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To doskonała wiadomość. Rada 
Gminy Lubicz obniżyła część po-
datków na 2016 r. W naszej gmi-
nie nie będzie też podwyżki opłat 
za śmieci.

27 listopada radni gminni, na 
wniosek wójta, postanowili obni-
żyć podatek od środków transpor-
towych aż o 17 proc. w stosunku do 
maksymalnych stawek określonych 
przez ministra finansów. – To realne 
wsparcie dla prowadzących działal-
ność gospodarczą – mówi wójt Ma-
rek Olszewski. – Poza tym mamy 
nadzieję, że dzięki temu w naszej 
gminie swoje samochody zareje-
strują także przedsiębiorcy spoza 
naszego terenu. Już teraz posiada-
my takie deklaracje. 

Mimo obniżki stawek z tytułu po-
datków od środków transportowych 

do budżetu ma wpłynąć większa 
kwota.

- Działamy w kierunku rozwoju 
– komentuje Hanna Anzel, prze-
wodnicząca Rady Gminy Lubicz. 
– Pomagamy też rolnikom, nie pod-

nosząc podatku rolnego.
W Lubiczu podatek rolny pozo-

staje na tym samym poziomie, co 
w tym roku. Dla gruntów gospo-
darstw rolnych – 116 zł od 1 ha 
przeliczeniowego, dla pozostałych 
– 232 zł od 1 ha fizycznego.

W tej samej wysokości będą tak-
że stawki podatku od nieruchomo-
ści, z wyjątkiem tej od budynków 
pozostałych, która została obniżona 
o 30 gr.

Wszystkie kwoty podatków pu-
blikujemy wewnątrz numeru. Gmi-
na Lubicz nie pobiera opłaty targo-
wej i podatku od psów. 

Przetarg na wywóz śmieci 
z naszego terenu na przyszły rok 
wygrało toruńskie Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania. 

-  Opłaty już na samym początku, 
czyli przed wprowadzeniem rewo-

lucji śmieciowej, zostały dobrze 
skalkulowane, dlatego, co mnie 
ogromnie cieszy, nie musimy pod-
nosić opłat. Wciąż będą też obowią-
zywać zniżki, które Rada Gminy 
Lubicz uchwaliła dla rodzin wie-
lodzietnych – wyjaśnia wójt Marek 
Olszewski.

Za śmieci segregowane w rodzi-
nach czteroosobowych należy za-
płacić po 12 zł za każdą osobę. Za 
piątą i szóstą opłata zmniejsza się 
do 6 zł, a od siódmej osoby wzwyż 
do 3 zł. Odpowiednio za śmie-
ci zmieszane to: 16,80 zł, 8,40 zł 
i 4,20 zł. Częstotliwość wywozu 
odpadów zależy od miejscowości. 
Szczegóły znajdziecie Państwo na 
ulotce, które jest zamieszczona na 
okładce książeczki opłat, ale także 
we wkładce w tym numerze „Goń-
ca”. (KM)

Wójt Marek Olszewski: - Cieszę 
się, że w nowym roku podatki 
u nas nie wzrosną

W przyszłym roku w Lubiczu podatki będą niższe!

Św. Mikołaj nie zapomniał także o dzieciach z gminy Lubicz. Odwiedził już m.in. Szkołę Podstawową nr 1 w Lubiczu Dolnym zaproszony przez Han-
nę Anzel, przewodniczącą Rady Gminy Lubicz i Teresę Gryciuk, sekretarza gminy. Był też u dzieci w Krobi, Brzezinku i Grabowcu. Z kolei dorośli 
mieszkańcy gminy, przed rodzinną wigilią, przełamują się opłatkiem z sąsiadami i znajomymi. Takie spotkania, pełne dobrych życzeń i ciepłych 
słów, zorganizowali już seniorzy, sołectwa Brzeźno i Gronowo oraz strażacy. 
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Dziś także wkładka, a w niej 
m.in. gdzie szukać pomocy 
w przypadku uzależnienia, 

o darmowych poradach praw-
nych dla mieszkańców oraz 
wykaz podatków na 2016 r. 

Drodzy Mieszkańcy!
Zbliża się wyjątkowy czas, czas kolędy, domu pachnącego choinką 

i dzielenia się opłatkiem.

Życzymy Państwu, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia 
były dla Was okresem pojednania, spokoju i radości ze wspólnie 
spędzonych chwil. Niech pod świątecznym drzewkiem znajdą się 
wymarzone prezenty, a przy świątecznym stole zagości miłość.

Niech ten szczególny okres Narodzenia Pańskiego doda Wam sił i odwagi
 do realizacji planów w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.

Święty Mikołaj odwiedza dzieci z naszej gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski
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Rozmowa z Wiesławą Różycką, 
przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Grębocinie

- Wróćmy myślami do wigilii 
w Pani domu rodzinnym. Jakie 
potrawy w ten wyjątkowy dzień 
znajdowały się u Was na świą-
tecznym stole?

- W południe zupa śledziowa 
z cebulką. Na wieczerzę grzybowa, 
barszczyk, pierożki. Oczywiście 
karp smażony, śledzie i babka swoj-
ska, koniecznie w prawo kręcona.

- Kręcona w lewo nie udałaby 
się?

- No właśnie, chyba to jednak nie 
ma znaczenia (śmiech). Ale lepiej 
nie ryzykować. A gdy ciasto mamu-
sia do piekarnika wkładała, to robi-
ła znak krzyża, aby dobrze wyrosło. 
Zawsze mieliśmy też makowiec.

- Te same dania będą też w tym 
roku na przygotowanej przez Pa-
nią wieczerzy?

- Na pewno będzie zupa grzy-
bowa i śledzie w „białej” zupce, 
makowiec, karp. Najlepszy jest ki-
lowy, ma najsmaczniejsze mięso. 
Jakiś czas temu dzięki gminie by-
łam na kursie kucharz małej gastro-
nomii, z którego do swojej wigilii 
wprowadziłam pierogi po karpacku 
- z mięsem mielonym, pieczarkami, 
papryką i cebulą. Robię też kar-
pia w zalewie octowanej. Zazwy-
czaj duży gar, aby danie rozdzie-
lić między rodzinę. Daję go m.in. 
synowej, gdy jedzie do domu do 
Hajnówki. Kupujemy więc 10-12 
kg ryby. Smażymy ją razem z mę-
żem. Robimy zalewę octowaną - na 
litr wody pół szklanki cukru i pół 
szklanki octu. Przyprawiamy. Taki 
karp może w garnku stać nawet do 
początku lutego.

- A jakie kultywowaliście trady-
cje wigilijne?

- W dawnych czasach było tak, 
że to kobieta, gdy już wszystko 
zrobiła, miała pierwszeństwo, aby 
zasiąść do stołu. Dopiero potem 
podchodzili domownicy. Zawsze 
przed wieczerzą szło się też ze spe-
cjalnym, różowym opłatkiem do 
zwierząt. 

- Czy zwierzęta kiedyś do Pani 
przemówiły?

- Czasami mi się śnią. Ale nigdy 
nic od nich nie usłyszałam (śmiech).

- Wieczorem pasterka?
- Tak, jak byłam młodsza chodzi-

łam na pasterkę. Powiem szczerze, 
że teraz wiele energii wkładam 
w przygotowania. Chcę, aby było 
rodzinnie, a mam trzech synów, 
którzy przyjeżdżają z rodzinami. 
Po wieczerzy sił mi już brak na pa-
sterkę. Zazwyczaj więc idę do ko-
ścioła w pierwsze święto. (Wchodzi 
pan Adam, syn pani Wiesławy i do-
daje: - W Hajnówce pasterka trwa 
dwie i pół godziny, jest procesja 
z akordeonem wokół kościoła, po 
niej ksiądz częstuje nalewką. Kto 
jest pokłócony, to na pewno się po-
godzi. W tym roku podczas świąt 
będę tam u rodziny żony po raz 
pierwszy). 

- A zwykle ile osób zasiada 
u Pani do wieczerzy?

- Synowie z synowymi i dwóch 
wnuków, czyli jest nas łącznie 10 
osób. W tym roku trzeba będzie po-
dzielić się dziećmi z rodziną żony. 
W największym pokoju rozciąga-
my stół, dbamy o to, żeby wyglądał 
świątecznie, by w domu było czuć 
świąteczny zapach, np. wbijając 
w pomarańcze goździki, albo też 
w moździerzu kruszymy cynamon 
i goździki. Wówczas piękny zapach 

unosi się po całym domu.
- Chętnie wypróbuję ten sposób 

w tym roku. Wspaniały zapach 
jest też dzięki żywej choince.

- Kiedyś mieliśmy choinkę z lasu, 
ale człowiek wygodnieje, a takie 
drzewko jednak się sypie, lecz na 
pewno prawdziwa choinka robi 
inny efekt.

- A śpiewacie Państwo wspólnie 
kolędy?

- Staramy się, chociaż jedną. Dla 
mnie wzruszającą chwilą jest mo-
ment dzielenia się opłatkiem, bo 
wtedy przychodzą na myśl bliscy, 
którzy odeszli, zwłaszcza rodzice. 
Łza w oku się kręci. Wracają też 
wspomnienia z młodości. Pamię-
tam, że u nas w domu na prawdzi-
wej choince zapalaliśmy prawdziwe 
świeczki, przypinane do gałązek. 
Niebezpiecznie, ale na szczęście 
nigdy nic złego się nie zdarzyło. To 
miało swój niesamowity urok. Na-
wet jedną taką świeczkę mam jesz-

cze zachowaną.
- Mieliście Państwo jakieś swo-

je rodzinne zwyczaje?
- Choćby taki, że opłatkiem naj-

pierw dzieli się mężowie z żonami. 
A gdy byliśmy mali, to mamusia 
przebierała się za Mikołaja. Ja za-
zwyczaj już przed kolacją kładę 
prezenty pod choinkę i po skończo-
nym posiłku je rozdzielamy. Dla 
mnie każdy prezent jest bliski ser-
cu. Liczy się pamięć, gest.

- Jest pani szefową najstarsze-
go, 80-letniego, koła gospodyń 
na terenie gminy Lubicz. Czy ce-
lebrujecie Panie wspólnie także 
okres świąteczno-noworoczny?

- Mamy wspólne spotkania 
w świetlicy w ostatnią środę mie-
siąca. Pijemy kawkę, opowiadamy 
o swoich radościach i smutkach. 
A jeśli chodzi o spotkania oko-
licznościowe, to zawsze robimy je 
w andrzejki, Dzień Babci łączymy 
właśnie z takim świąteczno-no-

worocznym spotkaniem, potem są 
Dzień Kobiet i Dzień Matki. Za-
zwyczaj panie pieką swojskie cia-
sta, a na inne dania składamy się, 
ponieważ nie mamy kuchni, aby 
razem je przyrządzić. Kiedyś to 
było inaczej. W przeszłości nasze 
poprzedniczki posiadały taką kuch-
nię. Dzięki pani Zeni Wiśniewskiej 
mamy sztandar. Bardzo dużo zro-
biła też Czesława Andzińska. Or-
ganizowano i haftowanie, i kursy 
szycia, i wspólne prace społeczne. 
A może i społeczeństwo było wów-
czas bardziej chętne i aktywne? Te-
raz te czasy są jednak inne. Ja zo-
stałam „wkręcona” w KGW przez 
mamę. Młode panie nie chcą się do 
nas zapisywać. Szkoda.

- To w takim razie zachęcamy 
panie do zapisania się do koła?

- Oczywiście! Ja już upatruję na-
stępczyni.

ROZMAWIAŁA KAMILA MRÓZ

Przepis pani Wiesławy
Śledzie w rodzynkach

1 kg matyjasów godzinę moczy-
my w wodzie, a drugą godzinę 
w mleku. Potem nacieramy je 
musztardą, posypujemy maje-
rankiem, pieprzem, wyciśnię-
tym czosnkiem i odkładamy na 
kolejna godzinę. Następnie pa-
rzymy rodzynki, cebulę kroimy 
w piórka i przekładamy wszyst-
ko warstwami: cebulę, śledzie, 
rodzynki, a także dodatki (liść 
laurowy i ziele angielskie), ukła-
dając poszczególne składniki 
aż do wypełnienia słoika. Zale-
wamy olejem. Śledzie najlepiej 
smakują po kilku dniach stania 
w chłodnym miejscu.

- Japońska wigilia przypomina 
święto zakochanych, a świąteczny 
obiad to zazwyczaj kolacja dla 
dwojga – opowiada Olga Ossow-
ska z Lubicza Górnego, która 
jako pierwsza osoba z naszego 
województwa była na rocznym 
stypendium rządu japońskiego.

Tegoroczne święta pani Olga spę-
dzi w domu, ale w ubiegłym roku 
miała okazję obserwować, jak ten 
ważny dla nas okres spędzają ludzie 
z innej kultury. - Japończycy wła-
ściwie nie obchodzą Bożego Naro-
dzenia. W tym kraju powszechne 
są dwie religie: shintoizm (trady-
cyjna, politeistyczna religia japoń-
ska oparta o mitologię) i buddyzm. 
Świętowanie 24 grudnia ma więc 
zupełnie inny charakter w Japo-
nii niż w krajach chrześcijańskich. 
I oczywiście żaden z naszych dni 
świątecznych tam nie jest dniem 
wolnym od pracy – opowiada pani 
Olga. Okres poprzedzający święta 
to przede wszystkim czas zaku-
pów oraz świątecznych iluminacji. 
W wigilię Japończycy często jedzą 
kurczaki, a charakterystycznym 
deserem podawanym właśnie tego 

dnia jest świąteczny tort, zazwyczaj 
śmietankowy i ozdobiony truskaw-
kami. –W Kraju Kwitnącej Wiśni 

rodzinnym, najważniejszym świę-
tem, podobnym do naszej wigilii 
jest Sylwester i Nowy Rok – wy-
jaśnia pani Olga. - Kiedyś spyta-
łam japońską koleżankę jak zatem 
spędza Sylwestra. Powiedziała mi, 
że zazwyczaj je kolację z rodziną, 

a potem wszyscy oglądają wspólnie 
telewizję. O północy wybierają się 
natomiast do buddyjskiej świąty-

ni, gdzie rozlega się 108 uderzeń 
w dzwon. Dźwięki te, jak wierzą 
Japończycy, mają moc uwalniania 
człowieka od 108 złych pragnień. 
Kolejne dwa dni są przeznaczone 
na spotkania rodzinne. Nowy Rok 
to okazja do przesyłania świątecz-

nych kart z życzeniami oraz do 
wręczania dzieciom drobnych upo-
minków - zazwyczaj pieniędzy. 

Mieszkanka Lubicza Górnego 
jest pierwszą osobą z naszego wo-
jewództwa, która otrzymała stypen-
dium rządu japońskiego w ramach 
programu Young Leaders przezna-
czonego do pracowników do 40. 
roku życia administracji rządowej 
i samorządowej z ok. 30 krajów. 
Dzięki temu przez rok studiowała 
w National Graduate Institute for 
Policy Studies w Tokio, kończąc 
tam studia na poziomie magister-
skim.

Olga Ossowska na co dzień pra-
cuje w Biurze Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu, gdzie 
koordynuje projekty realizowane 
w partnerstwach międzynarodo-
wych. - Mam dużo doświadczeń 
międzykulturowych, studiowałam 
w Szwecji, pracowałam w Brukse-
li, ale pobyt w Japonii rzeczywiście 
był szczególny– mówi pani Olga. – 
Wcześniej poznawałam ludzi z róż-
nych krajów, także z Azji, lecz teraz 
dowiedziałam się jacy są naprawdę. 
Kierują się innymi wartościami. 

Lubiczanka w wielkim świecie
Mają inne kryteria oceny swojej 
pracy, inaczej zarządzają pracą, 
inne są relacje między pracodaw-
cą a pracownikiem czy studentami 
a profesorem. Tam zrozumiałam, 
bez wartościowania, że ten podział 
na Wschód i Zachód ma uzasadnie-
nie. To są sprawy związane z men-
talnością. 

Studia w prestiżowej uczelni, za-
jęcia w urzędach, pozwoliły pani 
Oldze uporządkować swoją wiedzę. 
Na administrację spojrzała z innej 
perspektywy. - Mimo wszystko 
nasz polski samorząd jest silniej-
szy. U nas działacze na niższych 
szczeblach mają większą swobodę 
i więcej do powiedzenia, podob-
nie jak organizacje pozarządowe – 
mówi lubiczanka. Do pracy wróciła 
więc bogatsza w doświadczenia 
i pełna wrażeń po rocznym pobycie 
w Azji. - To jednak był pewien wy-
czyn, żeby studiowanie połączyć ze 
zwiedzaniem. Na szczęście trochę 
się udało. Dużą stratą byłoby, gdy-
by tak się nie stało - podsumowuje 
pani Olga.

(KM)
Fot. Michał Ossowski

Babkę trzeba kręcić w prawo

Pani Olga: - W Kraju Kwitnącej Wiśni zrozumiałam, że podział na 
Wschód i Zachód ma uzasadnienie

Pani Wiesława zwykle przygotowuje wieczerzę wigilijną dla ok. 10 osób
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Gmina Lubicz jako jedna 
z dwóch w województwie ku-
jawsko-pomorskim bierze udział 
w projekcie „Drogi dla Natury”. 

Jego celem jest odwrócenie 
trendu zanikania zadrzewień linio-
wych, głównie przydrożnych oraz 
podniesienie świadomości społecz-
ności lokalnych na temat znaczenia 
i funkcji zadrzewień.

Jednym z elementów projektu 
było listopadowe dwudniowe szko-
lenie „Drzewa w otwartym kra-
jobrazie – instrukcja obsługi z za-
kresu oceny stanu, pielęgnacji oraz 
podejmowania decyzji o wycince 
drzew”.

Wójt Marek Olszewski, otwiera-
jąc je mówił: - „Cóż jest piękniej-
szego niż wysokie drzewa”. Nasze 
działania edukacyjne i rzeczywiste 
przyniosą efekt, który będą oglądać 
przyszłe pokolenia. Mamy świado-
mość, że robimy coś istotnego.

W programie szkolenia znalazły 
się prelekcje m.in. Krzysztofa Wol-

frama i Anny Kasjaniuk z Fundacji 
Zielone Płuca Polski, Jerzego Sto-
larczyka z EkoTrek czy Marzeny 
Suchockiej z SGGW w Warszawie. 
Na lubicką konferencję przyjechali 
też przedstawiciele Urzędu Mia-
sta Toruń, Starostwa Powiatowego 
w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków, Nadleśnictwa 
Dobrzejewice, GDDKiA Rejon 
w Toruniu i Gminy Miasta Gdańsk.

Ale projekt „Drogi dla Natury” 
to także zajęcia edukacyjne dla 
uczniów pt.: „Drzewa przydrożne 
i ich rola oraz funkcje życiowe”, 
które wiosną b.r. zostały przepro-
wadzone w Szkole Podstawowej nr 
1 w Lubiczu Dolnym, Gimnazjum 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lu-
biczu Górnym, Gimnazjum nr 2 im. 
Papieża Jana Pawła II w Gręboci-
nie. Nauczycielom tych szkół prze-
kazano również do wykorzystania 
w trakcie lekcji pakiety edukacji 
przyrodniczej o drzewach i alejach 
„Drzewa wokół nas”. Natomiast 
wiosną 2016 r. uczniowie wezmą 

udział w akcji sadzenia drzew.
Latem w ramach projektu odby-

ła się inwentaryzacja zadrzewień 
przydrożnych. Na drogach krajo-
wych, wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych sporządzono spis 
28 alei i szpalerów, który stanie się 
podstawą lokalnego programu za-
drzewień.

Poza tym program zakłada eks-
pertyzę techniczno-biologiczną 10 

wybranych drzew i przeprowadze-
nie modelowych prac pielęgnacyj-
nych na tychże drzewach.

Wartość projektu to 65 tys. zł, 
z czego 5 tys. pochodzi z budżetu 
gminy.

(KM)
Program „Drogi dla natury” jest 

wspierany przez program LIFE+ 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a promowany przez Fundację Eko-
rozwoju, Stowarzyszenie Eko-Ini-
cjatywa, Klub Zielonych Gaja oraz 
Stowarzyszenie Agencja Ekorozwo-
ju Zielone Płuca Polski.

Drzewa to nasz zielony skarb ZIT dla naszej gminy

Oni mieszkają w pięknym otoczeniu

Wolność kocham i rozumiem
Było wspólnie śpiewanie pieśni 

patriotycznych, biało-czerwone 
wstążeczki i balony w barwach 
narodowych. W Lubiczu Dolnym 
wspólnie świętowano 97. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

- Od 97 lat możemy cieszyć się 
niepodległością, choć tak napraw-
dę została ona przerwana na pra-
wie pół wieku. Nadal jest też wiele 
spraw, które należy w naszym kra-
ju poprawić, ale to my sami o tym 
decydujemy – mówił wójt Marek 
Olszewski, który wspólnie z 5 Lu-
bicką Drużyną Harcerską „GRAŃ” 
zorganizował gminne świętowanie 
11 listopada.

Z kolei poseł Jan Krzysztof Ar-
danowski przypomniał historię pol-
skiej drogi do wolności.

Tego dnia silnie zabrzmiały pie-
śni patriotyczne w wykonaniu chó-
rów „Arka” i „Pokolenia”, grupy 
solistów, młodzieży szkolnej oraz 
harcerzy i zuchenek. Z występują-
cymi na scenie śpiewali wszyscy 
chętni, ponieważ harcerze przygo-
towali dla mieszkańców śpiewniki. 

Narodowy Dzień Niepodległości 
świętowały także szkoły w naszej 
gminie. 

W Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu 
Górnym podczas słowno-muzycz-
nego spektaklu młodzież przypo-
mniała sobie najważniejsze fakty 
oraz postacie związane z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku, a także dowiedzia-

ła się, jakie były dzieje Lubicza. 
Wspominano nie tylko marszałka 
Józefa Piłsudskiego, ale również 
Helenę Grossównę, sławną aktorkę 

czasu międzywojennego, pocho-
dzącą z naszych okolic.

W grębocińskim gimnazjum 
uczniowie z kółka teatralno-filmo-
wego przygotowali przedstawie-
nie, którego scenariusz powstał 
na podstawie dramatu Różewicza 
„Świadkowie, albo nasza mała sta-
bilizacja”. W trzech odsłonach sym-
bolicznie ukazali sytuacje niewoli, 
wolności oraz pozornej wolności 
człowieka. Przedstawienie miało 
uświadomić młodemu człowieko-
wi czym jest prawdziwa wolność 
i jak należy z niej korzystać. Sceny 
dramatu były przeplatane muzyką 
graną na żywo. Uczniowie, przy 
dźwiękach gitary, zaśpiewali pio-
senki zespołów Kult oraz Chłopcy 

z Placu Broni.
W Gronowie uczniowie klas 

IV-VI Szkoły Podstawowej za-
proponowali inscenizację, której 

motywem przewodnim stała się 
wycieczka do muzeum i spotkanie 
z galerią postaci historycznych. 
Występujący rozpoczęli prezenta-
cję od ostatniego króla Polski - Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, 
poprzez Jana Henryka Dąbrowskie-
go, Jana Matejkę, a skończyli na 
sylwetce Józefa Piłsudskiego. 

W Szkole Podstawowej w Młyń-
cu Pierwszym na okolicznościowy 
apel zaprosili piątoklasiści. Wśród 
wierszy i licznych informacji hi-
storycznych nie zabrakło też pa-
triotycznych pieśni dumnie śpie-
wanych wspólnie przez uczniów 
i nauczycieli.

(KM)
Fot. Nadesłane

W ramach szkolenia odbyły się też zajęcia terenowe, które przeprowadził Jerzy Stolarczyk z EkoTrek

W Grębocinie młodzież wystawiła przedstawienie na podstawie dra-
matu Różewicza

Budowa kanalizacji sanitarnej, 
ścieżek rowerowych, chodników 
i lamp – to kilka z najważniej-
szych zadań, na które władze Lu-
bicza chcą pozyskać kolejne pie-
niądze unijne. 

Od 2014 roku Polska realizuje 
kolejną fazę wdrażania funduszy 
Unii Europejskiej przeznaczonych 
na rozwój regionalny i lokalny 
(nazywaną często nowym okresem 
programowania). Polska uzyskała 
dostęp do ponad 78 mld euro, któ-
re powinna wykorzystać do końca 
2023 roku, przeznaczając je na sze-
roko rozumiane stymulowanie roz-
woju gospodarczego i społecznego, 
a także na rzecz ochrony środowi-
ska. 

Wraz z nowym okresem pro-
gramowania zmieniła się filozofia 
wykorzystywania środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej. W po-
przednim etapie (2007-2013) fun-
dusze unijne przeznaczano w miarę 
równomiernie na wsparcie wszyst-
kich samorządów w regionie, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb tych najbiedniejszych.
Obecnie przyjęto zasadę najsil-
niejszego wspierania metropolii 
regionalnych, dopiero w dalszej ko-
lejności zaś małych miast i obsza-
rów wiejskich. W naszym regionie 
jako metropolia stworzony został 
Bydgosko–Toruński Obszar Metro-
politalny (BTOF), w skład którego 
weszły dwa największe miasta re-
gionu, a także 20 gmin miejskich 
i wiejskich z powiatów bydgoskie-
go i toruńskiego oraz graniczących 
z tymi powiatami (m.in. Kowalewo 
Pomorskie). W tym również gmina 
Lubicz. 

Co to w praktyce oznacza dla 
nas? - Przede wszystkim możli-
wość aplikowania o środki unijne 
zarezerwowane tylko dla BTOF 
(ok. 168 mln EUR) – wyjaśnia wójt 
Marek Olszewski. - Wszystkie gmi-

ny wchodzące w skład metropolii 
stworzyły strategię wykorzystania 
dostępnych im środków. W jej ra-
mach nasza gmina uznała za naj-
ważniejsze dla jej rozwoju starania 
o pozyskanie w ramach ZIT dotacji 
m.in. na: budowę kanalizacji sani-
tarnej w obrębie aglomeracji lubic-
kiej, termomodernizację budynków 
należących do gminy, poprawę 
bezpieczeństwa w okolicach szkół 
gminnych poprzez budowę chodni-
ków, lamp, zatoczek, progów zwal-
niających, dostosowanie oddziałów 
przedszkolnych w szkołach, czy 
wreszcie działania na rzecz integra-
cji społecznej. Zamierzamy rów-
nież przystąpić do programu budo-
wy dróg rowerowych, gdzie planuje 
się zrealizowanie kilku odcinków 
także na naszym terenie. Planujemy 
też nasz udział w programie insta-
lacji oświetlenia LED przy ulicach 
i drogach. 

Osobną kwestią są propozycje 
Torunia i Bydgoszczy, przygoto-
wywane dla całego obszaru me-
tropolitalnego jako tzw. projekty 
systemowe. W ich ramach rozwa-
żane są m.in. programy „park and 
ride” (budowy parkingów i wiat 
na rowery przy pętlach autobuso-
wych komunikacji miejskiej) oraz 
wprowadzenie tzw. biletu aglome-
racyjnego, czyli wspólnego syste-
mu biletów komunikacji miejskiej 
i kolejowej w Bydgoszczy, Toruniu 
oraz otaczających je gminach. 

Warto pamiętać, że w ramach 
pozostałych funduszy unijnych, 
w tym głównie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, nasza gmina 
w okresie od 2016 do 2020 roku 
złoży wnioski na budowę dróg lo-
kalnych, a także uzupełnienia sieci 
kanalizacyjnych w Grębocinie. Od-
powiednie środki rezerwuje sobie 
również na budowę oraz przebudo-
wę i doposażenie świetlic. 

(WK)

- Każda gmina ma uchwałę 
o przestrzeganiu porządku, ale 
państwu nie trzeba o niej mówić. 
To wy dajecie przykład – mówi-
ła Hanna Anzel, przewodnicząca 
Rady Gminy Lubicz, zwracając 
się do laureatów.

Po raz XIV w naszej gminie roz-
strzygnięto konkurs „Piękna zagro-
da”. Celem konkursu jest integracja 
i aktywizacja mieszkańców wsi do 
tworzenia atrakcyjnych warunków 
wypoczynku i pracy. Wójt Marek 
Olszewski mówi: – Konkurs jest 
także zachętą do dbania o poprawę 
estetyki zabudowy, warunków hi-
gieniczno-sanitarnych w gospodar-
stwach i działkach siedliskowych 
oraz zagospodarowania otoczenia 
wokół nas.

Z roku na rok wybór jest coraz 
trudniejszy. W kategorii na naj-
bardziej zadbaną zagrodę wiejską 
I miejsce przypadło Joannie oraz 
Januszowi Klugowskim z Gronowa 
oraz Marzannie i Adamowi Koźlic-
kim z Lubicza Dolnego. II otrzyma-
li Elżbieta i Maciej Majszak z Grę-
bocina, a także Agnieszka i Jan 
Janiaczyk z Brzeźna, a III Elżbieta 
i Wiesław Lubak z Lubicza Górne-

go oraz Bożena i Mirosław Przyby-
szewscy z Brzezinka.

W kategorii na najbardziej za-
dbaną działkę siedliskową podium 
wygląda następująco. I miejsce – 
Eugenia i Marian Stefańscy z Grę-
bocina, Małgorzata i Piotr Wegner 
z Kopanina. II miejsce – Ewa 
i Adam Jaworscy z Grębocina, 
Krzysztof i Krystyna Wilczyńscy 
z Rogowa, Anna i Wojciech Śnie-
chowscy z Nowej Wsi, Ilona i Ro-
bert Wróbel z Rogówka, a także 
Wiesława i Jan Parzych z Jedwab-
na. III miejsce – Longina i Andrzej 
Grygieńć z Krobi oraz Grażyna 
i Kazimierz Kwiatkowscy z Krobi.

Rozstrzygnięto też drugi konkurs, 
który Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego zorganizo-
wał przy współpracy z gminami.To 
była już XIX edycja „Ekologicz-
nego zagospodarowania zagrody 
wiejskiej na terenie gm. Lubicz”, 
tym razem w sołectwie Grabowiec.

I miejsce zdobyła Daria Jeziór-
ska, która reprezentowała także 
gminę na etapie wojewódzkim, 
plasując się tam na III miejscu. II - 
Arleta i Andrzej Brzozowscy, a III - 
Danuta i Zbigniew Wojciechowscy.

(KM)
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GALERIA SOŁTYSÓW

Tutaj mieszkam od zawsze

„Szlachetna Paczka” zjednoczyła serca

W zdrowym ciele - zdrowy duch

Małgorzatę Jurkiewicz do kan-
dydowania na sołtysa Grębocina 
namówiły koleżanki. Poczuła się 
dobrze w tej roli i szefuje sołec-
twu już druga kadencję.

Energiczna i z poczuciem humo-
ru. Jednak kilka lat temu pani Mał-
gorzata przechodziła ciężki okres 
w życiu. Mimo że udało się jej prze-
zwyciężyć trudności, to jednak do 
aktywności było wrócić niełatwo. 
– Bliskie koleżanki widziały, co się 
ze mną dzieje, więc postanowiły 
wyciągnąć mnie z domu, do ludzi, 
namawiając do startu w wyborach 
na sołtysa – opowiada Małgorzata 
Jurkiewicz.

Pani Małgorzata jest córką duże-
go rolnika z Grębocina. Tu mieszka 
od urodzenia, tu czuje siędobrze. - 
Z gospodarzami znam się od dziec-
ka, umiem się z nimi porozumieć. 
Zaczęłam więc zastanawiać się nad 
propozycją koleżanek i podpytywać 
także rolników, czy oni widzieliby 
mnie na tym stanowisku – wyjaśnia 
pani sołtys.

Okazało się to strzałem w dzie-
siątkę. Pani Małgorzata zaangażo-
wała się w działalność społeczną 
i przestała rozmyślać o tym, co 
bolesne. Poczuła się dobrze w roli 
sołtysa i postanowiła kandydować 

na drugą kadencję.
Jako sołtys jest opiekunem fun-

duszu sołeckiego wydzielanego 
z budżetu dla poszczególnych 
miejscowości. Pani sołtys co roku 
razem z radą solecką i mieszkań-
cami wsi decyduje na co najlepiej 
przeznaczyć fundusz. Dbają o te-
reny zielone w swojej miejscowo-
ści. Kupili m.in. stół i ławeczki 
dla osiedla Nad Strugą, stojaki do 
rowerów dla dzieci w Grębocinie, 
warnik, nagłośnienie dla Zespo-
łu Szkół nr 2 i drewnianą scenę. 
Przy szkole zamontowano także 

siłownię zewnętrzną. – Młodzież 
zjawia się tam również popołudnia-
mi, więc chcieliśmy, aby miała się 
czym zająć. Dorośli też z tej siłowni 
korzystają – tłumaczy pani sołtys. 
Zresztą niedawno zebranie zdecy-
dowało, aby w przyszłym roku do-
kupić kolejne urządzenia rekreacyj-
no-sportowe.

Pani sołtys zajmuje się także ska-
zanymi przez sąd, przydzielonymi 
do prac społecznych. Na bieżąco 
rozwiesza ogłoszenia i pobiera po-
datki. Stara się być w stałym kon-
takcie z rolnikami, przekazując in-

formacje, np. z agencji rolnictwa. 
Na prośbę mieszkańców Grębocina 
sygnalizuje do urzędu gminy i za-
rządu dróg potrzeby dotyczące na-
praw chodników i dróg. 

Małgorzata Jurkiewicz często 
współorganizuje też różnego ro-
dzaju wydarzenia okolicznościowe. 
Dożynki grębocińskie należą do 
największych imprez w gminie. Jest 
i Święto Rodziny, i Zaproś Sąsiada, 
i festyn ekologiczny. Pani sołtys 
współpracuje przy nich z Hanną 
Anzel, przewodniczącą Rady Gmi-
ny Lubicz, klubem „Złota Jesień” 
oraz KGW. 

W Grębocinie, który leży na gra-
nicy z Toruniem swoje miejsce na 
ziemi odnajduje coraz więcej no-
wych osób. – W integracji przede 
wszystkim pomagają nasze impre-
zy. Ale widać ją też po wspólnych 
wyjazdach na basen i ćwiczeniach 
relaksacyjnych, które odbywają się 
w szkole dwa razy w tygodniu. Ja 
sama chętnie również w tym uczest-
niczę – mówi pani Małgorzata.

Najważniejsza w jej życiu jest 
jednak rodzina. Pani sołtys to mama 
dwóch dorosłych córek i poczwór-
na babcia: Karolinki. Kuby, Amelki 
i Oliwii. 

(KM)

Małgorzata Jurkiewicz jest mamą dwóch córek i czworga wnucząt

W tym roku aż 22 potrzebu-
jące rodziny z naszego terenu 
otrzymały „Szlachetną Paczkę”. 
W akcję zaangażowała się także 
Gmina Lubicz. 

Po raz pierwszy działał też lo-
kalny rejon „Szlachetnej Paczki” 
- Głogowo-Lubicz-Szembekowo. 
W akcję, pozyskując rodziny i dar-
czyńców zaangażowało się 22 wo-
lontariuszy z liderką Anitą Jankow-
ską na czele. 

Dzięki temu udało się obdarować 
44 rodziny z gm. Lubicz, Obrowo 
i Czernikowo, w tym 22 z naszej 
gminy. Wsparto 84 osoby doro-
słeoraz 112 dzieci. – Pomagamy 
wydostać się z cienia. Podnosimy 
z kolan. Wszyscy dostali to, o co 
prosili. I dużo więcej. Każda ro-
dzina to inna, wzruszająca historia. 

Emocje były ogromne. Wylaliśmy 
morze łez – mówili wolontariu-
sze podczas podsumowania akcji 
w Dobrzejewicach. Dziękowali też 
m.in. darczyńcom, bez których ak-
cja nie byłaby takim sukcesem. 

Paczki z naszej gminy przygo-
towali: Urząd Gminy Lubicz (ra-
zem z Zarządem Dróg Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej oraz 
osobami prywatnymi, za co gorąco 
dziękujemy naszym partnerom), 
Szkoła Podstawowa z Młyńca 
Pierwszego, przedszkola „Tęczo-
wa Kraina” i „Akademia Malucha” 
oraz Studio Figura. 

Gmina z zarządem dróg pomogli 
też w transporcie paczek do rodzin, 
a wójt Marek Olszewski ufundował 
gadżety dla darczyńców.

(KM)
Wśród wolontariuszy byli także mieszkańcy naszej gminy

Za nami VIII Andrzejkowy 
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcz-
nej Dziewcząt - Droga do Euro 
2016 oraz IX Mistrzostwa Lubi-
cza w Futsalu.

Turniej andrzejkowy został roze-
granyw dwóch kategoriach wieko-
wych: młodziczka - rocznik 2001 
i młodsze oraz dzieci – rocznik 
2003 i młodsze. Wzięło w nim 
udział ok. 340 zawodniczek z klu-
bów z całej Polski.

Rywalizacja trwała od 20 do 22 
listopada. Młode szczypiornistki 
walczyły na hali sportowej przy ZS 
nr 1 w Lubiczu oraz na hali przy ZS 

nr 2 w Grębocinie.  W całym turnie-
ju rozegrano 68 meczów.

Klub UKS Drwęca Novar Lubicz 
reprezentowały dziewczęta z klas 
sportowych z ZS nr 1 w Lubiczu 
pod opieką trenerki Sylwii Zie-
lińskiej oraz trenera Marcina Kar-
czewskiego. Najwyżej spośród na-
szych drużyn uplasował się rocznik 
2003 – na VI miejscu.

Z kolei 28 listopada i 5 grudnia 
w hali sportowej Zespołu Szkół  nr 
1 odbyły się IX Mistrzostwa Lubi-
cza w Futsalu. Zagrało w nich 17 
drużyn w dwóch kategoriach wie-
kowych. Aby wyłonić zwycięzców 
w ciągu dwóch dni turnieju roze-

grano 42 mecze. W kategorii 15-17 
lat mistrzem Lubicza został zespół 
„Young Boys”. W kategorii powy-
żej 18 lat rywalizacja o tytuł mistrza 
Lubicza została rozstrzygnięta na 
korzyść drużyny „Świeżaki”. Nie 
zapomniano o najmłodszych pił-
karzach. W meczach towarzyskich 
spotkały się drużyny 4 klas szkoły 
podstawowej. Wszyscy chłopcy 
otrzymali turniejowe koszulki i pa-
miątkowe medale.    

Sekretarz  gminy, Teresa Gryciuk 
nagrodziła trzy pierwsze drużyny 
w każdej kategorii wiekowej pa-
miątkowymi statuetkami. Nagrody 
otrzymali także „Najlepszy bram-

karz” i „Król strzelców”.
Spotkania młodzieży i dorosłych 

sportowców co roku przebiegają 
pod innym hasłem promującym styl 
życia wolny od uzależnień. W tym 
roku hasło „Dopalaczom Stop!” 
przypominało o niebezpieczeń-
stwach dla organizmu i skutkach 
społecznych związanych z sub-
stancjami psychoaktywnymi. Hasło 
znalazło się na koszulkach zawod-
ników, banerach i rozdawanych 
breloczkach z czterolistną koniczy-
ną.

Współorganizatorem obu imprez 
był wójt Marek Olszewski. 

(KM)

■ Radni podjęli uchwałę w spra-
wie nadania nazwy ulicy „Cali-
neczki” w Grabowcu i Kopani-
nie.
■ W szkołach: w Lubiczu Gór-
nym, Grębocinie, Złotorii i Gro-
nowie realizowane są zajęcia 
„Szkoły dla Rodziców”, w któ-
rych uczestniczy 56 osób. Trzy 
godziny w tygodniu, w trakcie 
warsztatów, uczą się umiejętno-
ści otwartego porozumiewania 
z dziećmi i wymieniają doświad-
czeniami. Projekt w ramach rzą-
dowego programu na lata 2014-
2016 „Bezpieczna przyjazna 
szkoła” w 80 proc. jest finanso-
wany przez wojewodę kujaw-
sko–pomorskiego, a w 20 proc. 
przez gminę.
■ Do wszystkich szkół pod-
stawowych na naszym terenie 
trafiły książki warte łącznie 14 
tys. zł. To efekt udziału gminy 
Lubicz w rządowym programie 
„Książki naszych marzeń”. Za 
pieniądze z programu biblioteki 
szkolne kupiły pozycje, które nie 
są podręcznikami. - Książki te 
zostały wybrane przez uczniów 
– podkreśla Brygida Bogdano-
wicz-Kopeć, dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjne-
go Szkół i Przedszkoli w Lubi-
czu. - Podstawowym rezultatem 
programu ma być trwałe zainte-
resowanie młodych ludzi czyta-
niem. 
■ Teledysk zrealizowany przez 
uczniów klas II GB i II GA 
w Grębocinie zdobył wyróżnie-
nie w Ogólnopolskim Konkursie 
„Minutowa piosenka” organi-
zowanym przez fundację „Ak-
cja Labirynt”. Słowa i muzykę 
stworzyli uczniowie obu klas we 
współpracy z Magdaleną Ku-
ster. W nagraniu muzyki pomógł 
Tomasz Stelmach, a scenariusz 
i reżyseria teledysku to zasługa 
Oliwii Burdach z kl. II GB oraz 
rodziców Angeliki Burdach i Ar-
lety Moszczyńskiej.
■ 24 grudnia Urząd Gminy Lu-
bicz będzie nieczynny (za święto 
przypadające w sobotę, 26 grud-
nia). Natomiast Urząd Stanu Cy-
wilnego w Lubiczu Dolnym (ul. 
Toruńska 24)  w wigilię dyżuruje 
w godz. 8.00-12.00.
■ Spółdzielnia Socjalna „Lubi-
czanka” zbiera zużyte baterie. 
Można je przynieść do jej siedzi-
by - ul. Toruńska 24 w Lubiczu 
Dolnym (budynek B urzędu), 
albo też przekazać pracowni-
kom - listonoszom „Lubiczanki” 
podczas odbioru korespondencji 
na terenie gminy. Po wcześniej-
szym telefonicznym uzgodnie-
niu spółdzielnia baterie odbierze 
także z domów (tel.: 56 674 40 
17).

(KM)

KRÓTKO



Na sesji w dniu 27 listopa-
da 2015 r. Rada Gminy Lubicz 
podjęła uchwały określające wy-
sokość stawek: podatku rolne-
go, podatku od nieruchomości 
i podatku od środków transporto-
wych, które na terenie gminy Lu-
bicz będą obowiązywały od dnia 1 
stycznia 2016 r.

PODATEK ROLNY
Rada Gminy Lubicz obniżyła 

średnią cenę skupu żyta, określo-
ną w Komunikacie Prezesa GUS 
z dnia 19.10.2015r. w kwocie 53,75 
zł za 1 dt do kwoty 46,40 zł za 1dt. 
W związku z tym stawki podatku 
rolnego nie ulegają zmianie i pozo-
stają w tej samej wysokości: 

dla gruntów gospodarstw rolnych 
116,00 zł od 1ha przeliczeniowego, 
dla gruntów pozostałych 232,00 zł 
od 1ha fizycznego. 

PODATEK OD NIE-
RUCHOMOŚCI

Stawki podatku pozostają 
w tej samej wysokości, z wyjątkiem 
stawki od budynków pozostałych, 
która została obniżona o 30gr ,

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,85 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych - 4,51 zł 
od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,33 zł od 1m2 powierzchni; 

d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji – 0,33 zł od 
1m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej -20,24 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym - 9,50 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - 4,53 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego - 3,80 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem garaży, dla 
których stawka wynosi - 6,16 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, 
określonej zgodnie z zasadami po-
danymi w ustawie.

ZWOLNIENIA  
W PODATKU  

OD NIERUCHOMOŚCI:
1) budynki lub ich części oraz 

grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na cele związane 
z działalnością na rzecz ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, z wyjątkiem części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej; 

2) budynki lub ich części oraz 
grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na cele ochrony 
przeciwpożarowej, z wyjątkiem 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej; 

3) budynki lub ich części oraz 
grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na prowadzenie 
działalności kulturalnej, sportowej, 
z wyjątkiem części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej.

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków 
transportowych zostały obniżone 
o około 17% :

1) od samochodu ciężarowego, 
w zależności od dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie - 591,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie - 935,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 
ton -1.081,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego 
o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton, 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne: 

a) o dwóch lub trzech osiach - 
1.081,00 zł,

b) o czterech (i więcej) osiach: 
- od 12 ton, a mniej niż 29 ton - 

1.081,00 zł,
- od 29 ton i powyżej -1.626,00 

zł; 
3) od samochodu ciężarowego 

o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton, 
z zawieszeniem innym, niż pneu-
matyczne lub równoważne:

a) o dwóch osiach i dopuszczal-
nej masie całkowitej:

 - od 12 ton, a mniej niż 15 ton - 
1.081,00 zł,

 - od 15 ton i powyżej - 1.232,00 
zł;

b) o trzech osiach i dopuszczalnej 
masie całkowitej:

 - od 12 ton, a mniej niż 23 tony - 
1.081,00 zł,

 - od 23 ton i powyżej - 1.551,00 
zł;

c) o czterech (i więcej) osiach 
i dopuszczalnej masie całkowitej:

 - od 12 ton, a mniej niż 27 ton - 
1.081,00 zł,

 - od 27 ton, a mniej niż 29 ton - 
1.626,00 zł,

 - od 29 ton i powyżej - 2.412,00 
zł;

4) od ciągnika siodłowego 
i balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton – 867,00 zł;

5) od ciągnika siodłowego 
i balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton, 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne: 

a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton – 

867,00 zł,
- od 31 ton i powyżej - 1.389,00 

zł;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 

1.226,00 zł,
- od 40 ton i powyżej – 1 694,00 

zł;
6) od ciągnika siodłowego 

i balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, z zawieszeniem innym niż 
pneumatyczne lub równoważne:

 a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton – 

904,00 zł,
- od 31 ton i powyżej – 1 905,00 

zł;
 b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1 

694,00 zł,
- od 40 ton i powyżej – 2 506,00 

zł;
7) od przyczepy i naczepy, która 

łącznie z pojazdem silnikowym po-
siada dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton - 296,00 zł;

8) od przyczepy i naczepy, któ-
ra łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za rów-
noważne:

a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 

-296,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 316,00 zł;
b) o dwóch osiach:

- od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 
542,00 zł,

- od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 
640,00 zł,

- od 33 ton, a mniej niż 38 ton – 
836,00 zł,

- od 38 ton i powyżej - 1.132,00 
zł; 

c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 

667,00 zł,
- od 38 ton i powyżej – 926,00 zł;
9) od przyczepy i naczepy, któ-

ra łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z innym systemem zawieszenia niż 
pneumatyczne lub równoważne:

a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 

316,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 554,00 zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 

307,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony – 

836,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 

1.270,00 zł,
- od 38 ton i powyżej – 1.671,00 

zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 

927,00 zł,
- od 38 ton i powyżej - 1.260,00 

zł;
10) od autobusu w zależności 

od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy :

a) mniej niż 22 miejsca - 983,00 
zł,

b) od 22 miejsc i więcej - 1.240,00 
zł. 

OPŁATA TARGOWA
Z dniem 1 stycznia 2016 roku 

na terenie Gminy Lubicz nie ma 
obowiązku opłacania opłaty targo-
wej, Rada Gminy Lubicz podjęła 
uchwałę w sprawie uchylenia obo-
wiązującej uchwały nr XLI/482/05 
Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listo-
pada z 2005 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości opłat targowych. 

OPŁATA OD  
POSIADANIA PSÓW

Rada Gminy Lubicz nie wpro-
wadziła uchwały określającej wy-
sokość stawki opłaty od posiadania 
psów, w związku z tym na terenie 
gminy Lubicz nie ma obowiązku 
opłacania tej opłaty.

Informacja dla podatników - 
podatku od nieruchomości, po-
datku rolnego i podatku leśnego

Od dnia 1 stycznia 2016 r, 
(w związku z nowelizacją ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, 
ustawy o podatku rolnym i ustawy 
o podatku leśnym), obowiązuje :

- jednorazowa płatność podatku 
w przypadku, gdy kwota podatku 
nie przekracza 100 zł, podatek jest 
płatny,

- jednorazowo w terminie płatno-
ści pierwszej raty,

- organ podatkowy nie wydaje 
decyzji w sprawie ustalenia zobo-
wiązania podatkowego z tytułu po-
datku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego w przy-
padku, gdy wysokość zobowiąza-
nia nie przekracza 6,10 zł.

STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2016 ROKU



dzieli Waldemar Dąbrowski z to-
ruńskiego Ośrodka Readapcyjnego 
„Mateusz” oraz jego podopieczny 
Grzegorz. Jak do tego doszło, że 
były sportowiec otworzył taki ośro-
dek? Trenował hokej, dużo grał, 
dużo wyjeżdżał. Nie radził sobie 
z emocjami. Rozłąka powodowała 
pustkę w głowie. 

- Alkohol mnie usypiał, a haszysz 
budził do życia - zdradził. Dziś, 
sam po terapii, doskonale wie, co 
czują ludzie, które do niego trafiają, 
niestety – są to osoby coraz młod-
sze. Jednym z nich jest Grzegorz, 
który pierwszy kontakt z narkoty-
kami miał w wieku 11 lat. Zaczynał 
od marihuany. 

- Musiałem brać więcej i więcej, 
mieszałem używki. Gdy miałem 16 
lat spróbowałem kokainy. Poczu-
łem się jak młody bóg. Myślałem, 
jaki jestem fajny. Kradłem, miałem 
problemy z prawem. Jako 18-latek 
spróbowałem heroiny. Widziałem, 
jak ludzie staczają się na samo dno 
– opowiadał, apelując do młodzie-
ży: - Nie warto brać.

Także Hanna Anzel, przewodni-
cząca Rady Gminy Lubicz i człon-
kini gminnej komisji profilaktyki 

W Zespole Szkół nr 1 w Lubi-
czu Górnym odbyła się konferen-
cja „Dopalaczom STOP.” - Wi-
działem, jak ludzie staczają się na 
samo dno – mówił uzależniony od 
używek Grzegorz i apelował do 
młodzieży: - Nie warto brać! 

Kolejna z serii konferencji profi-
laktycznych organizowanych przez 
wójta gminy Lubicz Marka Ol-
szewskiego oraz Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych była skierowana przede 
wszystkim dla uczniów klas VI, 
gimnazjalistów oraz ich rodziców.

- Dobry klimat w rodzinie, to 
zdrowa rodzina - mówił wójt Marek 
Olszewski. Gmina Lubicz wspiera 
rodziny, starając się nie tylko za-
bezpieczać ich potrzeby, np. budu-
jąc drogę i chodniki, rozbudowując 
bazę sportową, czy dofinansowu-
jąc prywatne przedszkola, kluby 
i stowarzyszenia. Samorząd reali-
zuje także wiele różnych działań 
w ramach kampanii społecznych, 
jak „Stawiamy na rodzinę” czy 
„Bezpieczna gmina”. 

Podinspektor Ireneusz Lewan-
dowski - komendant Komisariatu 

w Lubiczu mówił o dobrej współ-
pracy policji z gminą i zachęcał tak-
że do tego młodzież i rodziców. 

Statystyki policyjne pokazują, że 
z roku na rok problem zażywania 
dopalaczy jest coraz poważniejszy. 
Co więc powinno wzbudzić czuj-
ność dorosłych? Obrazowo opisała 
to mł. asp. Małgorzata Świątkow-
ska-Olewińska z Komendy Miej-
skiej Policji w Toruniu. Uzależnio-

ny jest wściekły jak tygrys w klatce 
(zachowuje się bardzo agresywnie), 
gorący jak piec (ma podwyższoną 
temperaturę ciała), ślepy jak kret 
(nie reaguje na światło), a skórę ma 
suchą jak pieprz. Przestrzegała: 

- Dopalacze przed wejściem na 
rynek nie przechodzą testów, testo-
wane są na ludziach, ich użytkow-
nikach.

Własne, bolesne historie opowie-

Dopalacze rujnują młode życie
przestrzegała przez zażywaniem 
szkodliwych substancji. Stanowczo 
podkreślała, że nie ma przyzwole-
nia na obecność używek w szkołach 
gminy Lubicz. 

(KM)
Fot. Beata Nowak-Latańska

GDZIE SZUKAĆ 
POMOCY?
• Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych Lubicz Dolny, ul. 
Toruńska 21 (budynek Urzędu 
Gminy, pok. nr 6),
poniedziałek-piątek, 
godz. 8.00–15.00,
tel. 56 62 12 138
• Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej Lubicz Dolny, ul. 
Toruńska 56,
tel. 56 674 21 55/56
• Punkt Konsultacyjny
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 56,
każda środa, godz. 8.00.-12.00.
• Grupa AA „Drwęca”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 
56, każdy piątek, godz. 17.30 
(pierwszy piątek miesiąca mi-
tyngi otwarte). 

Konferencję uatrakcyjnił poruszający spektakl pt. „Wolność” wysta-
wiony przez stowarzyszenie „Jestem”

Troszczymy się o dojrzałych 
mieszkańców. Jak? Dbając o ich 
bezpieczeństwo i organizując spo-
tkania ze specjalistami.

20 listopada obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej 
okazji w ubiegłym miesiącu w na-
szej gminie odbyła się akcja „Se-
niorze, bądź widoczny na drodze” 
oraz konferencja „Wiek senioralny 
– wyzwania i potrzeby”.

Akcja profilaktyczna to wspólne 
przedsięwzięcie władz gminy Lu-
bicz i Komendy Miejskiej Policji 
w Toruniu. Członkowie czterech 
klubów seniora i stowarzyszenia 
„Pokolenie” otrzymali odblaskowe 
torby na zakupy. Dodatkowo sierż. 
Agnieszka Bubień z wydziału ru-
chu drogowego przypomniała za-
sady bezpiecznego poruszania się 
po drodze. –Pieszym wydaje się, 
że skoro my widzimy samochód, to 
kierowca też nas widzi, a w takich 
warunkach to często nieprawda, 
zwłaszcza, gdy kierującego ośle-
piają inne samochody. Dlatego tak 
ważne jest posiadanie przy sobie 
elementów odblaskowych.

- Te torby rzeczywiście bardzo się 
przydadzą – komentowali seniorzy. 
Każdy z klubów dostał też od wójta 
Marka Olszewskiego 500-złotowy 
czek na własne potrzeby.

Konferencja „Wiek senioral-
ny – wyzwania i potrzeby” została 
zorganizowana przy udziale Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubiczu.

- Wiek senioralny to mądrość 
i doświadczenie, ale też wiąże się 
on z pewnymi ograniczeniami – 
mówiła Teresa Gryciuk, sekretarz 
gminy Lubicz, witając w imieniu 
wójta jej uczestników.

Dr Elżbieta Kościńska z Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy przybliżyła biolo-
giczne i psychologiczne aspekty 
starzenia się człowieka: - Starość 

może trudno jest pokochać, ale 
należy ją zaakceptować. Warto 
podkreślić, że starzejemy się indy-
widualnie. Starzejemy się tak, jak 
żyjemy.

Poza czynnikami genetycznymi 
wpływającymi na ten proces, aż 
w 53 proc. ma znaczenie styl życia, 
również przebyte choroby i środo-
wisko.

O tym, jak funkcjonować w ro-
dzinach z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi mówiła Anna Je-
wusiak – psycholog kliniczny. - 
Ważny jest przekaz niewerbalny 
– uśmiech, dotyk, postawa ciała – 
przekonywała.

Anna Sikorska, kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lubiczu 
mówiła o narastającej przemocy 
wobec osób starszych: – Dotyka 
to wszystkich środowisk. Sprawcy 
wobec świadków stosują szereg 
manipulacji i bagatelizują swoje za-
chowanie. Trzeba wszystkim, także 
ofiarom, uświadomić, że przemoc 
jest przestępstwem.

Z kolei radca prawny Beata Ra-
taj wyjaśniała seniorom, co zrobić, 
gdy uniemożliwia się im kontak-
ty z wnukami, kiedy warto spisać 
umowę przed notariuszem i czy 
można unieważnić darowiznę.

O wolontariacie jako formie ak-
tywizacji seniorów opowiadała 
prof. Halina Guzy-Steinke z UKW. 
Dobre praktyki w tym temacie za-
prezentowała Monika Kwilińska 
- koordynator wolontariatu z toruń-
skiej Fundacji „Światło”, a senior-
ka i wolontariuszka Monika Secler 
podzieliła się swoimi doświadcze-
niami z opieki nad Mikołajem ze 
„Światła”.

- Pani Monika rozmiękczyła 
wszystkie serca. Jak widać senior 
ma ogromne możliwości poma-
gania i dawania miłości drugiemu 
człowiekowi, co seniorzy zresztą 
robią – podsumowała kierownik lu-
bickiego GOPS-u.

(KM)
Fot. Nadesłane

Seniorzy w centrum zainteresowania
Od 2016 roku w Urzędzie Gmi-

ny Lubicz będą udzielane bez-
płatne porady prawne. Kto i na 
jakich zasadach może z nich sko-
rzystać?

5 sierpnia br. Sejm RP uchwa-
lił ustawę o nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Ustawa zakłada, że mogą 
ją otrzymać: młodzież do 26. roku 
życia, osoby posiadające Kartę Du-
żej Rodziny, seniorzy po ukończe-
niu 65. roku życia, osoby fizyczne 
w okresie roku poprzedzającego 
korzystające ze świadczenia z po-
mocy społecznej, kombatanci i we-
terani oraz zagrożeni lub poszko-
dowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną. 

Darmowe porady prawne 
w naszej gminie będą udzielane od 

stycznia 2016 r. w sali nr 3 budynku 
B Urzędu Gminy (ul. Toruńska 24) 
w Lubiczu Dolnym w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki w godz. 
10.00-14.00.

Pomoc dotyczy tylko określo-
nych w ustawie kategorii spraw. Co 
zatem obejmuje? Poinformowanie 
o przysługujących uprawnieniach 
lub spoczywających obowiązkach 
i wskazanie sposobu rozwiąza-
nia problemu prawnego. Poza tym 
udzielenie pomocy w sporządzeniu 
projektów pism (tylko, jeśli sprawa 
znajduje się na etapie przedsądo-
wym): wszczynającego postępo-
wanie sądowe, sądowo-administra-
cyjne lub w sprawie ustanowienia 
w nich pełnomocników, a także 
zwolnienia od kosztów sądowych.

(KM)

Prawnik doradzi za darmo

Odblaskową torbę na zakupy Bożenie Wolak z Lubicza Dolnego wrę-
czyli wójt Marek Olszewski i asp. sztab. Marek Nowakowski, naczelnik 
wydziału ruchu drogowego KMP w Toruniu

Na sesji 27 listopada radni 
podjęli 27 uchwał, w tym uchwa-
ły podatkowe na przyszły rok, 
o których piszemy szerzej w tym 
numerze „Gońca gminnego”. 

Radni zaakceptowali także wzory 
formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. Poza tym przegło-
sowali uchwały w następujących 
sprawach, m.in.: przyznawania 
i pozbawiania nagród oraz wyróż-
nień za osiągnięte wyniki sporto-
we, przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2015 
oraz Programu Współpracy Gminy 
Lubicz z organizacjami pozarządo-
wymi. Radni zgodzili się także na 
zamianę lub nabycie nieruchomo-
ści gruntowych oraz na przystąpie-

nie do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Grębocina. 
Rajcy uchwalili również uchwałę 
w sprawie realizacji inwestycji pod 
nazwą „opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę dróg 
gminnych w Lubiczu Górnym dla 
ulic: Handlowej, Spółdzielczej, 
Bankowej i Piaskowej”. Gmina Lu-
bicz wspomoże też województwo 
w budowie chodników przy drodze 
wojewódzkiej nr 552 na odcinku od 
istniejącego chodnika w Lubiczu 
Dolnym - ul. Grębocka, od nr 35 
do Grębocina, do wiaduktu auto-
stradowego, a także przy budowie 
zatoki autobusowej oraz przejścia 
dla pieszych w Grabowcu. Nasza 
gmina udzieli także pomocy finan-
sowej Toruniowi na opracowanie 
dokumentacji projektowo–koszto-
rysowej przebudowy odcinka drogi 
gminnej ul. Toruńskiej w Gręboci-
nie/ul. Kresowej w Toruniu o dłu-
gości około 800 m. 

Wszystkie uchwały Rady Gmi-
ny Lubicz znajdują się na bip.lu-
bicz.pl.

Z PRAC 
RADY GMINY 
LUBICZ


