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Docieplenie ścian i dachów czy 
wymiana okien i kotłowni. Komplek-
sowa termomodernizacja czeka kilka 
budynków użyteczności publicznej     
w gminie. 

Termomodernizacją zostaną objęte: 
Zespół Szkół w Lubiczu Górnym, 
Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierw-
szym, dwa budynki Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Lubiczu Dolnym, a także 
siedziby Urzędu Gminy oraz Zarządu 
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komu-
nalnej w Lubiczu Dolnym. Wnioski               
o ich termomodernizację Urząd Gminy 
Lubicz złożył do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w ramach działań 
przewidzianych przez Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT). 
- Mówimy tu o głębokiej termomoder-
nizacji – podkreśla Marek Olszewski, 
wójt gminy Lubicz – a więc nie tylko                                        
o dociepleniu ścian, czy stropów 
budynków. Będziemy wymieniali tam 
okna, docieplali dachy, wymieniali 
kotłownie, a nawet ustawiali panele 
fotowoltaiczne. Wszystko po to, aby 
nasze budynki spełniały surowe normy 
w zakresie emisji CO2 i normy 
termiczne przewidziane na rok 2021. 
Gmina zakłada szeroki wachlarz 
działań, co oznacza też spore koszty, 
szczególnie w budynku zespołu szkół 
w Lubiczu Górnym. - Staramy się 
jednak o dofinansowanie w wysokości 
aż 85 proc. tych kosztów – wyjaśnia 
wójt. - Po drugie zaś – to pierwsza               
i jednocześnie jedyna okazja na uzyska-

nie dotacji unijnych na termomoderni-
zację. Nie mogliśmy jej stracić, a  przy 
tym nie warto było  decydować się na 
działania połowiczne. Stąd decyzja           
o termomodernizacji do standardów, 
które będą obowiązywały w 2021 roku. 
Istotnym rezultatem projektów będą 
znaczne oszczędności energii cieplnej, 
sięgające 75-80 proc. w każdym                             
z budynków, a także redukcja emisji 
pyłów i spalin o minimum 75 proc. 
- Rada gminy popiera takie działania, 
także ze względu na bardzo poważne 
oszczędności finansowe dla gminy, które 

będą ich efektem – mówi Hanna Anzel, 
przewodnicząca Rady Gminy Lubicz. – 
Aczkolwiek jest to także bardzo ważny 
przykład dbałości                                            
o środowisko, w którym żyjemy. 
Prace przygotowawcze Urząd Gminy 
Lubicz prowadził od wiosny tego roku. 
Zlecono wykonanie audytów termomo-
dernizacyjnych, a także wymaganych 
przez regulamin konkursu dotacyjnego 
monitoringów  ornitologicznych i chirop-
terologicznych. Te ostatnie miały spraw-
dzić, czy termomodernizacja budyn-
ków nie zagrozi bytującym tam ptakom 

oraz nietoperzom.  W wyniku prowa-
dzonych obserwacji ustalono, że na trzech 
budynkach trzeba zamontować ponad 
60 budek lęgowych dla ptaków.  
Roboty na wszystkich obiektach będą 
realizowane równolegle, a zaczną się 
po podpisaniu umowy na dofinansowa-
nie i po rozstrzygnięciu przetargu na 
roboty budowlane. Obecnie trwa komple-
towanie  pełnej dokumentacji technicznej 
tych przedsięwzięć. Pierwsze prace 
spodziewane są latem 2017 roku, potrwa-
ją one do końca sierpnia 2018 roku. 
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Podwórka Nivea 
w Złotorii Fot. Kamila Mróz   Warunki konieczne do uzyskania dofinansowania na docieplenie szkół spełniały placówki 

w Lubiczu Górnym (na zdjęciu), Lubiczu Dolnym i Młyńcu Pierwszym 

Fot. (KM)
15 października w Lubiczu Górnym odbyła się „Biesiada Seniora” - okazja do prezentacji klubów seniora, ale także kół gospodyń wiejskich 
i stowarzyszeń z naszej gminy. Więcej - w środku „Gońca”. 
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Rozmowa z prof. Wojciechem Knieciem, 
prezesem Lokalnej Grupy Działania 
„Podgrodzie Toruńskie”

- Czym są Lokalne Grupy Działania         
i kto może do nich należeć?
- To stowarzyszenia o specjalnym 
statusie, działające w Polsce według 
osobnego prawa. Należeć może do nich 
każdy. Warunek jest tylko jeden – 
powinny to być osoby, którym zależy 
na rozwoju pewnego określonego 
obszaru. LGD „Podgrodzie Toruńskie” 
zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją 
gospodarczą i społeczną na obszarze 
gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Obrowo.
- Nasza gmina jest specyficzna - część 
osób mieszka tutaj, ale nadal prowa-
dzi działalność gospodarczą w Toruniu. 
Czy takie osoby też przyjmiecie do 
„Podgrodzia”?
- Tak, mamy takie osoby. Podgrodzie 
działa już 10 lat i skupia ok. 100 
członków. Jesteśmy otwarci. Ciągle 
spływają do nas nowe wnioski 
członkowskie. Zajmujemy się przede 
wszystkim redystrybucją środków 
unijnych. Raz na sześć lat piszemy 
Lokalną Strategię Rozwoju, która 
wymaga zatwierdzenia przez Urząd 
Marszałkowski w Toruniu, a potem 
otrzymujemy od niego określone środki 
na jej realizację. Ich wysokość, 
najogólniej biorąc, pewien ryczałt 
związany z liczbą mieszkańców 
zamieszkującą dany teren. 
- Jesteście zatem pośrednikiem, 
który dysponuje budżetem służącym 
innym. Komu pomagacie?
- Te dotacje, które będziemy rozdzielali 
w latach 2017-2023 można podzielić na 
trzy grupy: wsparcie dla przedsiębior-
ców oraz tych, którzy chcą nimi zostać, 
wsparcie dla organizacji społecznych – 
stowarzyszeń, kół gospodyń, strażaków 
czy klubów sportowych i wsparcie dla 
samorządów na rozwój infrastruktury 
służącej działalności społecznej, np. 
świetlic, boisk czy rewitalizację danego 
obszaru w obrębie gminy.
- Wiemy już, że w najbliższych latach 
będziecie dysponować ok. 9 milionami 

złotych. Jak podzielicie te pieniądze?
- Połowa, czyli 4,5 mln zostanie 
przeznaczone na rozwój działalności 
gospodarczej, bo taka jest zasada. 
Pieniądze podzielimy w konkursach,           
o których informacja znajdzie się na 
stronach naszego stowarzyszenia, 
stronie urzędu gminy i urzędu marszał-
kowskiego. Już zauważamy duże 
zainteresowanie tych, którzy chcą z tych 
środków skorzystać - na szkoleniach 
zorganizowanych we wrześniu 
frekwencja była bardzo wysoka.  
Pierwsze konkursy  właśnie na rozwój 
działalności gospodarczej, chcemy 
ogłosić na początku przyszłego roku – 
jeśli pozwoli na to polskie ustawodaw-
stwo. Niestety, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich powinien już             
w pełni funkcjonować od dwóch lat,         
a tymczasem wciąż nie ma niektórych 
ważnych dokumentów. 
- Formalności często są największą 
barierą przed założeniem własnej 
firmy. Boimy się ich, uważając, że 
trudno będzie przez nie przebrnąć. 
Czy w tym zakresie również można 
na was liczyć?

- Oczywiście. Taka jest też nasza rola. 
W poprzednich latach „Podgrodzie” 
przygotowało w zasadzie wszystkie 
wnioski, które zgłosiły do nas organiza-
cje pozarządowe i parafie. Teraz też 
będziemy pomagać, również przedsię-
biorcom. Jeśli ktoś z różnych wzglę-
dów nie wziął udziału w organizowa-
nych przez nas na ten temat szkole-
niach, czy nadal ma jakieś wątpliwości, 
może zgłosić się do naszego biura            
w Lubiczu Dolnym. Procedura jest 
następująca – najpierw określamy czy 
dana osoba ze swoim pomysłem ma 
szansę na dotację, ponieważ LGD 
posiada strategię, w którą należy się 
wpisać. Potem zapraszamy na drugą 
wizytę, gdzie rozmawiamy już bardzo 
konkretnie i wskazujemy beneficjento-
wi czym, kompletując potrzebną 
dokumentację, powinien się zająć.
- LGD pieniądze dostaje z Unii, więc 
Lokalna Strategia Rozwoju „Podgro-
dzia Toruńskiego” musiała wpisywać 
się w określone założenia unijne. 
- Tak, nie mamy zupełnie wolnej ręki                        
w sprawie wydatkowania środków. 
Najpierw Bruksela, potem Warszawa 

zdecydowały na co należy je przezna-
czyć, chociaż zostawiono nam dość spory 
margines swobody. Ale nasza strategia 
powstawała w sposób bardzo uspołecz-
niony – to były spotkania, na których 
główne grupy prezentowały swoje 
pomysły na rozwój i chyba żadnego                     
z nich nie odrzuciliśmy. Pomysły 
zgłaszano w formie fiszek. Ostatecznie 
nasze główne cele to: wspomniany już 
rozwój działalności gospodarczej 
skierowanej na usługi dla ludności oraz 
rozwój usług turystycznych i okołotu-
rystycznych, bo uważamy, że to 
właśnie na przedmieściach jest potrzeb-
ne i się sprawdzi. Samorządy z kolei 
mogą przede wszystkim starać się                                 
o pieniądze na rewitalizację i budowę 
infrastruktury stanowiącej bazę do 
aktywizowania mieszkańców. Organi-
zacje pozarządowe dostaną środki na 
kultywowanie tradycji lokalnych, 
promowanie zdrowego stylu życia                  
i animację lokalną. Takie są zasadnicze 
kierunki, oprócz nich jest kilka pobocz-
nych: jak wspieranie renowacji 
zabytków, tworzenia spółdzielni socjal-
nych czy muzeów lokalnych.

Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz 
pod koniec września objął funkcję 
współprzewodniczącego Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Marek Olszewski, wójt Lubicza o interesy 
samorządów dba także na arenie 
krajowej i międzynarodowej.
W Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego zasiada od 17 lat, od 
tego czasu współprzewodnicząc Zespo-
łowi ds. Edukacji. Przez następne 
dziewięć miesięcy będzie również, ze 
strony samorządowej, współprzewod-
niczył całej komisji wraz ministrem 
MSWiA Mariuszem Błaszczakiem – ze 
strony rządowej.
Czym jest ta komisja? To 24-osobowa 
grupa powołana przez premiera. Zasiada w 
niej po 12 przedstawicieli rządu i 12 
organizacji samorządowych. Jej zadaniem 
jest przede wszystkim rozpatrywanie 
problemów związanych z funkcjonowa-
niem samorządu terytorialnego i z polityką 
państwa wobec niego. 
Również we wrześniu Marek Olszewski 
uczestniczył w Toruniu w Forum 
Inteligentnych Miast i Nowoczesnych 
Technologii "Miasto Plus" - spotkaniu 
naukowców, biznesmenów i samorządow-
ców. Był panelistą bloku tematycznego 
„Innowacyjna gmina”.
Wójt  Lubicza i jednocześnie przewod-
niczący Związku Gmin Wiejskich RP        
w swoim wystąpieniu skupił się na 
innowacyjnej gminie podmiejskiej. – 

W takich gminach, jak np. Lubicz 
mamy wielu mieszkańców, którzy 
przeprowadzili się do nas z miasta, 
dlatego w gminach podmiejskich 
poziom usług musi być na podobnym 
poziomie, jak w mieście - mówi.
Duże miasta i gminy coraz częściej 
współdziałają w różnych dziedzinach, np. 
mieszkańcy Lubicza od kilku lat dojeżdża-
ją do Torunia komunikacją toruńskiego 
MZK, co gmina współfinansuje.
- Ważne, aby wspólne przedsięwzięcia 
odbywały się na zasadach odpowie-
dzialności i zaufania – uważa Marek 
Olszewski. 
Z kolei w październiku wójt Lubicza 
brał udział w sesji plenarnej Europej-
skiego Komitetu Regionów, która 

odbywała się równolegle z 14. Edycją 
Europejskiego Tygodnia Regionów         
i Miast. Marek Olszewski jest polskim 
delegatem w Komitecie Regionów 
(Przymierze Europejskie) - organie 
doradczym złożonym z przedstawicieli 
samorządów lokalnych i regionalnych 
Unii Europejskiej.
Na forum w Brukseli wystąpił także 
prof. Wojciech Knieć, główny specjali-
sta w Wydziale Promocji i Rozwoju 
Urzędu Gminy Lubicz. Wojciech 
Knieć, socjolog wsi przedstawił 
prezentację podczas konferencji na 
temat przyszłości obszarów wiejskich     
z perspektywy polityk unijnych i ich 
zmiany w obliczu wyzwań globalnych.

(KM)

Dajemy szansę na rozwój. Skorzystajcie

Od ostatniego wydania "Gońca 
gminnego" Rada Gminy Lubicz 
obradowała dwukrotnie.

30 września radni podjęli uchwały 
m.in. w sprawie wdrożenia „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Lubicz”, a także przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi: 
Grębocin, Krobia, Lubicz Górny                            
i Mierzynek, Młyniec Drugi i Lubicz 
Dolny - Małgorzatowo.
Dzięki decyzji rady w gminie jest także 
kilka nowych nazw ulic: Szczęśliwa          
w Kopaninie, Kwiatowa w Grębocinie, 

Z PRAC RADY GMINY Z kalendarza wójta Lubicza

Fot. (KM)  Wojciech Knieć: - Zapraszamy do biura naszego stowarzyszenia, które mieści się w Lubiczu Dolnym przy 
ul. Toruńskiej 24/1 (budynek B Urzędu Gminy Lubicz). Na spotkanie można też umówić się  telefonicznie pod numerem: 884 889 610.

Poza tym, że zajmujemy się redystrybucją 
środków unijnych, to również aktywiza-
cją mieszkańców, czyli próbujemy wciągnąć 
do działalności społecznej tych, którzy 
mają fajne pomysły, ale brakuje im 
odwagi czy motywacji, aby się tym zająć. 
- Jak odszukujecie takie osoby?
- Przy okazji imprez, które organizuje-
my, np. szkoleń czy warsztatów 
mających przyciągnąć i pobudzić 
mieszkańców. W najbliższych tygodniach 
takie warsztaty odbędą się w Złotorii                                
i kilku innych miejscowościach na 
terenie trzech gmin naszej działalności. 
Cel jest taki, aby pojawili się na nich 
ludzie, którzy zechcą wyjść z cienia, 
stać się obywatelskimi, czyli po prostu 
wspólne zrobić coś z innymi. Tu, na 
przedmieściach są spore potrzeby                           
w tym zakresie, ponieważ mieszka tutaj 
mnóstwo ludzi napływowych, np.                       
z Torunia i one czasami nie do końca 
czują się osadzene w lokalnej społecz-
ności i miejscowej kulturze. Oferujemy 
coś w rodzaju nowej kultury lokalnej, 
bez konfliktów – a raczej symbiozę 
tego, co ze sobą przynieśli, z tym, co tu 
zastali.  Mamy też przykłady całych 
grup, które dotąd nie starały się                
o dofinansowanie, a dzięki nam rozwi-
nęły skrzydła. Np. OSP Brzezinko – 
niewielka organizacja strażacka, 
prowadząca małą świetlicę, która ze 
środków LGD została wyremontowa-
na, bardzo dobrze działa i pełni ważną 
rolę w tej małej społeczności. Seniorzy 
to druga ważna grupa. W poprzednim 
okresie finansowania okazało się, że 
niekiedy wystarczały drobne dotacje, 
aby taki klub się rozwijał i przyciągał 
nowych członków. 
- A na co teraz postawi samorząd 
Lubicza?
- Gmina już nam to zdradziła, ponieważ 
musiała złożyć fiszki projektowe. 
Oczywiście to jeszcze może ulec 
zmianie. Wstępnie mówimy o  przebudo-
wie świetlicy przy ul. Bocznej w Lubiczu 
Górnym oraz budowie świetlicy wiejskiej 
w jednej z wsi w gminie. Tutaj nie ma 
jeszcze określonej lokalizacji.

ROZMAWIAŁA KAMILA MRÓZ

a także przyjęte na sesji 28 październi-
ka: Leśna Polana w Lubiczu Dolnym, 
Sielska w Nowej Wsi, Platynowa                    
i Stawowa w Złotorii oraz Misia Uszat-
ka i Szlachecka w Krobi.
Poza tym na październikowej sesji 
rajcy przyjęli informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w gminie 
Lubicz za rok szkolny 2015/2016. 
Podjęli także uchwały podatkowe,              
o których szerzej napiszemy w grudnio-
wym wydaniu "Gońca gminnego".
Wszystkie uchwały znajdują się na 
www.bip.lubicz.pl w zakładce "Prawo 
lokalne".

Tekst i fot. (KM)

Fot. Nadesłane Marek Olszewski, wójt Lubicza o interesy samorządów dba także 
na arenie krajowej i międzynarodowej

W październiku Rada Gminy Lubicz wybrała się na przedostatnią w tym 
roku komisję wyjazdową, skupiając się na stanie dróg w gminie. Tym razem rajcy 
byli m.in. w Lubiczu Dolnym, Górnym, Krobi, Grębocinie, Rogowie i Złotorii. 
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- Każdy rok przynosi nowe wyzwa-
nia, ale ten jest szczególny – mówił 
wójt Marek Olszewski do nauczycieli                 
i pracowników oświaty na gminnych 
obchodach Dnia Edukacji Narodo-
wej. 
 
Marek Olszewski podkreślał, że oświa-
ta zawsze dla samorządów była ważna. 
– Przy różnych okazjach przypominam, 
że gdy w 1996 roku szkoły podstawo-
we ustawowo przekazano samorządom, 
to jedna czwarta z nich już je prowadzi-
ła, również my – podkreślał.
Wójt dziękował dyrektorom szkół za 
znakomite zarządzanie placówkami, 
nauczycielom za zrozumienie, poczu-
cie misji i służby, kierując też wiele 
ciepłych słów do emerytów oraz 
pracowników administracji i obsługi.
Przewodnicząca rady Hanna Anzel 
przypomniała, że wójt Lubicza o intere-
sy oświaty dba także na szczebli 
krajowym, szefując Zespołowi ds. 
Edukacji Komisji Wspólnej Rządu                            
i Samorządu Terytorialnego.
Przewodnicząca w swoim wystąpieniu 

podkreślała bardzo dobrą współpracę 
szkół z gminy Lubicz ze środowiskiem 
lokalnym, co owocuje wieloma intere-
sującymi inicjatywami.
- Życzę państwu, żeby każdy dzień był 
tym najlepszym – mówiła przewodni-
cząca.
- Aby spełniły się państwa oczekiwania 
związane z przyszłością – dodała 
wicekurator Maria Mazurkiewicz.
W tym roku wójt Marek Olszewski 
nagrody przyznał: Małgorzacie Komór 
– Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie, 
Beacie Górskiej – Szkoła Podstawowa 
w Złotorii, Katarzynie Rumińskiej – ZS 
nr 1 w Lubiczu Górnym, Beacie 
Pastwie – SP w Młyńcu Pierwszym, 
Wiesławie Geras – dyrektor SP                 
w Złotorii, Joannie Ardanowskiej – 
dyrektor ZS nr 1 w Lubiczu, Aleksan-
drze Lisieckiej – dyrektor ZS nr 2              
w Grębocinie, Danucie Ferens – dyrek-
tor SP nr 1 w Lubiczu Dolnym, Ewie 
Fijałkowskiej – dyrektor SP w Grono-
wie, Marioli Marcinkowskiej – dyrek-
tor SP w Młyńcu Pierwszym i Elżbiecie 
Światowskiej – dyrektor Publicznego 

Przedszkola „Chatka Puchatka”.
Wójt wraz z przewodniczącą Hanną 
Anzel wręczyli też życzenia nauczycie-
lom i pracownikom odznaczonym 
medalami KEN oraz medalami za 
długoletnią służbę. Odznaczeni to: z ZS 
nr 2 w Grębocinie: Magdalena Kuster - 
KEN, Małgorzata Komór - KEN, Agata 
Marchlik - KEN, Katarzyna Rzepecka 
– KEN; z SP w Młyńcu Pierwszym: 
Urszula Witkowska – KEN; z SP nr 1       
w Lubiczu Dolnym: Barbara Lefelbajn 
– Saja - KEN, Mirela Mizak – medal 
srebrny za długoletnią służbę.
Doceniono również radnych z  komisji 
oświaty, kultury fizycznej, zdrowia         
i rodziny, w tym m.in. Teresę Klawiń-
ską, dziękując jej także statuetką              
w kształcie serca za wieloletnią działal-
ność na rzecz środowiska, PCK                   
i krwiodawstwa.
Na deser dla gości wystąpił Teatr 
Afisz z przedstawieniem „Blondi, 
czyli wieczór u nieco starszych 
panów”.

Tekst i fot. (KM)

Przedszkole „Słoneczko” obchodziło 
10 urodziny. - Najważniejsze, że 
dzieci chcą do nas przychodzić – 
mówi Lucyna Jaroszewska, dyrektor 
placówki.

1 października był szczególnym dniem 
dla grębocińskiego przedszkola. Dzieci 
przygotowywały się do niego od 
miesiąca, aby jak najlepiej zaprezento-
wać się przez oficjalnymi gośćmi                 
i rodzicami.
- Dziesięć lat mija bardzo szybko - 
mówił Marek Olszewski, wójt gminy 
Lubicz. - Byłem jednym z obecnych na 
inauguracji przedszkola 1 października 
2006 roku. Dwa lata wcześniej zakoń-
czyliśmy rozbudowę szkoły w Gręboci-
nie, wtedy też udało się wygospodaro-
wać dodatkową powierzchnię, w której 
dziś się znajdujemy. Cieszę się, że jest 
to akurat "Słoneczko", przedszkole 
gwarantujące wysoki poziom. 
- Przedszkole "Słoneczko" to jedna              
z najfajniejszych rzeczy, które powsta-
ły w ciągu lat mojej pracy dla gminy - 

dodała Hanna Anzel, przewodnicząca 
Rady Gminy Lubicz. -  Radość i uśmiech 
są wizytówką tego miejsca. 
W bogatej części artystycznej wystąpi-
ły nie tylko przedszkolaki, ale również 
absolwenci przedszkola. Na jej zakoń-
czenie na scenie pojawili się wszyscy 
pracownicy przedszkola, którzy wspól-
nie z dziećmi zaśpiewali hymn przed-
szkola autorstwa Jacka Beszczyńskie-
go. Występy zostały nagrodzone gromki-
mi brawami, a pani dyrektor długo 
odbierała  gratulacje z okazji jubileuszu. 
- Najważniejsze dla nas jest to, że 
dzieci chcą do nas przychodzić - podsu-
mowuje dyrektor przedszkola. – 
Staramy się stwarzać taką atmosferę, 
aby nasi absolwenci po latach mogli 
przywołać „Słoneczko” tylko i wyłącz-
nie w pozytywnych wspomnieniach.        
A co chcielibyśmy sobie życzyć na te 
następne lata? Żebyśmy wciąż mieli 
taką pasję do pracy z dziećmi.
Obecnie w placówce, w czterech 
oddziałach, uczy się 97 wychowanków. 

(KM)

Pasja do pracy z dziećmi

Szkoła Podstawowa w Młyńcu 
Pierwszym na I Europejskim Forum 
Nowych Technologii i Innowacji              
w Edukacji w Kielcach otrzymała 
dyplom uznania za innowacyjną 
działalność edukacyjną.

Na forum zostali zaproszeni dyrektorzy 
wyróżniających się szkół z całej Polski 
– zaledwie po dwóch z województwa. 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
wskazał  m.in. Mariolę Marcinkowską - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Młyńcu 
Pierwszym.
- Jestem naprawdę dumna, że mogłam 
reprezentować nasz region i gminę 
Lubicz – mówi Mariola Marcinkowska. 
- Na forum  przedstawiłam realizowane 

w swojej szkole innowacje oraz wprowa-
dzane do edukacji nowe technologie.
Przypomnijmy, że w tej niewielkiej 
szkole od września utworzono klasę 
tabletową. Placówka realizuje też m.in. 
plan daltoński i edukację przez szachy. 
O innowacjach pedagogicznych Mario-
la Marcinkowska opowiadała w wywia-
dzie dla ostatniego wydania „Gońca 
gminnego”.
Na kieleckim forum (5-7.10) młyniec-
ka szkoła otrzymała dyplom uznania za 
innowacyjną działalność edukacyjną. 
Wyróżnienie przyznali: Europejskie 
Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego 
oraz Zarząd Targów Kielce.
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Młyniec Pierwszy doceniony za innowacje

Dzień Nauczyciela świętowaliśmy wspólnie

Podwórko Nivea w Złotorii zostało 
otwarte. Szkoła wygrała je w konkur-
sie, udowadniając, że wspólnymi 
siłami można zdziałać wiele.

Złotoria w konkursie Nivea pokonała 
ponad 600 (!) miast i wsi. Walka była 
zacięta do samego końca. Do jej podję-
cia społeczność nie tylko Złotorii czy 

całej naszej gminy tygodniami mobili-
zowała Rada Rodziców z przewodni-
czącą Mają Bielecką na czele. Determi-
nację pani Mai i innych zaangażowa-
nych w akcję osób 13 października           
w trakcie otwarcia placu zabaw podkre-
ślali zarówno dyrektor szkoły Wiesła-
wa Geras, jak i wójt gminy Marek 
Olszewski.

Dzięki Radzie Rodziców Szkoła 
Podstawowa w Złotorii wzbogaciła się 
o kolorowy, bezpieczny i ciekawy plac 
zabaw, z czego najbardziej ucieszyli się 
najmłodsi uczniowie. Starsi zainaugu-
rowali działalność klasy zewnętrznej, 
w której odbyły się wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego.

Tekst  fot. (KM)

Podwórko zabaw jest już gotowe!

Fot. Nadesłane
Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie, w ramach współpracy z międzynarodową 
organizacją studencką AIESEC, już po raz drugi gościł studentów obcokra-
jowców, którzy przez cały ostatni tydzień września prowadzili dla uczniów 
zajęcia. Studenci w języku angielskim prezentowali kulturę swoich krajów, 
atrakcje turystyczne, tradycyjne gry i zabawy.- Nasi goście, trójka studentów 
z Gruzji, Jordanii i Maroko, zostali bardzo entuzjastycznie przyjęci przez 
uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej – mówi Aleksandra Lisiecka, 
dyrektor szkoły. Zetknięcie się z żywym językiem angielskim okazało się 
bardzo cennym doświadczeniem szczególnie dla tych uczniów, którzy gościli 
studentów w swoich domach.

Fot. Monika Lewandowska
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej swoje nagrody 
wręczył wójt Marek Olszewski 

Uczniom w oficjalnym przecięciu wstęgi pomagali m.in. 
wójt Marek Olszewski i dyrektor Wiesława Geras

Dzieci z radością przyjęły otwarcie placu oraz prezenty 
od Nivea i Urzędu Gminy Lubicz

Plac jest ciekawy, kolorowy i przede wszystkim 
bezpieczny

Gratulacje otrzymali także pedagodzy wyróżnieni 
przez KEN i medalami za długoletnią służbę

Złotoria wygrała plac w konkursie dzięki zaangażowaniu 
Rady Rodziców, w tym jej przewodniczącej 
Mai Bieleckiej (z prawej)



Czyje gospodarstwa i ogrody w tym 
roku zdobyły uznanie jury oceniają-
ce posesje zgłoszone do gminnego 
konkursu „Piękna zagroda”? 

- Macie Państwo wizję, którą konse-
kwentnie realizujecie, wkładając w to 
dużo pracy i energii, wolny czas                                
i zapewne niemałe pieniądze – mówiła 
do laureatów konkursu sekretarz Teresa 
Gryciuk. – Dziękuję wam za to, ponie-
waż zyskuje także wizerunek naszej 
gminy.
Danuta Wilińska, kierownik ODR 
Minikowo O/Przysiek Rejon Chełmża 
wyjaśniała: - Komisja oceniała nie 
tylko ład i porządek, ale również 
nasadzenia, aranżacje ogrodowe i co 
bardzo ważne – wkład pracy. Komisja 
w składzie: Marek Gliszczyński i  Danuta 

Staniszewska  - reprezentujący Radę 
Gminy Lubicz oraz Karina Wroniecka 
z ODR, a także Danuta Suchorzyńska         
z Urzędu Gminy Lubicz, lustrację 
zgłoszonych posesji przeprowadziła        
w czerwcu i  lipcu 2016 r. 
Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch 
kategoriach: na najbardziej zadbaną 
działkę siedliskową – gospodarstwo 
rolne i na najbardziej zadbaną działkę  
ogrodniczą – ogródek przydomowy.
W pierwszej kategorii podium wygląda 
następująco:
I miejsce  Michalina  i Jerzy Janiaczyk 
– Brzeźno,
Beata i Sebastian Sacharuk – Rogowo;
II - Romana Wendt  i Katarzyna 
Torkowska  - Kopanino,
Arleta  i Andrzej  Brzozowscy – Grabo-
wiec;

III - Zofia i Kazimierz Skrzynieccy           
- Brzezinko.
W drugiej kategorii nagrodzeni to:
Marianna i Mirosław Fajkowscy                
- Krobia – I miejsce;
Joanna i Sławomir Skrzynieccy                
- Grębocin, Daria i Marcin Krauze               
- Złotoria, Urszula i Ryszard Szymań-
scy  - Złotoria, a także Józefa Rocho-
wicz – Grębocin – II miejsce; 
Dagmara i Tomasz Angowscy   -  Nowa 
Wieś, Marzena Rakowiecka -  Lubicz 
Dolny, Róża i Andrzej Depczyńscy            
– Gronowo oraz Marzena i Piotr 
Majewscy -  Nowa Wieś – III miejsce.
- Zapewniam państwa, że co roku 
wybór najlepszych jest bardzo trudny        
– mówiła Karina Wroniecka, omawia-
jąc prezentację nagrodzonych ogrodów.

Tekst i fot. (KM)

- Gmina Lubicz ma wiele atutów, ale 
jednym z ważniejszych jest aktyw-
ność mieszkańców – mówił wójt 
Marek Olszewski podczas „Biesiady 
Seniora” w Lubiczu Górnym.

Biesiada była okazją do prezentacji 
klubów seniora, ale także kół gospodyń 
wiejskich i stowarzyszeń z naszej 
gminy. Zebranych powitali wójt Marek 
Olszewski i Karina Wroniecka, 
przewodnicząca komisji oświaty, 
kultury fizycznej, zdrowia i rodziny.
Wójt podkreślał niezwykłe zaangażo-
wanie mieszkańców, ponieważ w gminie 
Lubicz działa ponad 50 różnego rodza-
ju organizacji, w tym  kluby seniora: 
„Złota Jesień” w Grębocinie, „Arka”       
w Lubiczu Dolnym, „Lubiczanie”              
w Lubiczu Górnym i „Dolina Drwęcy” 
w Lubiczu Górnym. To właśnie one 
zaprezentowały się podczas „Biesiady 

Seniora” w Lubiczu Górnym.
Na scenie wystąpili także: Stowarzy-
szenie Kulturalne „Pokolenia” z Lubicza 
Dolnego, duet „Eden” z Grębocina, 
KGW ze Złotorii, Stowarzyszenie 
Flisacza Brać na rzecz wsi Złotoria, 
Koło Miłośników Historii Złotorii, 
KGW z Młyńca Pierwszego i KGW          
z Mierzynka reprezentowane przez 
rodzinę Jankowskich.
Wójt w imieniu swoim i przewodniczą-
cej rady Hanny Anzel występy nagro-
dził kilkusetzłotowymi czekami.
Później przyszedł czas na wspólną 
zabawę przy muzyce Kapeli „Dolina 
Drwęcy”.

Tekst i fot. (KM)
Przypominamy, że fotorelacje z większo-
ści wydarzeń na naszym terenie można 
znaleźć na profilu facebookowym 
„Gmina Lubicz-da się lubić”

Goniec gminny

Mają taki skarb za oknem Biesiada Seniora

W październiku jubileusze ślubu 
obchodziło pięć par z naszej gminy. 
Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, w imieniu Prezydenta 
RP, wręczył im wójt Marek Olszew-
ski.

Państwo Genowefa i Tadeusz Pączek 
mieszkańcami Grębocina są od 16 lat. – 
Żyje nam się bardzo dobrze. Mamy 
dobrą drogę, oświetlenie, blisko do 
autobusu – mówi pani Genowefa.
Poznali się pracy w Zakładach Zbożo-
wo-Młynarskich. On był kierowcą, ona 
pracowała w laboratorium. – Wpadli-
śmy sobie w oko – dodaje pan Tadeusz.
Państwo Pączek są rodziną wielopoko-
leniową. W bliźniaczym domu rodzin-
nym mieszkają wspólnie z synem i synową. 
Mają dwoje wnucząt, dwoje prawnu-
cząt, a trzecie w drodze.
Państwo Jadwiga i Ryszard Baran 
spotkali się w szpitalu, gdzie ona praco-

wała, a on był pacjentem. Z Torunia do 
Grębocina przenieśli się 15 lat temu. 
Identycznie jak państwo Pączek, wybu-
dowali dom – bliźniak i zamieszkali 
razem z jednym z synów. Doczekali się 
też dwojga wnucząt.
Państwo Bronslaff są już razem od 55 
lat. Po ślubie zamieszkali w Dobrzeje-
wicach, skąd pochodzi pan Ryszard,          
a potem za pracą przenieśli się do 
Grębocina. Od tamtego czasu minęło 
45 lat. Doczekali się czworo dzieci: 
dwie córki i dwóch synów, pięcioro 
wnuków i jednej prawnuczki.
- Jak poznałam się z mężem? – pyta 
Halina Lewandowska z Grębocina               
i odpowiada. – Jechałam motorem, lecz 
mi się zepsuł. Stanęłam, zobaczyłam, 
że ktoś też nadjeżdża motorem, 
machnęłam ręką. To był pan Zygfryd. 
Zatrzymał się.
Tak zaczęła się ich wspólna historia. Po 
roku wzięli ślub i razem prowadzili 

gospodarstwo, w którym wychowali 
dwóch synów i córkę. Są też dziadkami 
czterech chłopaków.
Halina Lewandowska odebrała medal 
w imieniu swoim i męża, który nie 
mógł uczestniczyć w wydarzeniu ze 
względu na stan zdrowia.
Państwo Zdanowscy są z Lubicza 
Dolnego. Przez lata mieszkali w budyn-
ku, w którym obecnie mieści się Urząd 
Stanu Cywilnego, gdzie teraz obcho-
dzili 50-lecie zawarcia związku 
małżeńskiego. Panią Halinę zapewne 
pamięta wielu mieszkańców, ponieważ 
kierowała przedszkolem w Lubiczu 
Górnym. Pan Kazimierz przez jedną 
kadencję był radnym gminnym..
W uroczystości wręczenia Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
państwu Zdanowskim towarzyszył syn, 
synowa i 2,5-letni wnuk.

Tekst i fot. (KM)
 

Ponad pół wieku razem

Laureaci konkursu „Piękna zagroda” wraz m.in. z członkami komisji konkursowej oraz sekretarz gminy Teresą Gryciuk 
i kierownik ODR w  Chełmży Danutą Wilińską

Państwo Baran i Państwo Pączek

Halina Lewandowska i Państwo Bronslaff Państwo Zdanowscy

Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” z Lubicza Dolnego

Klub Seniora „Złota Jesień” z Grębocina

Reprezentacja sołectwa Złotoria: „Flisacza Brać”, koło miłośników historii i KGW
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Przypominamy! Od stycznia tego roku 
mieszkańcy gminy Lubicz mogą korzy-
stać z nieodpłatnych porad prawnych.  
 
Kto jest do tego uprawniony?
• osoby fizyczne, którym w roku poprze-
dzającym zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej (i wobec których          
w tym okresie nie wydano decyzji o jego 
zwrocie) - w celu skorzystania z pomocy 
należy przedłożyć oryginał albo odpis 
decyzji o przyznaniu świadczenia                     
z pomocy społecznej lub zaświadczenie               
o udzielaniu świadczenia,
• osoby, które nie ukończyły 26. roku 
życia i mieszkańcy po 65. roku życia – 
okazujemy dowód tożsamości,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny – okazujemy ją u prawnika,
• kombatanci – przedkładamy zaświad-
czenie,
• weterani – należy posiadać przy sobie 
ważną legitymację weterana albo 
legitymację weterana poszkodowanego,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną – wymagane jest złożenie 
oświadczenie o sytuacji, w której osoba 
się znalazła.
Porady prawne udzielane są we wszyst-
kich dziedzinach prawa z wyjątkiem 
spraw podatkowych, z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego oraz 
związanych z poradzeniem działalności 
gospodarczej. 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać 
pomoc w szczególności w kwestiach 
związanych z: obowiązkiem alimentacyj-
nym (w tym rodziców wobec dzieci, 
dzieci wobec rodziców oraz pozostałych 
członków rodziny), rozwodem i separacją 
(np. związanych z odpowiedzialnością za 
długi małżonka zaciągnięte w trakcie 
trwania małżeństwa, opieki nad małolet-
nimi dziećmi); prawem spadkowym 
(dziedziczenie długów, odrzucenie 
spadku przez małoletnie dzieci, ustalanie 
kręgu osób powołanych do dziedziczenia 

z mocy ustawy, kolejność podejmowa-
nych czynności w celu stwierdzenia 
nabycia spadku i działu spadku), prawem 
pracy (m.in. niesłuszne rozwiązanie 
stosunku pracy, okres wypowiedzenia 
umowy, prawa przysługujące kobietom 
ciężarnym, ustalenie stosunku pracy), 
prawem cywilnym (w tym przedawnie-
niem roszczeń, odpowiedzialnością za 
zobowiązania, naruszeniem posiadania), 
prawem lokatorskim, prawem upadło-
ściowym (upadłość konsumencka), 
prawem karnym, prawem administracyj-
nym (budowlanym), ale również w wielu 
innych kwestiach prawnych. 
Porad prawnych udzielają radca prawny 
Iwona Kamińska oraz radca prawny 
Marzena Rumińska w każdy poniedzia-
łek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 
10.00 do 14.00 w budynku B Urzędu 
Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 24            
w pokoju nr 3 – parter. 

Opr. (KM)

Na terenie gminy Lubicz prowadzo-
ne są kontrole nieruchomości, które 
pomimo technicznych możliwości nie 
zostały przyłączone przez właścicieli 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zajmują się tym pracownicy Referatu 
Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy 
Lubicz wraz  z pracownikami spółki 
Lubickich Wodociągów.
W trakcie kontroli właściciele nierucho-
mości są informowani o obowiązku przyłą-
czenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy        
o utrzymaniu czystości i porządku                      
w gminach. Gdy mimo możliwości 
technicznych mieszkańcy nie wywiążą 
się z tego obowiązku, wójt gminy jest 
zobowiązany  wydać decyzję administra-
cyjną nakazującą wykonanie przyłącza. 
Decyzja ta podlega egzekucji administra-
cyjnej, a właściciel nieruchomości 
dodatkowo karze grzywny.
Natomiast pod koniec września  w Młyńcu 
Pierwszym i Młyńcu Drugim pracownicy 

urzędu gminy przeprowadzili kontrole 
zbiorników bezodpływowych i przydo-
mowych oczyszczalni. Właściciele 
nieruchomości zobowiązani byli również 
do przedstawienia rachunków lub parago-
nów, które dokumentowały legalne 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Przypominamy, że szambo i oczyszczal-
nia muszą mieć szczelne dno i ściany. 
Ścieki bytowo-gospodarcze nie są 
nawozem, bo to nie tylko bakterie kałowe, 
ale także detergenty, które mogą zawierać 
trujące związki chemiczne, fosforany             
i azotany. Substancje te powodują 
skażenie gleb i wód gruntowych. Osoby, 
które nie mają uregulowanej sprawy 
gromadzenia nieczystości ciekłych                  
i opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych podlegają karze grzywny.
W tym roku planowane są jeszcze kontro-
le pod kątem zgodności liczby osób zamiesz-
kujących pod danym adresem z tą wskazaną 
w deklaracji „śmieciowej”.

Opr. (KM)

Ścieki odprowadzaj 
zgodnie z prawem

Prawnik doradza za darmo

Budowa placu zabaw, wykonanie 
muralu promocyjnego, zakup namio-
tu sołeckiego, czy imprezy integra-
cyjne. Sołectwa z gminy Lubicz od 
kilku lat dysponują własnym budże-
tem i właśnie ustaliły, na co zostanie 
przeznaczony ten przyszłoroczny.
 
Gmina Lubicz była jednym z pierw-
szych w Polsce samorządów, które 
wprowadziły fundusz sołecki.  Około 
34 proc. gmin wiejskich wciąż ani razu 
nie uchwaliło wydatków na fundusze 
sołeckie, a niektóre samorządy 
rezygnują z tych wydatków po kilku 
latach realizacji.
- Wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
wiąże się z określonymi formalnościa-
mi i dodatkową pracą zarówno dla 
pracowników urzędu, jak i sołtysów, 
ale my już wiemy, że warto temu 
poświęcić czas – mówi wójt Marek 
Olszewski. – Fundusz sołecki to nie są 
duże pieniądze, lecz pozwalają 
sołectwom na zrealizowanie niewiel-
kich, lecz oczekiwanych przez miesz-

kańców zadań.
W Lubiczu z budżetu gminy fundusz 
sołecki zostanie wydzielony po raz 
szósty. W 2012 r. wynosił on prawie 
300 tys. zł. W tym roku (na rok 2017) to 
niemal 420 tys. zł. Na poszczególne 
sołectwa rozdzielany jest według 
algorytmu podanego w ustawie, 
zależnego przede wszystkim od liczby 
mieszkańców. Kształtuje się on od 14 
592,62 (dla Brzezinka) do 30 982,20 
(dla Lubicza Górnego i Dolnego, 
Grębocina, Gronowa, Krobi i Złotorii).
Warunkiem koniecznym przyznania 
środków z funduszu sołeckiego jest 
złożenie przez sołectwo do wójta 
gminy wniosku w roku poprzedzają-
cym. Wniosek ten uchwala zebranie 
wiejskie z inicjatywy: sołtysa, rady 
sołeckiej  lub co najmniej 15 pełnolet-
nich mieszkańców sołectwa. Przepisy 
określają, że pieniądze z funduszu 
mogą być wydane na zadania własne 
gminy, służące poprawie życia miesz-
kańców i zgodne ze „Strategią rozwoju 
gminy”.

W tym roku, dzięki decyzjom zebrań 
soleckich z sierpnia i września 2015 r., 
m.in. w Brzezinku zakupiono szafę 
chłodniczą, w Brzeźnie – materiały do 
remontu świetlicy, w Grabowcu i Nowej 
Wsi zorganizowano zajęcia wakacyjne 
dla najmłodszych, w Jedwabnie 
wyremontowano schody do świetlicy,     
a w Krobi ogrodzono plac zabaw                 
i oświetlono boisko do siatkówki. 
Lubicz Górny wykonał koncepcję 
urządzenia parku, Młyniec Drugi 
udrożnił rowy, a w Gronowo i Złotoria 
postawiły siłownie zewnętrzne.
O tym, jakie przedsięwzięcia sołectwa 
zrealizują w roku 2017, zebrania 
sołeckie decydowały we wrześniu tego 
roku. Mieszkańcy uchwalili na nich 
m.in. budowę placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych, doposażenia lub remont 
świetlic wiejskich, zakup wiaty 
przystankowej czy namiotu sołeckiego, 
wykonanie muralu promującego 
sołectwo, warsztaty edukacyjne i imprezy 
integracyjne.

Tekst i fot. (KM)

- Alzheimer to jest bardzo trudna 
choroba, ale trzeba się z nią zmierzyć 
– mówi Anna Sikorska, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Lubiczu. Jak to zrobić? Zapra-
szamy na konferencję „Oswoić 
Alzheimera”.

17 listopada o godz. 10.00 w świetlicy                                       
w Krobi odbędzie się kolejna z serii 
profilaktycznych konferencji na temat 
zdrowia psychicznego i zjawiska 
przemocy w rodzinie organizowanych 
przez gminę Lubicz.
- Pracując bezpośrednio w środowi-
skach, mamy takie wrażenie, że ciągle 
niewiele wiadomo na temat chorób 
otępiennych, związanych ze starzeniem 
się naszego społeczeństwa, a zdecydo-
wana większość tych schorzeń wiąże 
się z chorobą Alzheimera – mówi Anna 
Sikorska, kierownik lubickiego 
GOPS-u. - Często te trudne, niepokoją-
ce zachowania starszych, z którymi na 
co dzień stykają się członkowie ich 
rodzin, nie są do końca utożsamiane ze 

zmiana chorobową. Bierzemy je za 
przekorę czy złośliwość. Trudno nam 
uświadomić sobie, że mogą to być 
początki czy wręcz symptomy poważ-
nej choroby. Dlatego chcemy, aby 
mieszkańcy naszej gminy poznali ten 
rodzaj schorzenia i nauczyli się jak żyć 
z osobą, która choruje na Alzheimera. 
Postaramy się odpowiedzieć na 
pytania, jak postępować z chorym, jak 
budować relacje i gdzie szukać pomocy.
Na spotkaniu będą poruszane też m.in. 
zagadnienia prawne dotyczące niepeł-
nosprawnych czy przemocy wobec 
takich osób. Wśród prelegentów znajdą 
się, np.: Grażyna Śmiarowska, dyrektor 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
im. Ks. Popiełuszki w Toruniu, dr 
Elżbieta Kościńska z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy        
i radca prawny Beata Rataj.
Wstęp wolny. Osoby zainteresowane 
udziałem w konferencji prosimy o kontakt 
z lubickim ośrodkiem pomocy pod nr 
56 674 21 55.

(KM)

Nie dać się chorobieSołectwa same decydowały

Co zrobić ze skoszoną trawą, stertą 
gałęzi czy górą liści? Odpowiedź jest 
prosta – mamy nowoczesny ogród, 
zakładamy kompostownik. 

W ten sposób  rozwiążemy problem 
roślinnych odpadów w ogrodzie, ale 
uzyskamy również naturalny cenny 
nawóz, który zapewni naszym roślinom 
odpowiedni wzrost, nie wykorzystując                           
w tym celu dużych nakładów finanso-
wych. Kompost to najlepszy nawóz 
naturalny, ponieważ zawiera wszystkie 
potrzebne roślinom minerały oraz zwięk-
sza w glebie ilość pożytecznych mikroor-
ganizmów. W swoim składzie zawiera też 
próchnicę, która znacznie poprawia 
strukturę gleby. Ziemia, na której stosuje-
my kompost staje się pulchna, przewiewna 
i lepiej przepuszcza wodę. Dobry kompost 
to skarb każdego, kto posiada ogród.
• Wielkość kompostownika powinna być 
dopasowana do rozmiaru naszego 
ogrodu. Kompostownik najczęściej 
wykonuję się z drewna, metalu lub 
plastiku. Możemy go zrobić we własnym 
zakresie bądź zakupić gotowy w sklepie 
ogrodniczym.
• Najlepszą porą na zakładanie kompo-
stowników jest jesień. Duża wilgotność 

powietrza i słoneczne dni stwarzają dobre 
warunki do rozwoju pierwszych bakterii 
w jego wnętrzu.
• W przygotowanym kompostowniku 
układamy odpady warstwami, przesypu-
jąc je zakwaszonym torfem, co jakiś czas 
mieszamy.
• Aby uzyskać wysoko zmineralizowany 
nawóz, musimy różnicować odpady, 
które wrzucamy do kompostownika.
• Do kompostownika wrzucamy: gałęzie, 
trawę, liście, które szybko gniją i wprowa-
dzają duże ilości azotu do gleby, resztki 
roślinne z kuchni, fusy z herbaty, resztki 
warzyw, owoców, skorupki jaj, itp.
• Po około 6 miesiącach uzyskamy znako-
mity, cenny nawóz, który rozprowadzamy 
w ogrodzie na powierzchni gleby i miesza-
my z 10 centymetrową warstwą, możemy 
stosować go do zasilania każdego rodzaju 
roślin, pod rabaty kwiatowe, czy też 
mieszać z podłożem podczas sadzenia 
drzew i krzewów.
Kompostowanie domowych bioodpadów 
w prosty, przyjazny dla środowiska 
sposób i stosowanie wyprodukowanego 
kompostu w postaci wartościowego, 
cennego nawozu, pozwala nam przywró-
cić równowagę składników gleby.

(DK)

Dzięki pieniądzom sołeckim i zaangażowaniu mieszkańców Brzeźna zmieniło się wnętrze świetlicy

Do świetlicy w Jedwabnie prowadzą teraz nowe, bezpieczne schody

W Kopaninie powstaje siłownia zewnętrzna

DBAMY O EKOLOGIĘ

Przydomowy kompostownik
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Damazego Jarzębowskiego najczęściej 
można spotkać jak prowadzi taksów-
kę. To robi zawodowo. Społecznie jest 
sołtysem Lubicza Górnego i prezesem 
stowarzyszenia miłośników tej miejsco-
wości.

Damazy Jarzębowski pochodzi z Kikoła, 
do naszej gminy przeprowadził się           
w 1989 r. Zawodowo zajmował się 
różnymi sprawami, m.in. prowadził 
bar, ale pracował też jako urzędnik. 
Obecnie jest taksówkarzem.
W 2014 r. został prezesem Stowarzy-
szenia Miłośników Lubicza Górnego. -  
W Lubiczu Górnym działają prężnie 
kluby seniora, ale mieszkają u nas także 
takie osoby, które nie śpiewają, ale 
pasjonują się zwiedzaniem Polski. To 
główny cel stowarzyszenia. Jeździmy 
po kraju, z własnych, prywatnych 
pieniędzy, ale wspólnie, aby było 
raźniej. Spotykamy się też w świetlicy 
raz na dwa-trzy tygodnie - wypijemy 
kawę, porozmawiamy, pośmiejemy się, 
nie politykujemy – opowiada z uśmie-
chem pan Damazy.
Stowarzyszenie zorganizowało już 
wycieczki m.in. do Wrocławia, Krako-
wa, Zakopanego, Warszawy czy nad 

morze. 
Właśnie grupa osób związana ze stowa-
rzyszeniem namówiła pana Damazego 
do kandydowania na sołtysa. – Jedną         
z najważniejszych rzeczy, jaką chcemy 
zrobić w tej kadencji z pieniędzy 
sołeckich, to zagospodarowanie lasku 

między Polną, Piaskową, a Widokową. 
Koncepcję mamy już opracowaną. 
Tworzymy park z ławeczkami, placami 
zabaw dla dzieci w różnym wieku, siłownią 
i tarasem widokowym na skarpie,                         
z którego będzie można podziwiać 
Lubicz Dolny i Toruń – mówi sołtys.

Prace mają rozpocząć się już w tym 
roku, a w przyszłym będą kontynuowa-
ne.
Pan Damazy ma nadzieję, że po 
powstaniu parku, przebudowie centrum 
miejscowości i położeniu ścieżki 
rowerowej do Nowej Wsi jego Lubicz 
Górny zyska zupełnie inny blask.
- To jest bardzo potrzebne, ponieważ 
Lubicz Górny ma charakter miejski, 
choć formalnie jest wsią, ale żyje             
w nim raptem trzech rolników – mówi 
sołtys.
A mieszkańcy oczekują nie tylko 
dobrej infrastruktury, ale i rozrywki. 
Sołtys mówi: – W Lubiczu Górnym 
odbywają się największe gminne 
imprezy, ale również i my staramy się 
wzbogacać kalendarz wydarzeń. 
Razem z tą radą sołecką powróciliśmy 
do idei Święta ul. Lipnowskiej – naszej 
najstarszej, historycznej ulicy. Nieste-
ty, w tym roku pogoda popsuła nam 
szyki, ale się nie poddajemy. Coraz 
bardziej rozkręca się także zlot 
pojazdów zabytkowych. Myślę, że 
mógłby on stać się nawet taką 
wizytówką Lubicza Górnego.

Tekst i fot. (KM)

KRÓTKO
■ 10 listopada o godz. 12.00 w Szkole 
Podstawowej w Złotorii odbędzie się 
Gminny Dzień Niepodległości.                                       
W programie akademia z udziałem 
uczniów oraz występ chóru "Coperni-
cus".

■ 22 października na zjeździe powia-
towym OSP RP wybrano władze na 
najbliższe pięć lat. W tym gronie 
znalazło się kilka osób z naszej 
gminy. Ryszard Korpalski – prezes 
zarządu gminnego OSP został 
również wiceprezesem zarządu 
powiatowego. Członkami zarządu są 
ponadto: Kazimierz Rybacki, Jacek 
Guranowski i gen. Zygmunt Politow-
ski. Generała Politowskiego wybrano 
także na przedstawiciela do władz 
wojewódzkich. Czesław Piątkowski                 
i Marian Koźlikowski weszli w skład 
powiatowej komisji rewizyjnej.

■ Kacper Rempalski - uczeń ZS nr 1 
w Lubiczu Górnym na zawodach 
zaliczanych do Pucharu Polski                       
w akrobatyce w Zielonej Górze 
zdobył I miejsce w skokach na 
trampolinie.

■ Sympatycy halowej piłki nożnej! 
26 listopada i 3 grudnia w  hali 
sportowej Zespołu Szkół nr 1                             
w Lubiczu Górnym odbędą się X  
Mistrzostwa Lubicza w Futsalu. 
Turniej zostanie rozegrany w dwóch 
kategoriach wiekowych: od 15 do 17 
lat (rocznik 1999, 2000, 2001)  i od 18 
lat. Opiekunem kategorii młodszej 
jest Piotr Bieniewicz (zapytania, 
zgłoszenia: baobab9ijn@wp.pl),                        
a starszej Tomasz Dolega                            
(3milan@wp.pl). Termin zgłoszeń 
upływa 11 listopada. Więcej: 
www.lubicz.pl. Zebranie kapitanów 
zespołów - 17 listopada w świetlicy 
ZS nr1 w Lubiczu Górnym o godz. 
17.00.

■ Przypominamy też, że od września 
w Grębocinie działa, służąca pomocą 
rodzicom, Poradnia Pedagogiczno   
-Psychologiczna (budynek świetlicy 
wiejskiej; czynna: poniedziałek 
8.00-16.00, wtorek 10.00-18.00, 
środa-piątek 8.00-13.00, nr tel. 56 
622 45  65). W placówce pracuje 
zespół diagnozujący składający się                       
z psychologa i pedagoga, co 
rodzicom z naszej gminy ułatwia 
dostęp do tych specjalistów. W zależno-
ści od potrzeb uzyskają oni także 
wsparcie fachowców z poradni                      
w Chełmży. Jak mówi Małgorzata 
Domalska, dyrektor tej poradni 
dotyczy to przede wszystkim dzieci 
autystycznych, w tym z Zespołem 
Aspergera, dzieci kwalifikujących się 
do wczesnego wspomagania rozwoju 
oraz najmłodszych od urodzenia do 3. 
roku życia, z zaburzeniami mowy 
wymagającymi terapii neurologope-
dycznej. Poradnia udziela pomocy 
bezpłatnie na wniosek rodziców                             
i opiekunów prawnych. Aktualne 
wnioski i informacje potrzebne do 
zgłoszenia dziecka można pobrać ze 
strony www.poradnia-chelmza.pl.

(KM)

Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz

87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22

e-mail: k.mroz@lubicz.pl
www.lubicz.pl

Redaktor naczelny: Kamila Mróz

Nakład:
4000 egzemplarzy

Skład i druk:
Drukarnia „Janter”

www.drukarnia-janter.pl

GALERIA SOŁTYSÓW

Jego pasją są podróże po Polsce

WARTO POZNAĆ BLIŻEJ

Przez wieki był w rękach protestantów

Kolarze na starcie już po raz dziewiąty
Ponad 100 zawodników rywalizowa-
ło w IX Integracyjnym Kryterium 
Asów Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Impreza towarzyszyła 
inauguracji roku akademickiego na 
Wydziale Zamiejscowym Wyższej 
Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Żak: I miejsce - Franciszek Kaczkow-
ski, UKS Copernicus Toruń, II - Eliasz 
Bednarek, UKS Copernicus Toruń, III - 
Adrian Dąbrowski, Luks Grodno 
Nowogród;
Młodziczka: I – Olga Wankiewicz, 
UKS Copernicus Toruń, II - Nikola 
Maj, UKS Kometa Obrowo, III - Maja 
Tracka, UKS Omega Gruta;
Młodzik: I - Radosław Frątczak, UKS 
Copernicus Toruń, Dominik Żebrowski 
- UKS Copernicus Toruń, III - 
Radosław Lewandowski, Luks Grodno 
Nowogród;
Juniorka młodsza: I - Agata Świątkow-
ska, UKS Copernicus SMS Toruń, II - 
Małgorzata Czaplicka, UKS Iskra Mała 
Nieszawka, III - Marta Wesołowska, 
LZS Iskra BGŻ Agro-Ciech Ciechocin;
Junior: I - Artur Lewandowski, Coper-
nicus Toruń, II - Mateusz Kostański, 

KLTC Konin, III - Adrian Brzozowski, 
TKK Pacific Toruń;
Junior młodszy: I - Karol Wawrzyniak, 
UKS Copernicus Toruń, II -  Cezary 
Łączkowski, TKK Pacific Toruń, 
Konrad Sosiński, KLTC Konin;
Kobiety open: I – Patrycja Lorkowska, 
GKS Cartiusia Kartuzy, II - Weronika 
Jankiewicz, GK Planet X - Bogo Szczecin, 
III - Beata Lorkowska, Bela Team Gdańsk;
Mężczyźni open: I - Artur Lewandow-
ski, Copernicus Toruń, II - Mateusz 
Kostański, KLTC Konin, III - Przemy-
sław Sobieraj, Wibatech;
Amator: I – Daniel Okruciński, Toruń, 
II - Michał Jackowiak, Smogorzewiec, 
III – Krzysztof Sobieraj, Brzozówka 
(TTC Toruń).
Mistrzostwa zorganizowali wójt gminy 
Lubicz, UKS Copernicus Toruń oraz 
KS Sprint Grębocin. 
Kryterium towarzyszyło inauguracji 
roku akademickiego na Wydziale 
Zamiejscowym Wyższej Szkoły Kultu-
ry Fizycznej i Turystyki.
– Po roku jego funkcjonowania jestem 
już przekonany, że jego otwarcie było 
dobrym pomysłem. Studentom, poza 
zdobywaniem wiedzy, życzę również 
zdobywania laurów sportowych w swoich 

dziedzinach – mówił wójt Marek 
Olszewski.
Przypomnijmy, Wydział Zamiejscowy 
WSKFiT, do którego organizacji 
przyczyniła się gmina Lubicz powstał 
w ubiegłym roku. Na uczelni studiuje 
wielu znakomitych sportowców i trenerów. 
Indeks z nr 1 otrzymał kolarski mistrz 
świata Michał Kwiatkowski. W szkole 
studiuje także m.in. utytułowany żużlowiec 

Robert Kościecha. Natomiast od tego 
roku do grona studentów dołączyli np. 
kolarki Katarzyna Niewiadoma i Daria 
Pikulik – uczestniczki igrzysk w Rio 
2016, żużlowcy Paweł Przedpełski 
(mistrza świata) i Łukasz Przedpełski 
oraz Jakub Dąbrowski (mistrz świata     
w kickboxingu). 

Tekst i fot. (KM)

Do jednych z najstarszych zabytków 
w naszej gminie należy kościół 
parafialny p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rogowie.

Rogowo jest niewielką parafią, ale na 
uwagę na pewno zasługuje tamtejszy 
kościół parafialny – obecnie rzymsko     
-katolicki, w przeszłości ewangelicki. 
Świątynia była budowana na przełomie 
XIII i XIV wieku z kamienia polnego            
i częściowo z cegły. W rękach 
protestantów znajdowała się od 1565 
do 1945 roku. 
Kościół posiada manierystyczne i baroko-

we wyposażenie wnętrza (ołtarz, 
ambonę i balustrada chóru muzycznego 
o dekoracji malarskiej). Zachowała się 
też gotycka chrzcielnica z XIV w.
Do obiektów o wartości historyczno    
-kulturowej zaliczyć można także 
rogowski zespół sakralny składający 
się z neogotyckiej dzwonnicy wolno-
stojącej na terenie przykościelnym              
z XIX/XX w. z dzwonem z 1545 r. oraz 
cmentarz parafialny, również z przeło-
mu XIX i XX w.

Opr. i fot. (KM)
Żródło: www.rogowo.pl.tl

Kościół w Rogowie był budowany na przełomie XIII i XIV wieku

Damazy Jarzębowski: - W mojej rodzinie przeważają kobiety. Mamy dwie dorosłe 
córki i trzy wnuczki

„Kryterium Asów” odbyło się 9 października w Lubiczu Górnym




