
Słoneczna, Sportowa, Widokowa, Zdrojowa

Sołectwo Lubicz Dolny ulice: Antoniewo, Ceramiczna, Cicha, 
Ciemna, Dworcowa, Kortowa, Krótka, Lampusz, Małgorzatowo, 
Miodowa, Młyńska, Mostowa, 
Motocyklowa,Ogrodowa,Podgórna, Przemysłowa, Rekreacyjna, 
Sadowa, Spokojna, Strumykowa, Szkolna, 
Szmaragdowa,Tenisowa, Tęczowa, Ustronna, Wilczy Młyn, 
Zacisze, Zbożowa, Źródlana

Sołectwo: Jedwabno
                 Rogówko
 

Sołectwo: Brzezinko
                 Brzeźno
                 Rogowo

Sołectwo: Młyniec Drugi
                 Młyniec Pierwszy

Sołectwo: Lubicz Górny  
                 ulice: Kołłątaja, Paderewskiego, Rataja

Sołectwo: Grabowiec
                 Kopanino
                 Nowa Wieś

Sołectwo Lubicz Dolny ulice: Akacjowa, Brzozowa, Grębocka, 
Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, 
Leśna, Liliowa, Lipowa, Magiczna, Magnoliowa, Narcyzowa, 
Niezapominajki, Różana, Sosnowa, Topolowa, Toruńska, 
Tulipanowa

Sołectwo Złotoria

Sołectwo Grębocin ulice: Glinianki, Fr. Lampkowskiego, 
Jarzębinowa, Jastrzębia, Ottona Karwowskiego, Kolonia 
Papowska, Kowalewska numery nieparzyste, Księżycowa, 
Łąkowa, Morelowa, Nad Strugą, Nowa, Okrężna, Owocowa, 
Parkowa, Piękna, Poranna, Rodzinna, Rogowska, Słoneczna, 
Spółdzielcza, St. Jasińskiego, Toruńska, Wiatraczna,  Zielna, 
Zorzy

Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bażantowa, Gajowa, Handlowa, 
Komunalna, Nad Strugą, Stefana Niteckiego, Nowa, 
Nowowiejska, Piaskowa, Por. K. Trzaskalskiego, Przy Lesie, 
Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Warszawska
Sołectwo Mierzynek

Sołectwo Krobia

Zespół Szkół Nr 2
w Grębocinie
ul. Szkolna 4

Szkoła Podstawowa 
w Gronowie

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym

ul. Piaskowa 23

Szkoła Podstawowa
w Lubiczu Dolnym

ul. Szkolna 7

Świetlica OSP 
Rogówko 

ul. Lubicka 29

Świetlica wiejska
w Brzeźnie

Szkoła Podstawowa
 w Młyńcu Pierwszym

Przedszkole Publiczne
w Lubiczu Górnym

ul. Piaskowa 2

Szkoła Podstawowa
w Złotorii

ul. Pomorska 9/11

Sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńska 36 a

Szkoła Podstawowa
w Złotorii

Zespół Szkół Nr 2
w Grębocinie
ul. Szkolna 4

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym

ul. Piaskowa 23

Świetlica wiejska 
w Krobi 

ul. Olimpijska 14

dnia 5 maja 2015r. Osoby za-
interesowane składają wnioski 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Lubiczu, przy ul. Toruńskiej 24 
(budynek B), w godzinach pracy 
urzędu w pokoju nr 6 (I piętro)

Poniżej przedstawiamy infor-

mację o numerach, granicach obwo-
du głosowania oraz siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych na 
terenie gminy Lubicz w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zarządzonych na dzień 10 
maja 2015r

W ostatnim okresie czasu do 
Zarządu Dróg, Gospodarki Mie-
szkaniowej i Komunalnej w Lu-
biczu wpływają liczne sygnały 
mieszkańców naszej gminy 
związane z nieprawidłowościami 
w zakresie numeracji porządko-
wej budynków. Sygnały te doty-
czą najczęściej braku tabliczek 
z numerami na budynkach jak 
również tabliczek nieczytelnych 
lub z błędnymi numerami.

Przypomnieć zatem należy 
o obowiązkach ustawowych, które 
zobowiązują właściciela/władają-
cego nieruchomością do umieszcze-
nia na budynkach lub ogrodzeniu, 
w widocznym miejscu, tabliczki 
z numerem porządkowym nierucho-
mości w terminie 30 dni od otrzy-
mania zawiadomienia o oznaczeniu 
budynku numerem porządkowym 
oraz do utrzymywania jej w nale-
żytym stanie. 

Na tabliczce powinna być 
podana również nazwa ulicy 
(podstawa prawna: art. 47b ust. 1 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i Kartograficzne 
(jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 
193, poz. 1287 z późniejszymi 
zmianami).

Należy również poinformować, 
że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 
maja 1971r. Kodeks wykroczeń 
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 
482 z późn. zm.)  §  1. Kto będąc 
właścicielem, administratorem, do-
zorcą lub użytkownikiem nierucho-
mości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczenia w odpowiednim miej-
scu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porzą-
dkowym nieruchomości, nazwą 
ulicy lub placu albo miejscowości, 
podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. § 2. Tej 
samej karze podlega, kto nie 
dopełnia obowiązku oświetlenia 
tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości.

Przypomnienie o właściwym 
oznakowaniu swojego budynku ma 

NUMERACJA PORZĄDKOWA 

BUDYNKÓW 

na celu uporządkowanie przestrze-
ni, w której poruszają się sami mie-
szkańcy jak i instytucje takie jak: 
straż pożarna, pogotowie, policja, 
urząd pocztowy, firmy kurierskie, 
służby techniczne oraz firmy 
odbierające śmieci.

Na terenie naszej gminy można 
jeszcze spotkać miejsca, gdzie 
nieruchomości nie są w ogóle  ozna-
kowane lub znajduje się sam numer, 
który jest bardzo nieczytelny. Taka 
niepozorna rzecz jak tabliczka 
z numerem może uratować komuś 
życie. Jeśli tabliczki nie ma, jest 
nieczytelna albo bezpośrednio 
niewidoczna, to straż pożarna czy 
pogotowie mogą mieć problem 
z szybkim zlokalizowaniem miejsca 
gdzie potrzebna jest ich pomoc, 
a w sytuacji zagrożenia życia, każda 
minuta spóźnienia, każda chwila 
stracona na poszukiwanie właści-
wego domu, może kogoś kosztować 
utratę życia lub zdrowia.

Należy również zauważyć, że 
samo umieszczenie na budynku 
ozdobnego numeru nie wystarczy. 
Od estetycznej strony, ważniejsza 
jest informacyjna funkcja oznako-
wania nieruchomości, dlatego gdy 
budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej posesji, tabliczkę 
z numerem należy umieścić nie 
tylko na nim, ale także na 
ogrodzeniu (podstawa prawna: art. 
47b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 
1989r. Prawo geodezyjne i Karto-
graficzne (jednolity tekst Dz. U. 
z 2010r. Nr 193, poz. 1287 
z późniejszymi zmianami).

Apelujemy o weryfikację ozna-
kowania swojego budynku, celem 
ochrony i poprawy jakości życia 
w naszej gminie. 

Zachęcamy wszystkich mie-
szkańców do czytelnego oznaczania 
swoich posesji. 

Wspólnie zadbajmy o swoje 
bezpieczeństwo.

Nasza Gmina posiada 
własny profil na interne-
towym portalu społeczno-
ściowym Facebook – pod 
nazwą  „Gmina Lubicz da 
się lubić”. 

Choć działa on od zaled-
wie 9 miesięcy to w tym 
czasie przyciągnęliśmy nań  
aż 1 400 stałych obserwa-
torów. Ta niebywała popular-
ność strony to skutek jej 
atrakcyjnej formuły – głów-
nie za zasługą wielu infor-
macji pojawiających się na 
niej  w ciągu jednego dnia. 

Są to informacje typowo 
urzędowe, ważne ogłoszenia, 
komunikaty – podawane 
w prostej, zrozumiałej for-
mie. 

Są fotorelacje z inwesty-
cji prowadzonych przez jed-
nostki gminne. 

Są też wieści z imprez 
gminnych, imprez sołeckich, 
zawodów sportowych. 

Są wreszcie informacje 
od mieszkańców – prośby 

o wsparcie akcji charytatyw-
nych, ciekawostki o gminie, 
wieści o sukcesach itp.

Ogromną atrakcją strony 
jest olbrzymia ilość fotografii 
na niej publikowanych.

Warto być dobrze poin-
formowanym – zapraszamy 
więc, aby samemu przekonać 
się, że  „Gmina Lubicz da się 
lubić!”. 

Przy okazji przypomi-
namy, że w Urzędzie Gminy 
w punkcie podawczym moż-
na złożyć deklarację przystą-
pienia do SMS-owego syste-
mu powiadamiania. Dzięki 
niemu możliwe jest bez-
płatnie i błyskawicznie wysy-
łanie na telefony komórkowe 
informacji o awariach wodo-
ciągów i wyłączeniach prądu, 
ostrzeżenia pogodowe, przy-
pomnienia o wywozie odpa-
dów itp. Na bieżąco będziecie 
również Państwo informo-
wani o interesujących wyda-
rzeniach kulturalnych i spor-
towych w naszej gminie. 

PO DZIEWIĘCIU MIESIĄCACH 

MAMY 1 400 OBSERWUJĄCYCH 

NASZ PROFIL NA FACEBOOK’U! 

cy OSP Rogówko przy ul. Lubic-
kiej 29.

Zmiana siedziby obwodu gło-
sowania poprawi sytuację osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
ponieważ poprzedni lokal w Jed-
wabnie usytuowany był w pomie-

szczeniach piwnicznych budynku.
W najbliższych wyborach Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 10 maja 2015r mieszkańcy  
obu sołectw głosują w nowej 
siedzibie Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 5 w Rogówku.


