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W dniu 21 września br.
otwarty został kompleks boisk
sportowych ORLIK 2012 w Lubiczu Górnym, zlokalizowany na
terenie przy Zespole Szkół nr 1
przy ul. Piaskowej.
Uroczystość zgromadziła reprezentantów wielu środowisk naszej
gminy: radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu. Uświetniło ją przybycie znakomitych gości: Posła Pana Tomasza Lenza, Senatora Pana Jana Wyrowińskiego,
Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Zbigniewa Sosnowskiego, Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka oraz wielu innych.
Uroczystego otwarcia - wraz
z honorowymi gośćmi - dokonał

KOLEJNY ORLIK 2012
W GMINIE LUBICZ JUŻ OTWARTY
Wójt Gminy Lubicz Pan Marek
Olszewski, który podkreślił, że budowa tego typu obiektów sprzyjać
ma nie tylko rozwojowi kultury fizycznej, ale i integracji naszych środowisk poprzez sport. Pan Poseł
Tomasz Lenz z kolei zauważył, że
Gmina Lubicz po raz kolejny pokazała, że wyróżnia się na tle regionu
realizując wiele inwestycji służących mieszkańcom. Pan Senator
Jan Wyrowiński zaznaczył, że Orlik
powstał wspólnym wysiłkiem
i dzięki dobrej współpracy Gminy,
Samorządu Województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pan
Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk oraz przedstawiciel
Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego – Pan Marcin Drogorób – przekazali uczniom Zespołu Szkół Nr 1 zestawy piłek – na dobry początek korzystania z Orlika.
Uroczystość uświetniły znakomite występy wokalno – taneczne
uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym. Po występach mło-

dzieży wszyscy zgromadzeni udali
się na boisko, gdzie proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Bogumił
Leszcz dokonał poświęcenia nowego obiektu, a zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę i udostępnili obiekt mieszkańcom. Z nieskrywaną radością wkrótce po
otwarciu swój pierwszy mecz na
nowym boisku rozegrała młodzież
z Zespołu Szkół Nr 1.
Obiekt składa się z boiska do
piłki nożnej z nawierzchnią z trawy
syntetycznej, wielofunkcyjnego
boiska do siatkówki i koszykówki
oraz dwóch budynków z szatnią,
toaletami, prysznicami i pokojem
instruktora. Boiska są oświetlone
oraz odpowiednio ogrodzone. Orlik
służył będzie w godzinach nauki
jako boisko szkolne, zaś w godzinach popołudniowych i weekendy
będzie miał charakter otwarty.
Budowa Orlika kosztowała ok.
1 mln złotych, prawie po równo złożyły na ten koszt się środki Gminy
Lubicz, Samorządu Województwa

PLANOWANIE - DWADZIEŚCIA TRZY
AKTUALNE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
Dobiegają końca prace nad
nowym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Lubicz.
Poprzednie Studium, z roku
2000, już się zdezaktualizowało.
W nowym dokumencie planistycznym uwzględniono m.in. skutki
gwałtownej urbanizacji gminy,
nowe drogi gminne (a przybyło ich

100 km.) oraz perspektywy rozwoju
działalności gospodarczej przy
węzłach autostradowych.
Gmina Lubicz należy do najlepiej wyposażonych w aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego. Dwadzieścia trzy
aktualne plany miejscowe obejmują
wszystkie większe miejscowości
oraz obszary aktywizacji gospodar-

czej i sąsiedztw dróg krajowych.
Aktualne plany zagospodarowania
posiada m.in. Lubicz Górny, Lubicz
Dolny, Małgorzatowo, Złotoria
i część Grabowca, Krobia, Mierzynek, Grębocin, Młyniec Pierwszy
i Młyniec Drugi, Kopanino, Nowa
Wieś, obszar przy drodze „52”
w Grębocinie, Rogowie, Rogówku,
Brzeźnie, Brzezinku i Gronowie.
c.d na stronie 2

Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. To
drugi Orlik w Gminie – po otwartym w 2008 roku obiekcie w Grębocinie. Podobny obiekt, lecz zbudowany z udziałem środków unijnych,
znajduje się także w Złotorii.

O WIZYTACH
W NASZEJ
GMINIE
MÓWI POSEŁ
TOMASZ LENZ
- Jest Pan Poseł częstym
gościem w Lubiczu…
- Rzeczywiście, o ile tylko czas
mi na to pozwala uczestniczę
w różnych wydarzeniach na
terenie całej gminy. Silne
więzi między Toruniem i Lubiczem łączą nie tylko mieszkańców, ale również samorządowców, przedsiębiorców
i zachęcają parlamentarzystów do wytężonej pracy na
rzecz gminy. Poza tym uważam, że nie można reprezentować mieszkańców swojego
regionu, jeżeli nie zna się dobrze ich trosk i potrzeb. Poseł
musi wyjść zza sejmowej
mównicy i pracować z ludźmi nad rozwiązywaniem ich
rzeczywistych problemów.
Dlatego dużo czasu spędzam
w gminach i powiatach kujawsko-pomorskiego rozmawiając z mieszkańcami.
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c.d. str 1 "Planowanie - dwadzieścia
trzy Aktualne plany zagospodarowania"

wsi są znane mieszkańcom i potencjalnym inwestorom. Minie
jeszcze wiele lat, nim wszystkie
objęte planami grunty będą zagospodarowane. Dzięki planom zagospodarowania wiadomo, jak będą
wyglądały w przyszłości.

Prawidłowa gospodarka przestrzenna prowadzona była w naszej
gminie od początku istnienia wolnego samorządu terytorialnego.
Chociaż nie udało się uniknąć
w ciągu dwudziestu lat wszystkich
zagrożeń, to jednak z pełnym przeMiejscowe plany dostępne są na
konaniem można powiedzieć, że stronie: www.lubicz.pl
wobec bardzo szybkiej urbanizacji, -zagospodarowanie przestrzenne
wielu konfliktów interesów zacho- -plany zagospodarowania przewaliśmy podstawowy ład prze- strzennego
strzenny. Kierunki rozwoju naszych

REMONT DRÓG GMINNYCH

We wrześniu br. rozpoczęły się
roboty drogowe polegające na
gruntownym remoncie dróg
gminnych tj. ul. Lipowej w Złotorii (730 m), ul. Kasztanowej
(341 m) oraz Doliny Drwęcy (426
m) w Młyńcu Drugim.
Technologia robót w przypadku
ul. Lipowej i Kasztanowej przewiduje wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ułożenie warstwy
dolnej i górnej podbudowy. Dalsza
technologia konstrukcji to dolna
i górna warstwa kruszywa asfaltowego oraz dwukrotny sprysk emulsjami kationowymi z posypaniem

grysem twardym.
Natomiast nawierzchnia wiążąco - ścieralna konstrukcji drogi Doliny Drwęcy w Młyńcu Drugim będzie wykonania z masy mineralno –
bitumicznej.
Ponadto w Lubiczu Górny trwają prace budowlane związane z budową ulicy Widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Aktualnie wykonano częściowe ułożenie
kanalizacji deszczowej, korytowanie jezdni oraz rozpoczęto układanie chodników i zjazdów do nieruchomości.

INWESTYCJE
LUBICKICH WODOCIĄGÓW
Od drugiej połowy roku Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzą kilka inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w następujących miejscowościach: Lubicz Dolny ul.
Różana Lubicz Dolny od osiedla
TTBS do przepompowni w Lubiczu Górnym przy ul. Lipnowskiej (z przejściem pod rzeką
Drwęcą i drogą krajową) Złotoria
ul. Piaskowa, Nowa, Piastów, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów.
Najszybciej z nowej sieci kanalizacyjnej będą mogli korzystać
mieszkańcy posesji znajdujących
się przy ul. Różanej w Lubiczu
Dolnym, która to inwestycja została
już odebrana przez Lubickie Wodociągi. Właścicieli poszczególnych
posesji znajdujących się przy
ulicach, gdzie realizowane są w/w
inwestycje, zapraszamy już teraz do
Biura Obsługi Klientów Lubickich

Wodociągów w Lubiczu Górnym
przy ul. Warszawskiej 1a, w celu
otrzymania niezbędnych warunków
technicznych oraz uzyskania szczegółowych informacji nt. podłączenia do kanalizacji.
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.
przewidują zakończenie w/w inwestycji na 30 października 2011,
zgodnie z zawartymi umowami
z wykonawcami wszystkich inwestycji.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za zrozumienie przy realizacji inwestycji. Jednocześnie przepraszamy za wszystkie utrudnienia
związanie z wykonywanymi robotami budowlanymi.
W przypadku pytań prosimy
o kontakt z BOK mieszczącym się
przy ul. Warszawskiej 1a w Lubiczu
Górnym, tel. 56 678 53 14,
e-mail: biuro@lubickie-wodociagi.pl.

FUNDUSZ SOŁECKI
Dobiega końca druga już
w tym roku seria zebrań
wiejskich.
Wiosną wybieraliśmy sołtysów i rady sołeckie. Jesień to
czas rozmów o przeznaczeniu
funduszu sołeckiego. Rada Gminy Lubicz podjęła decyzję o uruchomieniu funduszu sołeckiego
na rok 2012.
Fundusz sołecki to integralna
część budżetu, lecz o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy
osobiście na zebraniach wiejskich.
Podczas zebrań w sołectwach
rozmawiamy o przeznaczeniu
tych pieniędzy na potrzeby lokalnych społeczności. Nie są to
wprawdzie wielkie kwoty, od
dziesięciu do dwudziestu dwóch
tysięcy złotych, ale pomysłów
jest wiele. Zebrania to okazja do

Budowa chodnika i parkingu.
Pracownicy Zarządu Dróg
w Lubiczu w sierpniu zakończyli
prace przy budowie parkingu
naprzeciwko Szkoły Podstawowej
w Młyńcu Drugim. Inwestycja ta
jest jak najbardziej wskazana, gdyż
pomimo istniejącego już obok
szkoły jednego parkingu, z powodu
braku wystarczającej ilości miejsc,
samochody stawiane były przy ulicy, co stwarzało zagrożenie dla
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego: zarówno zmotoryzowanych, jak przede wszystkim pieszych. Nowy parking niewątpliwie
polepszy wizerunek miejscowości.

wspólnego zastanowienia nad
najważniejszymi sprawami wsi.
Bardzo cieszę się z tych rozmów i wielu nowych, świeżych
pomysłów. Dzięki tym rozmowom powstaną w przyszłym
roku nowe miejsca wypoczynku,
wypięknieją nasze wsie, odbędzie się wiele imprez integrujących mieszkańców, a także imprez dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Przebieg zebrań w naszych
wsiach pokazuje, że jesteśmy
społecznością gminną, coraz
lepiej zintegrowaną.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział
w tych zebraniach, za uwagi,
wnioski i ciekawe rozmowy
o naszych lokalnych sprawach.
Marek Olszewski

Po zakończonych pracach drogowych w Młyńcu Drugim pracownicy Zarządu Dróg w Lubiczu niezwłocznie przystąpili do budowy
kolejnego chodnika, tym razem
w miejscowości Gronowo.
Prace drogowe obecnie wykonywane są wzdłuż drogi gminnej nr
100747 prowadzącej przez centrum
wsi na odcinku od szkoły podstawowej do zabytkowego kościoła pw.
Świętego Mikołaja. Chodnik z kostki brukowej ułożony zostanie na
całej długości ulicy. Przewidziano
również zjazdy indywidualne do
nieruchomości prywatnych oraz jeden zjazd publiczny wraz z parkingiem przy szkole podstawowej.

NIE TYLKO DROGI!
Sprzyjające warunki atmosfe- Młyniec Drugi i Jedwabno.
Nowa kolorystyka nadała buryczne to doskonały czas nie tylko
do naprawy dróg, ale również do dynkom świeży i atrakcyjny wygląd.
remontu budynków gminnych.
Pracownicy Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu przystąpili do
prac remontowych
polegających na odnowieniu nawierzchni elewacyjnych
świetlic wiejskich
znajdujących się
w miejscowości
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DOŻYNKI W GRĘBOCINIE
W dniu 10 września 2011 r.
odbyły się w Grębocinie uroczystości dożynkowe.
Rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie na ołtarzu złożono w darze płody ziemi po czym
wszyscy zgromadzeni udali się
korowodem do Zespołu Szkół nr 2.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Gminy Markiem
Olszewskim na czele, radni rady
gminy, duchowieństwo, rolnicy
oraz wszyscy pragnący dzielić radość z zebranych plonów. Obchody
dożynkowe uświetnił swą obecnością Zbigniew Sosnowski - podsekretarz stanu w MSWiA, który
wiele ciepłych słów skierował do
zebranych.
Wspólnemu świętowaniu towarzyszyły występy chóru seniora „Złota jesień,” liczne konkursy oraz zabawa taneczna.
Uroczystości dożynkowe były świetną okazją nie tylko do wyrażenia radości z powodu zebranych plonów, ale też okazją do integracji społeczności
lokalnej.

50 WSPÓLNIE PRZEŻYTYCH LAT
Trzy pary małżeńskie z Gminy
Lubicz odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczysta dekoracja Jubilatów
odbyła się dnia 15 lipca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu.
Medalami w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekorował Jubilatów Wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski.
Medale te są podziękowaniem
za wszystko co tak długo budowali
jako małżeństwo i rodzina. Stanowi
potwierdzenie, że wybrana przed
laty droga była słuszna. Dzięki wytrwałości, wzajemnemu zrozumieniu, zgodnej pracy dla wspólnego
dobra, potrafili pokonać przeciwności, jakich nikomu nie szczędzi ży-

cie. W związku dwojga wspierających się wiernie ludzi znaleźli zadowolenie i satysfakcję. Dobre
i szczęśliwe małżeństwo to zasługa
zarówno męża jak i żony.
Wójt Gminy zwracając się do

Jubilatów serdecznie pogratulował
Im wspaniałego stażu małżeńskiego, złożył wyrazy szacunku za
wspólne spędzenie tak wielu lat,
a także życzył zdrowia, wszelkiej
pomyślności, pogody ducha i do-

czekania następnych pięknych
jubileuszy.
Były gratulacje i życzenia
doczekania w dostatku i zdrowiu
kolejnych rocznic, a także kwiaty,
pamiątkowe dyplomy oraz toast za
pomyślność Jubilatów wzniesiony
lampką szampana.
Jubilaci to: Genowefa i Mieczysław Muchewicz z Młyńca Pierwszego, Danuta i Kazimierz Witkowscy z Brzezinka, Natalia i Ignacy
Gumowscy z Lubicza Dolnego.
Również swój Jubileusz 50 lecia
pożycia małżeńskiego w miesiącu
lutym br. obchodzili Państwo Krystyna i Wacław Chwałowscy z Rogówka, którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.

DELEGACJA CHIŃSKA W GMINIE LUBICZ
W dniu 13 września 2011 roku
Gminę Lubicz odwiedziła delegacja przedstawicieli Chińskiej
Akademii Nauk Społecznych
z Pekinu.
Delegacji przewodził prof. Li
Zhou. Nasza gmina została wybrana przez organizującą wizytę delegacji chińskiej Polską Akademię
Nauk w Warszawie, jako modelowy
przykład funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski zapoznał gości z obowiązującym w naszym kraju systemem administracyjnym,
przedstawił również historię jego
reform. Gości bardzo interesował
w szczególności polski model planowania przestrzennego oraz procedury uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, które w Chinach są kompletnie różne.
Równie duże zainteresowanie
wzbudzała kwestia godzenia ze sobą trendów urbanizacyjnych z funkcjonowaniem rolnictwa. Nasi goście bardzo interesowali się gminnymi terenami przeznaczonymi pod inwestycje,
w szczególności w kontekście rychłego oddania do użytku autostrady A1.
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,,BIESIADA NAD DRWĘCĄ”
Rada Sołecka Młyńca Drugiego wspólnie z Klubem Sportowym ,,Saturn Młyniec” zorganizowała dnia 31.07.2011 r. festyn
sportowo-rodzinny w Młyńcu
Drugim.
Dzień ten był wyjątkowo uroczysty dla mieszkańców Młyńca
Drugiego i okolic. Najpierw odbyły
się tradycyjne uroczystości odpustowe w zabytkowym kościele
w Młyńcu Drugim. Po Mszy świętej
parafialna orkiestra dęta w rytmie
marsza przyprowadziła wszystkich
zebranych na teren przeznaczony
do wspólnej zabawy. Po krótkim
koncercie w wykonaniu orkiestry
dętej przybyłych gości i uczestników spotkania przywitał sołtys
Kazimierz Smoliński.
Oficjalnego otwarcia dokonał
Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski, pod patronatem którego odbywał się festyn. W trakcie otwarcia
zostały wręczone puchary dla najle-

pszych zespołów (1miejsce Głogowo, 2 miejsce Lubicz, 3 miejsce Józefowo, 4 miejsce Młyniec, 5 miejsce Gronowo), które rozgrywały od
rana turniej piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Lubicz na boisku
w Młyńcu Pierwszym.
Wyróżniono także Michała
Wernerowskiego z Młyńca Pierwszego, który w 2011 r. zdobył
5 miejsce na mistrzostwach Europy
w kulturystyce.
Po części oficjalnej rozpoczęła
się wspólna biesiada rodzinna.
Przygotowano wiele atrakcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wspólna zabawę uatrakcyjnił
zespół muzyczny, który doskonale
animował wszystkich do tańca,
udziału w konkursach itp.
Rada Sołecka Młyńca Drugiego
serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania Pikniku Rodzinnego pn.
„Biesiada nad Drwęcą”

WYJAZD SZKOLENIOWY
ROLNIKÓW Z GMINY LUBICZ
09 września br. rolnicy z terenu naszej gminy brali udział
w szkoleniu wyjazdowym mającym na celu zapoznanie z zagadnieniami rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, estetyzacji zagrody wiejskiej oraz podjęcia działalności agroturystycznej.
Gościliśmy w miejscowości
Frank k. Kalska gdzie zwiedziliśmy
bardzo interesującą kolekcję roślin
ogrodowych. Na powierzchni 2 ha
założono tu: 8 ogrodów historycznych, 3 ogrody współczesne, ogród
botaniczny typu bylinowego, palmiarnię. Ekspozycja ta pozwala
zwiedzającym na prześledzenie
bogatego rozwoju polskiej sztuki
ogrodowej. Jest to propozycja dla

miłośników piękna ożywionego.
Ogrodom towarzyszą inne atrakcje
jak: ptaszarnia, piramida z grillem,
plac zabaw dla dzieci i młodzieży
oraz galeria pamiątkarska.
Stamtąd udaliśmy się do Fojutowa,
gdzie zwiedziliśmy przepiękny
XIX-wieczny akwedukt – skrzyżowanie Wielkiego Kanału Brdy
i Czerskiej Strugi - unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych
rzymskich budowlach. Budowla ma
75 m długości, co czyni z niej
najdłuższy taki obiekt w Polsce.
Ostatnim etapem naszej podróży był pobyt w gospodarstwie agroturystycznym państwa Kłodzińskich w Wymysłowie k. Tucholi.
Rolnik podjął dodatkowa działal-

KAJAKARZE PONOWNIE
GOŚCILI W LUBICZU

Kręta, dzika, miejscami spokojna, innym razem bystra, przedzierająca się wąskim korytem
ściśniętym stromymi brzegami
pradoliny - taka jest Drwęca, prawy dopływ Wisły.
Mieli okazję przekonać się
o tym uczestnicy 51 Międzynarodowego Spływu Kajakowego Pojezierzem Brodnickim oraz rzekami
Wisłą i Drwęcą, organizowanego
przez Klub Turystów Wodnych
PTTK w Chełmnie, którzy w dniu
9 sierpnia br. gościli kolejny już raz
w Gminie Lubicz.
Spotkaniu towarzyszył występ
chóru seniora „Dolina Drwęcy”,
gdzie zaprezentowany został ró-

wnież specjalnie napisany na tę
okazję okolicznościowy wiersz autorstwa Teresy i Zdzisława Zakrzewskich.
Była okazja do spożycia grochówki, która na świeżym powietrzu znakomicie smakowała, wspólnych rozmów i śpiewu.
Spotkanie z kajakarzami zostało
zarejestrowane przez kamery i zaprezentowane w jednym z odcinków cyklu programów ukazujących
najpiękniejsze szlaki kajakowe Kujaw i Pomorza - miejsca, które warto odwiedzić "po drodze" w gminie
Lubicz.

PIKNIK CIVCLOVIA
W niedzielę 25 września Gmina Lubicz promowała się podczas
pikniku Ciclovia, zorganizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa oraz
firmę GTC.
Na imprezie pojawiło się prawie
5 tysięcy rowerzystów, rolkarzy
oraz pieszych, dla których udostępniono ponad 20 kilometrowy
odcinek autostrady A1 oraz Miejsce
Obsługi Podróżnych „Malankowo”.
Gmina Lubicz wystawiła na-

miot, gdzie tłumnie odwiedzającym
udostępniono foldery informacyjne, mapy oraz materiały promujące
tereny inwestycyjne na naszym
terenie.
Zainteresowanie naszym stoiskiem było olbrzymie - w przeciągu kilku godzin pracownicy Urzędu
Gminy rozdali wszystkie dostępne
materiały.
W pikniku udział wzięło sporo
osób z terenu naszej Gminy, tłumnie
odwiedzających także nasz namiot.

ność agroturystyczną w czystym
ekologicznie środowisku Borów
Tucholskich. Goście przyjmowani
są przez cały rok. Gospodarze
zapewniają bogatą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową, m.in.: wieczory przy ognisku, naukę jazdy
konnej i jazdę kucami, jazdę powozami konnymi, zielone szkoły,
spływy kajakowe Wielkim Kanałem Brdy i rzeką Brdą, a zimą jazdę
saniami i kuligi. Wyżywienie we
własnej restauracji z bufetem
z uwzględnieniem posiłków wg
starej kuchni borowiackiej. Tu

także mieści się Muzeum Kultury
Indiańskiej im. Sat Okha. Wspaniałe miejsce - w sercu Borów Tucholskich - wybrane przez p. Sat Okha Długie Pióro /pol. Stanisław Supłatowicz/, syna wodza Indian z plemienia Szawanezów /Kanada/ i Polki, która uciekła z Syberii.
W muzeum można zobaczyć
wiele ciekawych eksponatów z tradycji i życia Indian. Po całym dniu
podróży pełni wrażeń i planów do
realizacji w naszych gospodarstwach powróciliśmy do Lubicza.
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ROLNICY Z GMINY LUBICZ
NA TARGACH AGRO-TECH
3-go lipca 2011r. rolnicy z naszej gminy uczestniczyli w Międzynarodowych Targach RolnoPrzemysłowych AGRO-TECH
w Minikowie. Była to 34 edycja
targów, które są największą wystawą rolniczą w północno-zachodniej Polsce.
Targi AGRO-TECH oferowały
interesujący program, obejmujący
najnowsze rozwiązania w dziedzinie techniki rolniczej, hodowli roślin i zwierząt. Trzy czwarte powierzchni wystawy zajęła technika
rolnicza. Mocnym akcentem targów były pokazy pracy maszyn
i ciągników rolniczych, pokazy pracy maszyn uprawowych, test opryskiwaczy na specjalnym torze przeszkód. Natomiast dodatkową atrakcją zawody sprawnościowe ciągników historycznych oraz ocena

zwierząt hodowlanych. O dużym
znaczeniu imprezy świadczy stale
rosnąca liczba zwiedzających.
Podczas dwóch dni wystawę odwiedziło około 40 tys. zwiedzających, głównie rolników z województwa kujawsko-pomorskiego,
a swoją ofertę zaprezentowało około 440 wystawców krajowych i zagranicznych.
Rolnicy z naszej gminy co roku
chętnie odwiedzają targi, które
wpisały się już do kalendarza
imprez rolnych organizowanych
w naszym regionie.

EKOLOGIZACJA WSI W GMINIE LUBICZ
Gmina Lubicz oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie-Powiatowy Zespół Doradztwa w Toruniu z/s w Chełmży,
od roku 2009 realizują program
edukacyjny „Ekologizacja wsi
województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa
wiejskiego, poprzez wdrażanie
w życie tzw. Dobrej Kultury
Rolnej”.
Nadrzędnym celem realizacji
programu jest zahamowanie procesu degradacji środowiska, poprawa stanu sanitarnego wsi,
ochrona wody, gleby, powietrza
i otaczającego nas krajobrazu
przyrodniczego. W ramach tej
działalności realizowane są zadania i programy dot. edukacji ekologicznej społeczeństwa wiejskiego w wybranych miejscowo-

ściach z terenu Gminy Lubicz.
W roku 2009 program realizowało 15 gospodarstw rolnych z Gronowa, w 2010 do programu wybrano gospodarstwa z Brzeźna,
natomiast w roku bieżącym program realizuje Brzezinko. Program pozwala zapoznać społeczność wiejską z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska i wprowadzać je
w życie. Co roku do uczestnictwa
w programie zapraszane są nowe
gospodarstwa. Rolnicy w ramach
programu otrzymują środki w postaci worków do segregacji śmieci, tablice do oznakowania miejsc
składowania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych, oraz zestaw krzewów ozdobnych. Program realizowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

NABÓR NA DOTACJE DLA ROLNIKÓW POSZUKUJĄCYCH
DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW POZA ROLNICTWEM
Agencja restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Regionalny w Toruniu
informuje, że w najbliższym czasie
przewidziane są nabory wniosków
w ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Celem działania jest tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów
oraz promocji zatrudnienia poza
rolnictwem na obszarach wiejskich.
Maksymalna wysokość pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi
w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 100 tys. złotych.

Dodatkowo w nowym naborze
ustalono nowy limit 500 tys. złotych dla beneficjentów, którzy planują realizować operację dotyczące
wytwarzania biogazu rolniczego
lub energii elektrycznej z biogazu
rolniczego. Nabór tych wniosków
odbędzie się w dniach od 27 wrze-

śnia do 14 października 2011 roku.
Od 17 października do 4 listopada 2011 roku swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy
planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub
energii elektrycznej.

WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW
NA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Od 21 października 2011 roku
do 21 listopada 2011 roku można
będzie składać wnioski na udzielenie dotacji unijnych na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wiejskich.
Wnioski składane będą za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie.
O dotacje starać się mogą: - istniejące mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 osób w momencie
złożenia wniosku), których siedziba
lub filia znajdują się na terenie
gmin: Lubicz, Zławieś Wielka oraz
Wielka Nieszawka; - osoby fizyczne, które zamierzają utworzyć firmę
zatrudniającą od 1 do 10 osób na
terenie wyżej wymienionych gmin.
W grę wchodzi tu zatem także. tzw.
samozatrudnienie, gdy chcemy
stworzyć firmę, której jedynym pracownikiem będziemy my.
Przypominamy, że przyznane
środki mają formę refundacji - to
znaczy, że najpierw trzeba wyłożyć
własne fundusze i dokonać zakupów, a następnie staramy się
o zwrot do 50% poniesionych wydatków (netto). Możemy jednak we
wniosku wystąpić o wypłatę
zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty dotacji, należy jednak pamiętać, ze wtedy konieczne

jest ustanowienie gwarancji bankowej.
Wielkość dotacji zależy od liczby miejsc pracy, którą chcemy
stworzyć. Zasada jest następująca:
- stworzenie 1 miejsca pracy –
możemy ubiegać się o zwrot do
100 000 zł
- stworzenie 2 miejsc pracy możemy ubiegać się o zwrot do
200 000 zł
- stworzenie 3 i więcej miejsc pracy - możemy ubiegać się o zwrot
do 300 000 zł
Stworzone miejsca pracy należy
obowiązkowo utrzymać przez minimum 2 lata. Zakupione maszyny,
wyposażenie, budynki itp. nie mogą
być odsprzedane, ani zmienić swojego przeznaczenia przez okres 5
lat.
Uzyskaną dotację można wykorzystać na zakupy sprzętu (tylko nowego!), wyposażenia, na budowę
i adaptację budynków gospodarczych itp. Nie będą zwracane wydane środki na zakup towaru, składki ZUS, pensje itp.
Informacje - filia LGD „Podgrodzie Toruńskie”, która mieści się
w Lubiczu Dolnym, przy ul. Toruńskiej 24 w pokoju 7 (tel. 56 674 40
15), e-mail: rozwoj@lubicz.pl

Więcej informacji do pobrania
w broszurce ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/
pliki/Publikacjebiblioteka/Broszur
a_dz_312_sierpien_2011r.pdf
Przykład 1: pan Kowalski jest obecnie zatrudniony na etacie. Chce
utworzyć własną firmę, która zajmie się tworzeniem i pielęgnacją
ogrodów. Firma zarejestrowana będzie w Gminie Lubicz, a swoją działalność chce on prowadzić głównie
na terenie tej gminy oraz gmin
ościennych. Biznes plan przewiduje
zakup kosiarki samojezdnej, wielu
narzędzi ogrodniczych oraz budowę wiaty przy domu p. Kowalskiego, gdzie będzie trzymany sprzęt.
Koszt wszystkich tych zakupów
i budowy wiaty to 110 000 zł netto
lub 125 000 zł brutto.
Pan Kowalski najpierw dokona
wszystkich zakupów – płacąc po
części z własnych oszczędności
oraz z zaciągniętego kredytu na ten
cel. Po dokonaniu zakupów oraz
wybudowaniu wiaty złoży wniosek
o zwrot 50% poniesionych kosztów.
W związku z tym, że zatrudnił tylko
sam siebie, może liczyć na zwrot do
100 000 zł (stworzył jeden etat).
Poniósł jednak koszty w wysokości
110 000 zł netto – Unia Europejska
zwróci mu zatem 55 000 zł. Nie

będą zwrócone poniesione przez p.
Kowalskiego koszty składek ZUS
i podatków, ani też paliwa do kosiarki. Jeszcze przed dokonaniem
zakupów oraz budową wiaty pan
Kowalski wystąpi o zaliczkę w wysokości 22 500 zł – ta kwota stanowi 50% tego, co pan Kowalski dostanie łącznie z Unii Europejskiej
na cały ten projekt.
Przykład 2: pan Nowak posiada
małą firmę budowlaną. Zatrudnia
w niej 9 osób, w tym - samego
siebie. Obecnie planuje zakupienie
dwóch nowych koparko – ładowarek o wartości łącznej 460 000 zł.
netto. Może liczyć na zwrot do
230 000 zł, pod warunkiem jednak,
ze zatrudni aż 3 osoby. Pan Nowak
jednak zamierza zatrudnić tylko
dwie osoby – w związku z tym
otrzyma zwrot kosztów w wysokości do 200 000 zł. Zaliczka, o którą
może się ubiegać jeszcze przed zakupem koparek to 100 000 zł.
Mimo, że po zatrudnieniu nowych pracowników firma przestanie być mikroprzedsiębiorstwem
(zatrudniać wtedy bezie 11 osób) to nie przeszkadza to w uzyskaniu
dotacji. W dniu składania wniosku
firma pana Nowaka liczyła 9 osób
i jeszcze wtedy była mikroprzedsiębiorstwem.
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
1 września br. mury szkolne,
po raz kolejny, napełniły się gwarem dzieci i młodzieży. Miło znowu będzie się spotkać z kolegami
i nauczycielami, ale i zobaczyć
duże zmiany: odnowione klasy,
piękne korytarze.
Uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego 2011/2012 była szczególnym przeżyciem, zwłaszcza dla
pierwszoklasistów. Inaugurację
roku szkolnego w SP w Gronowie
swoją obecnością zaszczycili
goście: P. Marek Olszewski – Wójt
Gminy Lubicz oraz P.P. Karina

Wroniecka i Kazimierz Rybacki.
Wszystkich zebranych powitała P.
Ewa Fijałkowska-Dyrektor szkoły.
Ze szczególnymi słowami podziękowań i uznania zwróciła się
do przybyłych gości, którzy zawsze
wspierają działania naszej szkoły.
Dziękując za zaangażowanie, serdeczność, ciepło, zrozumienie, życzliwość i wsparcie powiedziała:
„Głęboko wierzymy, że okazana
siła serca i przyjazna dłoń będzie
nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka”.

Następnie głos zabrał Pan Marek Olszewski, który m.in. zachęcał
rodziców do współpracy ze szkołą.
Po wystąpieniu Pana Wójta
przyszedł czas na część artystyczną.
Montaż słowno – muzyczny przygotowała wraz z uczniami klasy 6 P.
Jolanta Lipska.
Po uroczystej akademii wszyscy
rozeszli się do klas, by tam spotkać
się z wychowawcami.
Życzymy wszystkim Uczniom,
ich Rodzicom, Nauczycielom i Pra- szą nam na progu rozpoczynającego
cownikom szkół pełnej realizacji się nowego roku szkolnego
zamierzeń i marzeń, które towarzy- 2011/2012.

EDUKACYJNE PROJEKTY EUROPEJSKIE
SZANSĄ ROZWOJU DLA UCZNIÓW
W minionym roku szkolnym
w szkole podstawowej w Lubiczu
Górnym były realizowane dwa
projekty programów europejskich: „W drodze do sukcesu”
oraz „Z Małgosią po naukę”.
W zajęciach tych uczestniczyli
uczniowie drugiego etapu edukacyjnego klas 4-6. Odbywały się
także zajęcia w ramach „Programu
indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Program
indywidualizacji polegał na:
1) zajęciach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
2) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3) zajęciach logopedycznych dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju
mowy,
4) zajęciach socjoterapeutycznych
i psychoedukacyjnych,
5) gimnastyce korekcyjnej dla
dzieci z wadami postawy,
6) specjalistycznych zajęciach
terapeutycznych metodą Dennisona,
8) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie
uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
9) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie
uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno – informatycznych,
10)zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych artystycznie,
11) zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych z języka angielskiego.
Rodzaje zajęć były różnorodne.
Odbywały się zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczno – taneczne, zajęcia dla dzieci
uzdolnionych literacko, zajęcia dla
uczniów uzdolnionych matematycznie, zajęcia dla uczniów z ryzyka
dysleksji, zajęcia dla dzieci zagro-

żonych dysleksją.
Celem projektu „W drodze do
sukcesu” jest wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych poprzez pomoc dzieciom nie osiągającym sukcesu edukacyjnego z powodu różnorodnych
deficytów i zaniedbań. Uczniowie
uczestniczyli przez 32 tygodnie
w dodatkowych zajęciach z ICT,
języka nowożytnego, przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
i technicznych oraz zajęć specjalistycznych. Odbywały się specjalistyczne zajęcia z rewalidantem widzenia, surdopedagogiem, psychologiem oraz konsultacje dla rodziców.
Adresatami projektu są dzieci
w wieku 10-13 lat, uczniowie II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami
integracyjnymi i specjalnej z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, posiadające orzeczenie lub
opinię o potrzebie kształcenia
specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub uczniowie bez ww. dokumentów wymagający wsparcia psychoedukacyjnego.
W naszej szkole zajęcia były
realizowane w 3 grupach (klasy 4 –
10 uczniów, klasy 5 – 8 uczniów
i klasy 6 – 9 uczniów). Zajęcia były
prowadzone przez następujących
nauczycieli.
- Jarosław Sienkiewicz - koordynator szkolny, matematyka, informatyka
- Aneta Spich - matematyka
- Małgorzata Janiak - język angielski
- Dorota Ratkowska - informatyka
- Iwona Dolegała - przyroda
- Alicja Regent - rewalidacja
- Katarzyna Szynkiewicz - wsparcie psychologiczne rodziców

Każda grupa miała 4 godziny
tygodniowo zajęć z matematyki, informatyki, przyrody i języka angielskiego (w sumie 12 godzin) oraz
dodatkowo 2 godziny rewalidacji.
Rezultatem realizacji projektu jest:
- podniesienie umiejętności ucznia
przewidzianych standardami egzaminacyjnymi w zakresie rozumowania, wykorzystywania wiedzy w praktyce i czytania ze zrozumieniem;
- wzrost umiejętności wykorzystywania komputera w nauce;
- rozwój kompetencji kluczowych
(w szczególności informatycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, kulturowych, uczenia się);
- wspieranie rozwoju uczniów poprzez udział uczestników projektu w pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
- wyrównanie deficytów rozwojowych i „lepszy start na III etapie
edukacyjnym”
- przygotowanie do autonomii oraz
przezwyciężania bierności, izolacji i alienacji;
- wzrost kreatywności kadry pedagogicznej oraz pełne wykorzystanie jej potencjału intelektualnego
i zawodowego do opracowania
i wdrożenia programu wspierającego rozwój uczniów dysfunkcyjnych w placówce/szkole objętej
projektem.
Celem projektu „Z Małgosią po
naukę” było wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
Projekt ten był realizowany
przez szkołę podstawową w Lubiczu Górnym w okresie od
01.10.2010 do 31.08.2011 r. Po

analizie potrzeb w szkole były
realizowane zajęcia w grupie
następujących zadań:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Wyniki przeprowadzonych
badań kompetencyjnych wykazały dużą grupę uczniów mających
problemy z podstawowymi umiejętnościami matematycznymi.
Dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne pozwoliły na
zniwelowanie różnic. Zadanie
realizowali: Dolegała Iwona,
Imalska Dorota, Irek Agnieszka,
Sienkiewicz Jarosław i Spich
Aneta.
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające
kompetencje informatyczne.
W szkole istnieje potrzeba redagowania strony internetowej oraz
redagowania gazetki szkolnej.
Stworzenie możliwości komputerowego redagowania tych mediów podniosło świadomość uczniów i pokazało nowe perspektywy funkcjonowania w społeczeństwie. Zadanie realizowała p.
Dorota Ratkowska.
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające
porozumiewanie się j. obcym.
Szkoła od wielu lat realizuje
projekty międzynarodowe Socrates-Comenius oraz e-Twinning.
Realizowanie zajęć pozwalających
na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim
otworzyło nowe perspektywy na
realizowanie współpracy międzynarodowej. Zadanie realizowały:
Janiak Małgorzata, Targońska
Hanna i Wiśniewska Ewelina zajęcia pozalekcyjne rozwijające
kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne.
W celu umożliwienia uczniom
realizacji zainteresowań matematycznych i naukowo –technicznych
oraz przygotowania do reprezentowania siebie i szkoły w konkursach
przedmiotowych. Zadanie realizowały: Dolegała Iwona, Imalska
Dorota i Spich Aneta.
Zajęcia były realizowane w 18
grupach uczniowskich po jednej
godzinie tygodniowo. W zajęciach
brało udział 139 uczniów klas 4-6.
E. W.
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WYBORY
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011r
W dniu 9 października 2011r
w godz od 700 do 2100 uczestniczyć
będziemy w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyborach do Sejmu gmina
Lubicz wchodzi w skład okręgu
wyborczego nr 5. Wyborca głosuje

Numer
obwodu

tylko na jedną listę kandydatów,
stawiając na karcie do głosowania
znak „x” obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy, przez co
wskazuje pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
W wyborach do Senatu gmina
Lubicz wchodzi w skład okręgu

wyborczego nr 11.
Wyborca głosuje na określonego
kandydata, stawiając na karcie do
głosowania znak „x” obok jego
nazwiska.
Na terenie gminy Lubicz mamy
11 lokali wyborczych, w tym 3
dostosowane do potrzeb osób

Granice obwodu

niepełnosprawnych.
Mieszkańcy głosują w lokalach
wyborczych zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 18
sierpnia 2011r:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo: Grębocin

Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie,
ul. Szkolna 4, tel. nr 56-645-90-13
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

2

Sołectwo: Gronowo

Szkoła Podstawowa w Gronowie
tel. nr 56-678-41-60

3

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

Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23, tel. nr 56-678-52-00
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

4

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

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym
ul. Szkolna 7
tel. nr 56-678-21-15

5

Sołectwo: Jedwabno,
Rogówko

Świetlica wiejska w Jedwabnie
tel. kom. 609-707-166

6

Sołectwo: Brzezinko,
Brzeźno,
Rogowo

Świetlica wiejska
w Brzeźnie
tel.kom. 661-253-491

7

Sołectwo: Młyniec Drugi,
Młyniec Pierwszy

Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym
ul. Toruńska 10, tel. nr 56-678-28-69

8

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

Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23, tel. nr 56-674-24-41
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

9

Sołectwo: Grabowiec,
Kopanino,
Nowa Wieś

Szkoła Podstawowa w Złotorii
ul. Pomorska 9/11
tel. nr 56-674-51-70

10

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

Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńska 36 a
tel. nr 56-678-27-09

11

Sołectwo : Złotoria

Szkoła Podstawowa w Złotorii
ul. Pomorska 9/11, tel. 56-648-98-23

Do dnia 4 października 2011r wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą zgłaszać w nioski
o dopisanie do spisu wyborców.
Osoby, które w dniu wyborów przebywać będą poza terenem gminy mogą pobrać z ewidencji ludności zaświadczenie o prawie do głosowania
w miejscu pobytu w dniu wyborów.
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NOWE NAZWY ULIC
POSTAW NA SIEBIE!
Od września trwa realizacja
projektu „Stawiam na siebie –
aktywizacja społeczna”. Projekt
realizowany jest przez CISTOR
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne przy współpracy z Gminą
Lubicz.
Projekt skierowany jest dla młodzieży z terenu Grębocina, Rogówka, Rogowa i Gronowa w wieku 1524 l. uczącej się lub bezrobotnej.
Młodzież będzie uczestniczyła
w warsztatach tanecznych gdzie
w sposób przyjemny można uczyć
się popularnych tańców oraz warsztatach multimedialnych gdzie celem jest podniesienie umiejętności
obsługi nowych technologii i profesjonalnej obróbki zdjęć. Następni
uczestnicy przy pomocy instruktora

warsztatów nakręcą krótki film
z realizacji projektu. Na zajęciach
wzmacniających uczestnicy nauczą
się pracy nad problemem, pracy nad
silnymi stronami, niwelowania osobistych problemów.
Ponadto zaplanowane są wyjazdy integracyjne do kina, na kręgle,
basen. W grudniu planowany jest
dłuższy wyjazd do wybranego podmiotu Ekonomii Społecznej.
Rekrutacja cały czas trwa,
wszystkich chętnych zapraszamy
w poniedziałki i środy w godzinach
od 16.30 do 19.30.
Zajęcia odbywają się w Zespole
Szkół Nr 2 w Grębocinie.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA
ODPADÓW
Od czerwca 2011 r. został
uruchomiony w 10 sołectwach
gminy Lubicz program selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym. Tym samym sołectwa Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Gronowo, Jedwabno, Mierzynek, Młyniec
Pierwszy, Młyniec Drugi, Rogowo i Rogówko dołączyły do
pozostałych na terenie naszej
gminy, w których mieszkańcy
czynili to wcześniej.
Poprzez selektywne zbieranie
odpadów każdy przyczynia się do
ochrony środowiska naturalnego.
Jest to szczytny cel, który mamy
nadzieję znajdzie wśród mieszkańców gminy Lubicz samych
zwolenników.
W wymienionych wyżej sołectwach ustawiono tzw. "gniazda"
składające się z 3 pojemników
w różnych kolorach i z opisami
o przeznaczeniu tych pojemni-

ków na poszczególne odpady
(tworzywa sztuczne, papier,
puszki oraz szkło).
Wierzymy, że nasza społeczność stanie na wysokości tego
jakże zaszczytnego zadania i weźmie czynny udział w tym programie. Zostawmy dla naszych potomnych czyste środowisko.
Na uwagę zasługuje fakt, że
mieszkańcy nie muszą płacić za
opróżnianie tych pojemników.
Niemniej jednak, w sytuacji,
w której mieszkańcy nie sprostają
idei i będą wrzucać odpady zmieszane, pojemniki te zostaną usunięte.
Pamiętajmy!
Niedopuszczalne jest wrzucanie do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów - odpadów zmieszanych.

ZMIANA GODZIN PRACY
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W LUBICZU DOLNYM !
Informujemy, że od 1 września Biblioteka
Gminna we wtorki i piątki będzie czynna od
godziny 12.00 do godziny 20.00.
W pozostałe dni Biblioteka będzie pracowała w niezmienionych godzinach.

Na mapie gminy Lubicz od
O wprowadzeniu poszczególwydania ostatniego „Gońca” tj. nych nazw zadecydowali radni na
od lipca br pojawiły się trzy nowe Sesji Rady Gminy.
nazwy ulic:
Są to nowo powstałe ulice, przy
których znajdują się nieruchomości
Krobia – ul. Bukowa
przeznaczone pod mieszkalnictwo
jednorodzinne.
Grębocin – ul. Rodzinna
Aby móc nadać prawidłowe
adresy konieczne było ustalenie
Grębocin – ul. Zimowa
nowych nazw ulic.

KRYTERIUM ASÓW W LUBICZU
16.10.2011r. w Lubiczu Górnym odbędą się wyścigi kolarskie we wszystkich kategoriach
wiekowych. Zawody odbywać
się będą na zamkniętych dla ruchu publicznego ulicach: Piaskowej, Polnej, Lipnowskiej, Bankowej.
Początek zawodów o godz.

12:30, przewidywany koniec
o godz. 16.30. Za utrudnienia
w ruchu serdecznie przepraszamy. Zawody odbywają się pod
patronatem Wójta Gminy
Lubicz. Szczegóły na stronie:
kpzkol.pl.tl (zakładka Wyścigi
2011).

Stowarzyszenie „SYNERGIA”
zaprasza na cykl
jesiennych, bezpłatnych warsztatów
rozwoju osobistego dla kobiet doświadczających trudności życiowych
związanych z przewlekłym problemem osobistym, rodzinnym, zawodowym....
Przyjdź do nas!
Otrzymasz:
- wsparcie,
- informacje o tym jak inne kobiety
radzą sobie z podobnymi problemami,
- życzliwą atmosferę, zrozumienie
i akceptację,
- miły poczęstunek,

Spotkanie w każdy poniedziałek od
godziny 13.30-15.30 w Pracowni Psychoprofilaktyki i Terapii Uzależnień
„Pomost” - ul. Paderewskiego 2,
Lubicz Górny
Zapisy i dodatkowe informacje: 693
708 101 lub u pracowników socjalnych
GOPS w Lubiczu
Warsztaty organizowane ze środków Wójta Gminy Lubicz dotyczących
zadania publicznego dla działań na
rzecz profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania patologiom społecznym.

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE
DLA BIBLIOTEK OD FIRMY
MICROSOFT
Miło nam poinformować, że
Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu pełne oprogramowanie Windows 7 Enterprise na 9 stanowisk komputerowych w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft.
Oprócz Biblioteki Gminnej programy zostaną zainstalowane w Fil-

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
Od kilku lat Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu otrzymuje od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na
zakup nowości wydawniczych.
W tym roku była to kwota
w wysokości 5.715,00 zł. zakupiono za nią 226 książek, które trafiły
na półki 5 bibliotek w naszej
gminie.

iach w Grębocinie i Złotorii. Łączna
wartość tej darowizny wynosi
w przybliżeniu 25.479,00$. Przekazując oprogramowanie bibliotekom
Firma Microsoft pragnie współuczestniczyć w stwarzaniu okazji do
poprawy warunków społecznoekonomicznych, a przez to do odmiany życia ludzi i całych społeczności.
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
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Barbara Wiertel
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