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Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Lubicz
Boże Narodzenie to okazja, do złożenia Państwu najserdeczniejszych życzeń miłości, dobroci i pokoju.
Niech przy żywicznym zapachu choinki upłyną piękne chwile Wigilii ze wspólnie śpiewaną kolędą,
z upragnionymi gośćmi przy stole, w rodzinnym, pełnym radości gronie.
Niech gwiazda betlejemska prowadzi Państwa ku szczytom w Nowym 2012 Roku, obdarowując
szczęściem, nadzieją i pomyślnością w każdym jego kolejnym dniu.
Wójt Gminy Lubicz
Przewodnicząca Rady Gminy
Marek Olszewski
Hanna Anzel

UROCZYSTOŚCI W KOPANINIE
W dniu 9 listopada w Kopaninie odbyło się uroczyste otwarcie
zmodernizowanej świetlicy wiejskiej. Uroczystość ta połączona
została z obchodami Dnia Niepodległości oraz wręczeniem Odznaczeń Państwowych przez Wicewojewodę Kujawsko Pomorskiego pani Krystynie Kusz, lekarzowi rodzinnemu ze Złotorii
oraz panu Andrzejowi Hercka.

Połączenie tych trzech, tak ważnych dla Gminy wydarzeń, sprowadziło do Kopanina wielu gości –
m.in. wspomnianego już, Wicewojewodę Kujawsko Pomorskiego –
pana Zbigniewa Ostrowskiego, pana Bartosza Szymańskiego – Dyrektora Rozwoju Obszarów Wiejskich w urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko Pomorskiego, Radnych Rady Powiatu

Toruńskiego, Radnych Rady Gminy Lubicz wraz z Przewodniczącą
panią Hanną Anzel, sołtysów wsi
Złotoria, Grabowiec, Nowa Wieś
oraz sołtysa Kopanina – pana Ludwika Wikierę wraz z małżonką,
a także Rady Sołeckie okolicznych
wsi. Gospodarzem spotkania był
Wójt Gminy Lubicz pan Marek Olszewski.
Gośćmi specjalnymi, którzy
uświetnili całą uroczystość, byli
odznaczeni Złotym Krzyżem Za-

sługi – pani Krystyna Kusz oraz pan
Andrzej Hercka, których wieloletnia działalność społeczna została
w tym dniu szczególnie nagrodzona
i uhonorowana.
Zmodernizowaną świetlicę poświęcił Wielebny Ksiądz Proboszcz
ze Złotorii – Marian Wróblewski.
W ramach obchodów Dnia
Niepodległości spotkanie uświetnił
występ artystyczny przygotowany
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Złotorii.

2

GRUDZIEŃ 2011

STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE
NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2012 ROKU
Na sesji w dniu 14 listopada
f) pozostałych, w tym zajętych
2011r. Rada Gminy Lubicz podjęna prowadzenie odpłatnej stała uchwały określające wysokość
tutowej działalności pożytku
stawek podatków: podatku od
publicznego przez organizanieruchomości, podatku od środcje pożytku publicznego - 4,00
ków transportowych, podatku
zł od 1m2 powierzchni użytrolnego, które na terenie gminy
kowej;
Lubicz będą obowiązywały od 3) od budowli - 2% ich wartości,
dnia 1 stycznia 2012r.
określonej zgodnie z zasadami
podanymi w ustawie.
PODATEK ROLNY
Zwolnienia w podatku
Rada Gminy Lubicz obniżyła
od nieruchomości:
średnią cenę skupu żyta, określoną
w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 1) budynki lub ich części oraz grun19.10.2011r. w kwocie 74,18 zł za
ty związane z tymi budynkami,
1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
wykorzystywane na cele związaStawka podatku rolnego wynosi:
ne z działalnością na rzecz ochrodla gruntów gospodarstw rolnych
ny bezpieczeństwa i porządku
112,50 zł od 1ha przeliczeniowego,
publicznego, z wyjątkiem części
dla gruntów pozostałych 225,00 zł
zajętych na prowadzenie działalod 1ha fizycznego.
ności gospodarczej;
2) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami,
PODATEK OD
wykorzystywane na cele ochroNIERUCHOMOŚCI
ny przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowaStawki podatku od nieruchomodzenie działalności gospodarści określone zostały w następującej
czej;
wysokości:
3) budynki lub ich części oraz grun1) od gruntów:
ty związane z tymi budynkami,
a) związanych z prowadzeniem
wykorzystywane na prowadzedziałalności gospodarczej, bez
nie działalności kulturalnej, sporwzględu na sposób zakwalifitowej, z wyjątkiem części zajękowania w ewidencji gruntów
tych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
i budynków - 0,80 zł od 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na
PODATEK OD ŚRODKÓW
zbiorniki wodne retencyjne
TRANSPORTOWYCH
lub elektrowni wodnych - 4,33
zł od 1ha powierzchni,
Wysokość rocznych stawek poc) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej sta- datku od środków transportowych
tutowej działalności pożytku wynosi:
publicznego przez organizacje 1) od samochodu ciężarowego,
w zależności od dopuszczalnej
pożytku publicznego - 0,30 zł
masy całkowitej pojazdu:
od 1m2 powierzchni;
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
2) od budynków lub ich części:
włącznie - 684,00 zł,
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2
b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony
powierzchni użytkowej,
włącznie - 911,00 zł,
b) związanych z prowadzeniem
c) powyżej 7,5 tony do 9 ton
działalności gospodarczej oraz
włącznie -1.082,00 zł,
od budynków mieszkalnych
d)
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton lub ich części zajętych na pro1.252,00 zł;
wadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1m2 po- 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
wierzchni użytkowej,
równej lub wyższej niż 12 ton,
c) zajętych na prowadzenie dziaz zawieszeniem pneumatycznym
łalności gospodarczej w zakrelub zawieszeniem uznanym za
sie obrotu kwalifikowanym
równoważne:
materiałem siewnym - 5,26 zł
a) dwóch lub trzech osiach od 1m2 powierzchni użytko1.252,00 zł,
wej,
b) czterech (i więcej) osiach:
d) związanych z udzielaniem
-od 12 ton, a mniej niż 29 ton świadczeń zdrowotnych w ro1.252,00 zł,
zumieniu przepisów o działal-od
29 ton i powyżej - 1.884,00
ności leczniczej, zajętych
zł;
przez podmioty udzielające
tych świadczeń - 4,41 zł od 3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
1m2 powierzchni użytkowej,
równej lub wyższej niż 12 ton,
e) garaży wolnostojących - 6,00
z zawieszeniem innym, niż pneuzł od 1m2 powierzchni użytmatyczne
lub równoważne:
kowej,

a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 15 ton 1.252,00 zł,
- od 15 ton i powyżej 1.427,00 zł;
b) o trzech osiach i dopuszczalnej
masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 23 tony
- 1.252,00 zł,
- od 23 ton i powyżej 1.797,00 zł;
c) o czterech (i więcej) osiach
i dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 12 ton, a mniej niż 27 ton 1.252,00 zł,
- od 27 ton, a mniej niż 29 ton 1.884,00 zł,
- od 29 ton i powyżej 2.795,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton –
1.003,00 zł;
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton –
1.003,00 zł,
- od 31 ton i powyżej 1.609,00 zł;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton 1.419,00 zł,
- od 40 ton i powyżej 1.962,00 zł;
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton, z zawieszeniem innym
niż pneumatyczne lub równoważne:
a) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 31 ton 1.047,00 zł,
- od 31 ton i powyżej 2.207,00 zł;
b) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 40 ton 1.962,00 zł,
- od 40 ton i powyżej 2.904,00 zł;
7) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton - 341,00 zł;
8) od przyczepy i naczepy, która
łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12

ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 341,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 365,00
zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton 627,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony
- 741,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton 968,00 zł,
- od 38 ton i powyżej 1.310,00 zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton 771,00 zł,
- od 38 ton i powyżej 1.073,00 zł;
9) od przyczepy i naczepy, która
łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z innym systemem
zawieszenia niż pneumatyczne
lub równoważne:
a) o jednej osi:
- od 12 ton, a mniej niż 25 ton 365,00 zł,
- od 25 ton i powyżej - 641,00
zł;
b) o dwóch osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 28 ton 354,00 zł,
- od 28 ton, a mniej niż 33 tony
- 968,00 zł,
- od 33 ton, a mniej niż 38 ton 1.471,00 zł,
- od 38 ton i powyżej 1.936,00 zł;
c) o trzech osiach:
- od 12 ton, a mniej niż 38 ton 1.073,00 zł,
- od 38 ton i powyżej
1.459,00 zł;
10)od autobusu w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.138,00
zł,
b) od 30 miejsc i więcej 1.435,00 zł.
OPŁATA TARGOWA
Nie ulegają zmianie stawki
opłaty targowej, które obowiązują
od 1 stycznia 2006r. (uchwała Rady
Gminy Lubicz Nr XLI/482/05/05
z dnia 16 listopada 2005r.).
OPŁATA OD POSIADANIA
PSÓW
Rada Gminy Lubicz nie wprowadziła uchwały określającej stawkę opłaty od posiadania psów,
w związku z tym na terenie gminy
Lubicz nie ma obowiązku uiszczania tej opłaty.
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Z PRAC ZARZĄDU DRÓG
GOSPDARKI MIESZKANIOWEJ
I KOMUNALNEJ W LUBICZU

SPOTKANIE W SPRAWIE
TRASY ALTERNATYWNEJ S - 10

jazd na przepust mostowy oraz
zainstalowano bariery ochronne
Na mapie gminy Lubicz od wydania stalowe. Dzięki połączeniu dwóch
ostatniego „Gońca” pojawiły się odcinków ulicy mieszkańcy tzw.
dwie nowe nazwy ulic:
„wachlarzyka” swobodnie mogą
Grębocin – ul. Wrzosowa
udać się w kierunku kościoła.
Mierzynek – ul. Słoneczna
„Udany rok”
O wprowadzeniu poszczególOtwarciem przebudowanej dronych nazw zadecydowali radni na
gi gminnej ul. Widokowej zakońSesji Rady Gminy.
Są to nowo powstałe ulice, przy czono wszystkie inwestycje drogoktórych znajdują się nieruchomości we przewidziane na rok 2011, poleprzeznaczone pod mieszkalnictwo gające na gruntownym remoncie
jednorodzinne. Aby móc nadać pra- dróg gminnych na terenie gminy
widłowe adresy konieczne było Lubicz.
To był bardzo dobry, owocny
ustalenie nowych nazw ulic.
rok jeżeli chodzi o inwestycje
drogowe, niemniej jednak potrzeb
Nowa jakość
Dnia 21 listopada br. o zbuw tym zakresie jest jeszcze wiele
dowaniu alternatywnej trasy,
W dniu 18.11. 2011 r. dobiegły i mamy nadzieję, że w miarę
znacznie odciążającej w przykońca prace drogowe polegające na upływu czasu będą one realizoszłości
odcinek drogi krajowej
budowie sieci kanalizacji deszczo- wane. Nowe nawierzchnie zyskały
nr 10 Toruń-Dobrzejewice,
wej oraz przebudowie ul. Widoko- następujące drogi:
rozmawiali zaproszeni przez
wej w Lubiczu Górnym. Pierwsze - Droga gminna nr 100714C
Wójta Gminy goście.
ul. Nad Strugą w Grębocinie,
maszyny budowlane pojawiły się na
W spotkaniu uczestniczyli:
ulicy Widokowej 16 sierpnia br. - Droga gminna nr 100715C
przedstawiciele Urzędu Marszałul. Wiatraczna w Grębocinie,
Dzięki sprzyjającym warunkom
kowskiego Województwa Kuatmosferycznym prace przebiegały - Droga gminna nr 100716C
jawsko-Pomorskiego
- Gabriela
ul. Piękna w Grębocinie,
szybko i sprawnie. Łączna długość
Piotrowicz
i
Ryszard
Przybyprzebudowanej jezdni wynosiła - Droga gminna nr 100836C
szewski, Dyrektor GDDKiA
ul. Sosnowa w Złotorii,
367 mb o szerokości 6,0 m.
w Bydgoszczy Lech Jaworski,
Nawierzchnie jezdni ul. Wido- - Droga gminna nr 100765C
reprezentujący Wojewodę Kuul. Długa w Krobi,
kowej wykonano z kostki betonojawsko-Pomorskiego Dyrektor
wej koloru szarego i bordo. W pasie - Droga gminna nr 100777C
Mirosław
Jagodziński, Wiceul. Klonowa w Lubiczu Dolnym,
drogowym ul. Widokowej wykonastarosta Powiatu Toruńskiego
no również chodniki o łącznej dłu- - Droga gminna nr 100778C ul. JeDariusz Meler, Wójt Gminy
sionowa w Lubiczu Dolnym,
gości 605 m i szerokości zmiennej
od 1,45 do 2,0 m oraz zjazdy - Droga gminna nr 100812C
ul. Parkowa w Lubiczu Górnym - Budowa drogi gminnej na dz. nr
indywidualne na posesje w ilości 28
o istniejącej nawierzchni jezdni
sztuk. Na całym odcinku ustawiono
232/16 i 232/19 w Gronówku
z tłucznia kamienia łamanego
nowe oznakowanie pionowe.
obręb Gronowo,
i pospółki drogowej ,
- Droga gminna Nr 100754C ul.
- Droga gminna nr 100739C
Parking w Złotorii
Dolina Drwęcy w Młyńcu Druw Gronowie,
gim,
W dniu 1-go grudnia br. rozpoczęły się pracę związane z budową
nowego bezpłatnego parkingu przy
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Złotorii. Zakres robót
przewiduje utwardzenie nawierzchni placu kostką betonową koloru
szarego oraz bordo.
Nowy parking przewidziany jest
dla samochodów osobowych do
3,5 t. Inwestycja ta w założeniu ma
służyć przede wszystkim mieszkańcom udającym się do Ośrodka
Zdrowia jaki i pobliskich sklepów
osiedlowych.
Nazwy ulic

Dojazd do ulicy Lampkowskiego
W związku z regulacją strugi
„Bacha” oraz z budową niewielkich
obiektów mostowych m.in. na
wysokości ul. Lampkowskiego
w miejscowości Grębocin, Zarząd
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu urządził
odcinek jezdni od ul. Słonecznej do
nowo wybudowanego przepustu
drogowego. Ponadto wykonano na-

Obrowo Andrzej Wieczyński,
Dyrektor Lasów Państwowych –
Nadleśnictwo Dobrzejewice
Paweł Nas, Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg Andrzej Glonek
oraz Bernard Kwiatkowski i Grażyna Buczeń z UG Lubicz.
Wszyscy zgodnie poparli
zasadność szybkiego działania
w sprawie budowy 10 km trasy
alternatywnej, mając na uwadze
rosnące natężenie ruchu w pobliżu węzła autostradowego w Lubiczu i zapewnili, iż będą czynione starania, aby kosztująca ok
33 mln zł inwestycja została umieszczona w przyszlości
w budżetach poszczególnych
instytucji.
- Droga gminna Nr 100756C ul.
Kasztanowa w Młyńcu Drugim,
- Droga gminna Nr 100862C ul.
Lipowa kierunek Smolnik w Złotorii.
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OBCHODY DNIA
NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZYCH SZKOŁACH

ZŁOTY JUBILEUSZ
Każdy jubileusz jest okazją do
świętowania, ale na szczególną
uwagę zasługuje tak wspaniała
rocznica jak 50 lecie pożycia
małżeńskiego.
I właśnie taką rocznicę Złote
Gody obchodziły trzy pary małżeńskie z terenu Gminy Lubicz. Dostojni Jubilaci to:
Barbara i Czesław Gręźlik z Krobi, Mirosława i Wiktor Przedpełscy oraz Genowefa i Mieczysław Przybysz z Lubicza Dolnego.
Choć przeżyli ze sobą 50 lat, to
wydaje się Im, że poznali się tak
niedawno…
Trud pracy i wyrzeczeń oraz
zgodność ich pożycia małżeńskiego
doceniona została przez władze
Państwowe, dowodem czego są
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne
Medale Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
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 życie. W związku dwojga
wspierających się wiernie ludzi
znaleźli zadowolenie i satysfakcję.
Dobre i szczęśliwe małżeństwo to
zasługa zarówno męża jak i żony.
Aktu dekoracji w imieniu Pre-

zydenta dokonał Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbary Zarębskiej na
uroczystości, która odbyła się dnia
18 listopada 2011 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Lubiczu.
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 doczekania następnych pięknych jubileuszy.
Dostojni Jubilaci swój związek
małżeński budowali w oparciu
o miłość, wyrozumiałość i szacunek
do drugiego człowieka, co pozwoliło Im razem wytrwać i teraz świętować swoje Jubileusze. Nie żałują
tych wspólnie przeżytych lat i życzą
każdemu aby doczekał się tak wielkiego szczęścia. Dziś mogą z dumą
spojrzeć na to, co w życiu osiągnęli.
Są dumni i szczęśliwi, że dobrze
wychowali swoje dzieci, doczekali
się wnuków oraz prawnuków.
Uroczystość, w której uczestniczyli członkowie rodziny Jubilatów
przebiegła w miłej, sympatycznej
i pełnej wzruszeń atmosferze. Były
gratulacje i życzenia doczekania
w dostatku i zdrowiu kolejnych
rocznic, a także kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz toast za pomyślność Jubilatów wzniesiony lampką
szampana.

Dzień Niepodległości dla
wszystkich Polaków jest dniem
szczególnym, obchodzony co roku 11 listopada, jest okazją do
wspomnień, zadumy, analiz, ale
też radości. Warto zwrócić uwagę
na potrzebę akcentowania tego
dnia w naszym codziennym zabieganym życiu.
Tego obowiązku nie zaniedbują
uczniowie i nauczyciele z Gminy
Lubicz.
Obchody Dnia Niepodległości,
które odbyły się w szkołach 9 i 10
listopada, rozpoczęły się od uroczystych apelów – odśpiewania
hymnu państwowego, przemówień
dyrektorów, nauczycieli i występów uczniów. Słowami poetów,
pisarzy, historyków, a nawet słowami pieśni, po raz kolejny przypominano najważniejsze wydarzenia, postacie i daty.
W Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu
Górnym uczniowie klas gimnazjalnych pod przewodnictwem pani
Magdaleny Żurawskiej i Beaty Kalotki, przygotowali przedstawienie,
w którym przypomnieli ciężkie losy
naszej Ojczyzny, począwszy od
rozbiorów Polski, a skończywszy
na odzyskaniu niepodległości w
1918 roku. Przedstawienie uświe-

tniły pieśni o tematyce historycznej,
zaśpiewane przez chór szkolny pod
batutą pani Aleksandry Kwiatkowskiej.
Niezwykłą okazję wysłuchania
koncertu pieśni patriotycznej mieli
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2
w Grębocinie, gdzie, specjalnie na
tę okazję, zaproszona została
Pomorska Orkiestra Wojskowa.
Niecodzienna lekcja historii odbyła się w SP w Złotorii. Uczniowie
zaprezentowali tam pamiątki rodzinne z okresu międzywojennego:
zdjęcia przodków, przedmioty codziennego użytku, książki oraz
stroje. Szczególnym rekwizytem
okazał się poligon, dzięki któremu
zebrani goście mogli wysłuchać
nagrania „Mazurka Dąbrowskiego”
ze starej metalowej płyty.
Historia walk o niepodległość
i bohaterstwo polskich żołnierzy
były głównym wątkiem programów
artystycznych zaprezentowanych
w pozostałych szkołach.
Takie lekcje historii z pewnością na długo zostaną w pamięci
wszystkich uczestników. Są także
hołdem oddanym tym, którzy dla
naszej wspólnej Ojczyzny poświęcili własne życie.
A.Sz.

PIENIĄDZE UNIJNE CZEKAJĄ NA NAUCZYCIELI
Żyjemy w czasach pozyskiwania środków unijnych dla realizacji różnorodnych celów. Wiele w tej sprawie dzieje się dla rolników i urzędników, ale i inne
grupy zawodowe mogą korzystać z dobrodziejstw Unii.
Należą do nich nauczyciele.
Możliwości jest wiele - pełen wybór funduszy i projektów, szkolenia w kraju i za granicą, będące
dobrą i atrakcyjną alternatywę
nauczycielskiego treningu, o czym
przekonała się pani Aneta Furmańska – nauczycielka języka angiel-

skiego w Zespole Szkół nr 2
w Grębocinie.
W październiku br. przez cały
tydzień brała udział w niezwykle
interesującym szkoleniu z aktywnych metod wspierających podnoszenie motywacji i jakości w nauczaniu. Jej udział w tym wydarzeniu został w 100% sfinansowany w ramach programu Comenius/Mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej. Szkolenie odbywało
się w stolicy Portugalii – Lizbonie.
Organizatorzy zadbali, aby zajęcia
były interesujące i przydatne.

Nietrudno sobie wyobrazić wykorzystanie poznanych na szkoleniu
metod aktywnych na dowolnej
lekcji w polskiej szkole. Nie od
dzisiaj wiadomo, że dzieci/młodzież szybciej i efektywniej uczą
się poprzez ruch, dotyk, emocje,
niż z wykorzystaniem metod tradycyjnych. Jeśli dobrze się bawią,
często nawet nie podejrzewają, że
się uczą. I o to chodzi.
Co zrobić żeby skorzystać z podobnego szkolenia? Wystarczy mieć
dobre chęci i choćby w podstawowym zakresie znać język, w któ-

rym się odbywa szkolenie (najczęściej angielski), następnie pozostaje wyszukać interesujące nas
szkolenie/kurs, złożyć aplikację
o dofinansowanie w Polskiej
Agencji Narodowej i czekać na
pozytywną odpowiedź.
Szczegółowe informacje na
stronie:
www.comenius.org.pl
Życzymy powodzenia na drodze doskonalenia zawodowego.
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WYWIAD Z PANIĄ CZESŁAWĄ ANDZIŃSKĄ
– BYŁĄ WIELOLETNIĄ PRZEWODNICZĄCĄ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W GRĘBOCINIE

-Kiedy została Pani Przewodniczącą Zarządu Koła i jakie okoliczności temu towarzyszyły? Jak
wspomina Pani ten czas?
-Cz.A. To było w roku 1960.
Byłam wówczas kierowniczką
Klubu Rolnika gdzie zobowiązana
byłam do szerzenia kultury w mojej
wsi. Ta praca bardzo mi odpowiadała. Nadarzyła się okazja spotkania ze słynną Hanką Bielicką
w Klubie Rolnika. Tak też się złożyło, że po śmierci przewodniczącej Jadwigi Gościmińskiej
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przyszły do Klubu Rolnika na
wybory nowej. Z zadowoleniem
wysłuchały wykładu Hanki Bielickiej, cennych porad jak schudnąć
i nastąpiły wybory. W tedy zostałam
jednogłośnie wybrana przewodniczącą Koła. Odebrałam to jako pełne zaufanie, którego nie wolno mi
zawieść.
-Czy miała Pani wtedy jakieś
szczególne plany i założenia dotyczące działalności Koła? Jaką rolę
miało ono odgrywać w życiu społeczności Grębocina? Co, z tych planów i zamierzeń, udało się zrealizować?
-Cz.A. Głowę miałam pełną pomysłów ale rozpoczęłam od potrzeb
gospodarczych. Zamówiłam drzewka owocowe, kurczęta, kaczki, indyki. Po moim awansie na kierowniczkę Nowoczesnej Gospodyni
zrozumiałam, że do działalności
kulturalno oświatowej potrzebne są
dotacje. Miałam to szczęście, że
społecznie byłam członkiem Rad
Nadzorczych: Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska, Banku
Spółdzielczego, Spółdzielni Kółek
Rolniczych gdzie fundusze na szerzenie kultury i oświaty były w zasięgu mojej ręki. Rozpoczęły się
kursy i konkursy zgodne z zapotrzebowaniem i życzeniem naszych
członkiń, opłacone przez fundusze
tych instytucji. Działalność Uniwersytetu Powszechnego opłacana
przez Gminną Spółdzielnię S.CH.,
a obsługiwana przez profesorów
i inżynierów przyniosła wiele
korzyści i zadowolenia mieszkańcom Grębocina, a szczególnie
Członkiniom Koła Gospodyń Wiej-

skich, które pilnie uczęszczały na
wykłady z różnych dziedzin.
-Funkcję Przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich pełniła Pani
bardzo długo – co, z tego okresu, zapamiętała Pani szczególnie? Jakie
zdarzenia, momenty, a może ludzie,
przychodzą Pani na myśl jako pierwsze, gdy wspomina Pani ten czas?
-Cz.A. W Kole Gospodyń Wiejskich działo się sporo. Organizowano wycieczki dla kobiet po całej
Polsce, doroczne dożynki, uroczyste obchody Dnia Kobiet, Dnia
Matki, Dnia Dziecka i unikalny
w naszym kraju Dzień Męża. Na
temat działalności naszego Koła
Gospodyń w Grębocinie można
napisać sporą i superciekawą książkę - nieskromnie powiem - jako
wzór do naśladowania. Teraz mam
dużo wolnego czasu, a praca z kobietami to kawał mojego życia.
Wspominam szczególnie najlepszego na świecie lekarza – doktora
Ottona Karwowskiego, który spotykał się z nami na prelekcjach. Najsprawiedliwszym sędzią według
wszystkich Członkiń, który wykła-

dał prawo na naszym Uniwersytecie
Powszechnym był prezes Sądu Wojewódzkiego w Toruniu mgr Witold
Rosłan. Trudny temat prawa przez
niego podany trafiał do umysłu
i serca naszych kobiet. Kochały go
wszystkie (ja też).
-Czym, Pani zdaniem, rożni się
działalność Koła Gospodyń Wiejskich dziś od działalności 15, 20 lat
temu? Czy zmieniła się jakoś jego
rola, cele, założenia?
-Cz.A. O różnicy w działalności
Koła Gospodyń Wiejskich przez
ostatnie 20 lat nie mogę wiele powiedzieć. Ciężkie choroby m.in.
serca, dwie operacje oczu, postępująca osteoporoza wyłączyły mnie
z czynnego życia i posadziły na wózek. Obecnie mocno wierzę w to, że
nowy zarząd korzystając z najlepszych wzorców z przeszłości będzie dobrze służyć naszym kobietom i społeczeństwu
- Czym, taka aktywna i pogodna
osoba jak Pani, zajmuje się dziś?
Jak spędza Pani wolny czas?
-Cz.A. Nie myślę o tym i nie
wierzę w to, że mam 90 lat. Mam tą

szczęśliwą starość, że otoczona jestem kochającą rodziną. Martwią
mnie nieuleczalnie chore nogi, ale
dziękuję Bogu za zdrowe ręce
i umysł. Wnuki i prawnuki przychodzą do mnie i razem odrabiamy zadane lekcje z historii i języka polskiego. Omawiamy zadane tematy,
często proszą mnie o napisanie
wiersza – dostają piątki i szóstki ale
przyznają, że pomagała im babcia.
W związku z tą moją pomocą rozgrzeszenie mam pod znakiem zapytania. Ale to jest już nałogiem, z którego nie chcę się wyzwolić. Nałóg
pisania sprawia też, że pisze do
szuflady wesołe i smutne historyjki
z czasów kiedy byłam przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich.
Każdego roku w dniu moich imienin odbywają się zjazdy rodzinne.
Urodzin nie obchodzę, bo śpiewają
mi tylko sto lat.
-Dziękuję bardzo za rozmowę.
Życzę długich lat w dobrym zdrowiu, sił do dalszej twórczej pracy
i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
Rozmawiała A.Sz.

UROCZYSTE SPOTKANIE
W KOLE GOSPODYŃ WIEJSKICH
Koło Gospodyń Wiejskich
w Grębocinie obchodziło w bieżącym roku jubileusz 77- lecia
swojej działalności. Podobnie,
jak cały kraj, ewaluowało wraz
z przemianami ustrojowymi,
społecznymi i obyczajowych.
Jako jedna z najstarszych
organizacji, pełniło zawsze ogromną rolę w integrowaniu społeczności wiejskiej, kultywowaniu
dawnych obyczajów i tradycji,
a także podnoszeniu poziomu życia społeczno-kulturalnego mieszkańców. Członkinie Koła szczycą się tym, iż do ich grona
należą Gospodynie, które przekroczyły już 90 rok życia.
28 listopada o godzinie 14.00
w Zespole Szkół Nr 2 w Grębo-

cinie odbyło się spotkanie Koła
Gospodyń Wiejskich z Wójtem
Gminy Lubicz panem Markiem
Olszewskim oraz radnymi Grębocina – paniami: Hanną Anzel
i Mariolą Marcinkowską. Było to
spotkanie zamykające pewien
etap działalności Koła, związane
ze zmianą jego dotychczasowego
Zarządu, w którym przez 17 lat
funkcję Przewodniczącej pełniła
pani Halina Lewandowska, Wiceprzewodniczącej - pani Zenobia
Wiśniewska, Skarbnika - pani
Maria Gurgul.
Obecny Zarząd tworzą kolejno: pani Wiesława Różycka, pani
Małgorzata Jurkiewicz - i pani
Małgorzata Popławska.
Zmiany w Zarządzie, symbo-

licznie zamykające jeden etap
i jednocześnie otwierające kolejny, były doskonałą okazją do
wspomnień, podsumowań, wzajemnych podziękowań, a także
życzeń na przyszłość.
Spotkanie uświetnił występ
artystyczny dzieci z Zespołu
Szkół Nr 2 w Grębocinie przygotowany przez panią Hannę Szarek.
Przewodnicząca Rady Gminy
Lubicz - pani Hanna Anzel, która
sama również jest członkinią
Koła, odczytała list skierowany do
uczestników spotkania od gościa
honorowego – pani Czesławy
Andzińskiej – byłej wieloletniej
Przewodniczącej Koła Gospodyń
w Grębocinie.
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MIKOŁAJKI W LUBICZU DOLNYM

TURNIEJ WIADOMOŚCI
O KRAJACH UE
FRANCJA – HISZPANIA – HOLANDIA – WŁOCHY

We wtorek, 6 grudnia wszystkie szkoły w naszej gminie odwiedził specjalny gość. Dzieci – zarówno te mniej, jak i te bardziej
grzeczne, czekały na niego już od
kilku tygodni. Mowa oczywiście
o Św. Mikołaju.
Wyjątkowo grzeczne były
w tym roku dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym.
Wnioskujemy tak po fakcie, iż
odwiedziło je aż dwóch Mikołajów,
którzy do szkoły przybyli wozem
strażackim. Uczniowie przyjęli

swoich gości na palcu przed szkołą,
przy pięknej kolorowej choince.
W spotkaniu z Mikołajami
uczestniczyli również pan Wójt
Marek Olszewski, Przewodnicząca
Rady Gminy pani Hanna Anzel oraz
sołtys Lubicza Dolnego pan Jan
Klawiński.
Mimo, iż na dworze było zimno
i wietrznie, gości rozgrzewały tańce
i śpiewy oraz, przede wszystkim,
radość dzieci ze spotkania z Mikołajami.
A.Sz.

GMINNY DZIEŃ SENIORA

W sobotę, 12 listopada, w Lubiczu Dolnym w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1,
po raz pierwszy odbyły się
wspólne obchody Gminnego Dnia
Seniora.
Impreza zorganizowana przez
władze Gminy Lubicz zgromadziła
ponad 150 Seniorów oraz gości
specjalnych m.in. panią Marię Bołądź i pana Jana Małeckiego z Zarządu Toruńskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, oraz panią Barbarę Kisielewską z Komisji Kultury
Edukacji i Sportu Rady Powiatu
Toruńskiego.
Na uroczystość zaproszeni zostali również darczyńcy i sponsorzy, którzy na co dzień, na różne
sposoby, wspierają działalność

Klubów i Stowarzyszeń skupiających Seniorów z naszej Gminy.
Najważniejsi byli jednak sami
Seniorzy – w uroczystości wzięły
udział Kluby Seniora: „Lubiczanie”, „Złota Jesień”, „Dolina Drwęcy”, „Arka” oraz Stowarzyszenie
Kulturalne „Pokolenia”.
Gospodarze – Wójt Gminy Lubicz – pan Marek Olszewski oraz
Przewodnicząca Rady Gminy –
pani Hanna Anzel, uroczystość
rozpoczęli podziękowaniami – dla
zarządów ZERiI oraz Komisji Kultury Edukacji i Sportu za wspieranie
działalności i inicjatyw Klubów
Seniora, dla sponsorów za wsparcie
materialne i finansowe dla Klubów
oraz dla samych Seniorów skupionych w Klubach i Stowarzyszeniach, za krzewienie kultury oraz

Już po raz czwarty uczniowie
tych samych klas gimnazjum –
obecnie trzecich – mieli możliwość spróbować swoich sił w turnieju międzyklasowym pt. Kraje
UE: Francja – Hiszpania – Holandia – Włochy.
Pani Dorota Romańska, pomysłodawczyni wszystkich turniejów,
postanowiła tym razem sprawdzić
poziom wiedzy swoich uczniów na
temat czterech wybranych krajów
wchodzących w skład unii.
Wcześniej zorganizowane przez
p. Dorotę Romańską turnieje to: turnieje historyczne "Z mitologia na
Ty" i "Ludzie pierwotni – Egipcjanie – Arabowie - Wikingowie" oraz
turniej "Subkultury młodzieżowe –
Emo – Hipisi – Punk - Hiphopowcy"
Zgodnie z tradycją poprzednich
edycji każda z klas musiała przygotować wcześniej plakat promujący
wylosowane przez nią państwo oraz
prezentację słowno-ruchową na
temat danego kraju.
Kolejne konkurencje turnieju
rozpoczętego 4 listopada 2011 roku
o godzinie 13:00 w sali 85 oceniało
niezależne jury, w skład którego
wchodziła tradycyjnie już pani
Maria Lamparska (przewodnicząca), pani Justyna Zawadzka oraz
przedstawicielka samorządu szkolnego – Oliwia Kędzierska.
W szranki o tytuł zwycięzcy turnieju stanęli tym razem: klasa IIIa
jako Francuzi, IIIc – Hiszpanie, IIId
– Holendrzy oraz IIIe – Włosi. Nie
zaskoczyło komisji konkursowej
przygotowanie poszczególnych
klas do turnieju, dbałość o szczegóły w doborze kostiumów (pojawili się nawet ślimak, ser i ketchup!) czy dopracowaniu prezentacji

danego kraju – jak zwykle były one
na wysokim poziomie. Mile zaskoczyło natomiast ogromne poczucie
humoru widoczne w przygotowanych scenkach oraz dość wyrównany poziom wiedzy i umiejętności
uczestników turnieju.
O wygranej zadecydowały przede wszystkim konkurencje sprawnościowe, takie jak slalom na
dziecięcym rowerku, skoki stylem
żabki, żonglowanie nogą piłki czy
tworzenie makaronowych korali.
Nie mniej ważne były dwie nowe w historii turniejów konkurencje
– karaoke w języku hiszpańskim
i francuskim oraz opowiadanie
usłyszanej rymowanej historyjki,
w której musiało pojawić się dziesięć kluczowych słów. Jakkolwiek
wszystkie grupy w miarę świetnie
poradziły sobie z francuskim akcentem czy hiszpańskim tempem, słuchanie ze zrozumieniem i próba
odtworzenia historyjek nastręczyły
trochę kłopotów, i te jednak zostały
pokonane dzięki niesamowitej
inwencji twórczej uczestników.
Zwycięzcą Turnieju wiadomości o krajach UE została klasa IIIc –
Hiszpania. Drugie miejsce zajęła
klasa IIId, natomiast trzecie – ku zaskoczeniu wszystkich – ex aequo
klasy IIIa i IIIe. Po zakończonym
konkursie zostały rozdane dyplomy
dla klas za zajęcie konkretnego
miejsca oraz, dla poszczególnych
uczniów, za najciekawsze kostiumy, których było niemało.
Pani Dorota po raz kolejny udowodniła, że można uczyć, bawiąc,
a młodzież, że potrzebuje nie tylko
tradycyjnych metod nauczania i trochę zdrowej rywalizacji.
M.L.

kulturalno – artystyczną promocję
Gminy Lubicz.
Zarząd ZERiI wręczył swoje
odznaczenia i dyplomy – m.in. Honorową Złotą Odznakę za wspieranie działalności Klubów Seniora
na terenie Gminy Lubicz, którą
otrzymał Wójt Gminy pan Marek
Olszewski.

Część oficjalną zakończono
uroczystym toastem, po którym
rozpoczęła się zabawa taneczna.
Tańcom towarzyszyła muzyka na
żywo oraz występy Chórów Seniora.
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KURS OBSŁUGI KOMPUTERA
- DLA SENIORÓW
Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, w Centrum
Kształcenia w Lubiczu Dolnym,
odbywał się kurs z podstaw obsługi komputera. Był to kolejny cykl
spotkań przygotowany z myślą
o seniorach.
Już po raz drugi w osiemnastu
dwugodzinnych spotkaniach, brali
udział seniorzy z Krobi. Według
jednej z uczestniczek kursu, pani
Eugenii Maciejewskiej, (organizatorki grupy) podstawowej obsługi
komputera może nauczyć się każdy,
nawet osoby po siedemdziesiątce wystarczą chęci i wytrwałość.
W trakcie szkolenia, seniorzy
dowiedzieli się jak korzystać z edytora tekstu Word i przede wszystkim
z Internetu.

Przypominamy:
Centrum Kształcenia „Wioska
Internetowa” działająca w Urzędzie Gminy Lubicz, istnieje od
2008 roku. Jest to placówka, z której bezpłatnie mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
Dostępne są tutaj: słowniki multimedialne, pakiet Microsoft Office,
Internet i szereg szkoleń on-line.
Centrum Kształcenia jest czynne
w godzinach: pn. – wt.: 12ºº - 19ºº,
czw. – pt.: 12ºº - 19ºº
i soboty: 8ºº - 15ºº.
Więcej informacji dotyczących
szkoleń, można uzyskać na stronie
www.wioskainternetowa.pl lub pod
nr tel. (56) 674 40 17.

PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW
W ROKU 2012
Zarząd Dróg Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu informuje, że w 2012 r.
naszych mieszkańców obsługiwać będą następujący przewoźnicy:
- na liniach 101 i 103 – Mobilis, na dotychczasowej linii 102,
która od 2 stycznia 2012 r. będzie
miała Nr 23, usługę przewozu
świadczyć będzie toruński przewoźnik - MZK.
Z zasadniczych zmian jakie
będą wprowadzone na niektórych
liniach, na wzmiankę zasługuje
linia 101, która będzie obsługiwała również Krobię – autobusy
będą jeździły Doliną Drwęcy do
Shorewood Poland Sp. z o.o.,
gdzie, przy ul. Poligraficznej będzie pętla. W dni robocze do Krobi będzie 12 kursów.
Nieznaczne zmiany (na wniosek naszych mieszkańców) zostaną wprowadzone również na linii
103, na której autobusy będą dodatkowo miały kilka kursów
przez ul. Skłodowskiej-Curie
w Toruniu.
Pozostałe linie, obsługiwane
przez dotychczasowych przewoźników, będą świadczyły usługi

15-LECIE AKCJI KATOLICKIEJ
W GRONOWIE

bez zmian.
Rozkłady jazdy (po ich zatwierdzeniu przez organ wydający zezwolenie) będą dostępne na
naszej stronie internetowej
www.lubicz.pl
Jednocześnie przypominamy
naszym mieszkańcom, że przewoźnicy w 2012 r. są zobowiązani stosować ulgi w przewozach
zgodnie z ustawą z dnia
20.06.1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2002 r. Nr 175,
poz. 1440 ze zmianami) oraz
przepisy prawa lokalnego wprowadzone uchwałami Rady Gminy Lubicz: - Nr XII/122/2011
z dnia 29.07.2011 r. w sprawie
ustalenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Gminy
Lubicz, - Nr XII/123/2011 z dnia
29.07.2011 r. w sprawie sposobu
ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu
rzeczy i zwierząt oraz wysokości
opłaty manipulacyjnej w gmin-

W dniu 26 listopada 2011 roku, odbyły się obchody jubileuszu
15-lecia działalności Akcji Katolickiej przy parafii Św. Mikołaja
w Gronowie.
Z tej okazji na uroczystość przybyli m.in.: Wójt Gminy Lubicz pan
Marek Olszewski, Proboszcz parafii św. Mikołaja w Gronowie ks. Feliks Wnuk – Lipiński, pani Karina
Wroniecka radna Rady Gminy
Lubicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gronowie pani Ewa Fiałkowska, Zarząd DIAK na czele z Prezesem panią Lidią Gliwą, Zarządy
AK z Grębocina i Wielkiej Łąki,
członkowie AK z Gronowa oraz
wielu przyjaciół i sympatyków tej
organizacji.
Jubileusz 15-lecia AK w Gronowie był dla zebranych gości doskonałą okazją do składania życzeń,
podziękowań i gratulacji dla Zarządu za dotychczasową działalność,
współpracę oraz osiągnięte sukcesy.
Przybyli goście uhonorowali
członków Zarządu medalami okolicznościowymi, prezentami i kwiatami, ale najważniejsze były oczywiście serdeczne życzenia dalszej
pomyślności, jeszcze większych
osiągnięć i stałego powiększania
grona członków i sympatyków
Akcji.
Akcja Katolicka przy parafii
Św. Mikołaja w Gronowie istnieje
od 1996 roku i liczy obecnie 18
członków, wraz z księdzem Probonych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie Gminy Lubicz,
- Nr XII/124/2011 z dnia 29.07.2011 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych
za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie Gminy Lubicz.
Na linii Nr 23 przewoźnik będzie
stosował ulgi zgodne z uchwałą Rady
Miasta Torunia Nr 214/11 z dnia
24.11.2011 r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organi-

szczem Feliksem Wnuk-Lipińskim.
Członkowie mają do swojej dyspozycji świetlicę nazywaną „Gronowianką”, która, dzięki pomocy mieszkańców Gronowa oraz Urzędu
Gminy Lubicz, została wyremontowana. Natomiast, dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego świetlica
wyposażona została również w stoły, krzesła, telewizor, odtwarzacz
DVD i radio.
Akcja Katolicka, po za tym, iż
niezwykle czynnie uczestniczy
w życiu parafii św. Mikołaja, angażuje się również w działania na
rzecz dobra lokalnej społeczności –
szczególnie dzieci. Członkowie
organizują, zbierają fundusze i dofinansowują zajęcia dla dzieci, imprezy, paczki świąteczne, a nawet
wyjazdy na wycieczki czy obozy –
dzięki ich staraniom dzieci z Brzezinka, Gronowa i Brzeźna pojechały w tym roku na obóz w Bory
Tucholskie.
Zarząd AK przynajmniej raz
w miesiącu organizuje zebrania
informacyjne, serdecznie zaprasza
wszystkich chętnych do włączenia
się w to szczególne dzieło pomocy.
Życzymy zatem Akcji Katolickiej w Gronowie, stałego powiększania swego grona, dalszych
sukcesów w działalności oraz wiary
w sens pomocy potrzebującym i radości z każdego nawet małego
przedsięwzięcia.
zowanego przez Gminę Miasta
Toruń na terenie miasta Torunia
oraz na terenie innych gmin na
mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych
w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportowego bez
uzasadnionej przyczyny.
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„STALOWY ANIOŁ” DLA PRACOWNIKÓW GOPS
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu zostali uhonorowani
„Stalowym Aniołem” – nagrodą
przyznawaną przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zarząd Województwa
Kujawsko- Pomorskiego.
Uroczysta gala wręczenia pamiątkowych statuetek odbyła się
w dniu 22.11.2011r. Nagrodzeni zostali: kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu Anna Sikorska oraz pracownicy socjalni Anna Warlikowska, Bożena Piotrowicz, Katarzyna Falkowska, Joanna Zielińska, Karolina Sobierajska, Karolina Parzych, Dawid Lewandowski.
Zespół pracowników GOPS
w Lubiczu otrzymał nagrodę za
działalność na rzecz pobudzania

aktywności społecznej i zawodowej
młodych mieszkańców gminy Lubicz poprzez realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Programy realizowane były na bazie
świetlic środowiskowych w Grabowcu, Rogówku i Gronowie. W ramach zajęć zrealizowano osiem
programów w ciągu 2010 i 2011r.,
które obejmowały warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, taneczne, realizacja muzyki, wzmacniające, sportowe – karate, prozdrowotne, wizerunku i fryzjerstwa, terapii
uzależnień, gospodarowania zasobami i gotowania. Młodzi mieszkańcy gminy spotykali się trzy
razy w tygodniu. Programy trwały
od 4 – 10 miesięcy i obejmowały
również wyjazdy m.in. do kręgielni,
kina lub na lodowisko.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
SYSTEMOWEGO GOPS

Zespół pracowników GOPS
w Lubiczu powołał do życia dwie
organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

„Synergia” oraz Gminne Koło
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Lubiczu. Pracownicy czynnie
pracują także w Stowarzyszeniu
„Ponad”.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
I SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 09.11.2011 r. odbyło
się podsumowanie projektu „Aktywni i zintegrowani w gminie
Lubicz”, realizowanego w 2011 r.
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Do projektu łącznie przystąpiło
37 osób, w tym 32 kobiety. Kontraktami socjalnymi objęto 27 osób,
a 10 osób Programem Aktywności
Lokalnej. W ramach projektu
zrealizowano wiele działań, m.in. 9
osób ukończyło szkolenia zawodowe (z zakresu: kadry i płace, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, szkolenie gastronomiczne
z obsługą kasy fiskalnej, florystyka); 5 osób skierowano do centrum
integracji społecznej, gdzie realizowana była pełna reintegracja społeczna i zawodowa (w tym nabywanie
praktyki zawodowej), warsztaty

zasobów i samodzielności (w tym
nauka gotowania), terapia psychospołeczna indywidualna i grupowa,
warsztaty doradztwa zawodowego.
Prowadzony był również klub
zainteresowań dla młodzieży
w wieku 15-24 lata w Świetlicy
środowiskowej w Grabowcu.
Ponadto w ramach Programu
Aktywności Lokalnej do 6 rodzin
skierowano asystentów rodzinnych, którzy przez okres 5 miesięcy
wspierali rodziny w pokonywaniu
codziennych trudności. 4 rodziny
objęto kompleksową terapią psychospołeczną, grupą wsparcia, poradnictwem specjalistycznym (prawnym, psychologicznym itp).
Ponadto uczestnicy projektu
brali udział w wyjeździe integracyjno-turystycznym do Karbówka.
Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej mieszkańców gminy Lubicz
poprzez zwiększanie ich aktywności życiowej, społecznej i zawodowej.

Projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” realizowany jest w ramach Priorytetu
VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Od marca br. w ramach KIS były
realizowane liczne zajęcia, m.in.:
warsztaty aktywnego poruszania
się po rynku pracy, trening interpersonalny, warsztaty gospodarowania budżetem domowym i gotowania, warsztaty komputerowe,
specjalistyczne poradnictwo indywidualne.
Ponadto 13 osób zostało skierowanych na szkolenia zawodowe do-

brane indywidualnie do uczestników i uczestniczek KIS (szkolenia
zawodowe z zakresu: opiekun osób
zależnych, nowoczesny sprzedawca, kucharz małej gastronomii,
kelner-barman, prawo jazdy kat B,
prace wykończeniowe w budownictwie, operator sprzętu ciężkiego).
Uczestnicy szkoleń otrzymali
stypendia szkoleniowe. Obecnie aż
11 uczestników projektu bierze
udział w płatnych stażach zawodowych u różnych pracodawców na
terenie gmin Lubicz, Obrowo
i Czernikowo. Staże realizowane są
na różnych stanowiskach (pomoc
kuchenna/osoba sprzątająca, operator koparko-ładowarki, młodsza
opiekunka, sprzątaczka biurowa,
sprzedawca, pomocnik budowlany,
kucharz). Uczestnicy staży otrzymują wynagrodzenie oraz bilet miesięczny.
Część z uczestników projektu
uzyska zatrudnienie gwarantowane
po zakończeniu staży.
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PIĘKNE ZAGRODY W GMINIE LUBICZ – X EDYCJA KONKURSU!
W roku 2011 na terenie Gminy
Lubicz odbyła się już X edycja
konkursu „Piękna Zagroda”.
Konkurs organizowany jest przez
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży oraz Gminę Lubicz.
Założeniem konkursu jest zachęcanie mieszkańców obszarów
wiejskich do zadbania o estetykę
zabudowy, poprawę warunków
higieniczno-sanitarnych gospodarstw, a także aktywizacja postaw
i integracja środowiska wiejskiego.
Zadbana wieś, czyste i atrakcyjne
środowisko sprawiają, że dużo
chętniej pracuje się tu i wypoczywa.
Komisja gminna w składzie:
Marek Gliszczyński – Rada Gminy
Lubicz, Danuta Staniszewska – Rada Gminy Lubicz, Karina Wroniecka – PZDR Toruń, Danuta Suchorzyńska – UG Lubicz, dokonała

lustracji zgłoszonych zagród i działek siedliskowych. Dokonując
oceny komisja zwróciła uwagę na
czystość i porządek, ogród przydomowy oraz urządzenia i elementy
ogrodowe, które wpływają na jego
architekturę.
W przypadku zagród szczególny nacisk położono na ogólną estetykę gospodarstw oraz działania
proekologiczne związane z zagospodarowaniem odchodów i nieczystości. Musimy przyznać, że
trudno było dokonać wyboru najpiękniejszego gospodarstwa i działki siedliskowej, gdyż w wielu przypadkach czystość, estetyka, oraz
ładny wizerunek własnej posesji to
już nie nowość ale standard.
W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska przyznano następujące miejsca:
1. Państwo Wioleta i Andrzej
Czech, zam. Nowa Wieś
1. Państwo Michalina i Jerzy
Janiaczyk , zam. Brzeźno
2. Państwo Katarzyna i Wojciech
Koziccy, zam. Grębocin
2. Państwo Hanna i Wiesław
Małek , zam. Gronowo
3. Państwo Jadwiga i Ryszard
Górnaccy, zam. Grębocin

MŁODZI AKTYWNI
MIESZKAŃCY GRABOWCA

Natomiast laureatami w kategorii działka siedliskowa zostali:
1. Anna i Wojciech Nocny, zam.
Grębocin
1. Joanna i Maciej Mroczkowscy,
zam Krobia
1. Ewa i Jerzy Dąbrowscy, zam.
Lubicz Dolny,
2. Agnieszka i Marian Michalscy,
zam. Nowa Wieś
2. Hanna i Tadeusz Dąbrowscy,
zam. Grębocin

i apatii” młodzież brała udział
w wyjeździe do teatru czy do kina.
Ponadto w okresie 17.0827.08.2011 były realizowane warsztaty wyjazdowe pt. "Stawiam na
siebie"- warsztaty z zakresu ekonomii społecznej, w ramach których
młodzież poznawała różne podmioty, w tym małą nietypową firmę,
lokalnego lidera, organizację pozarządową, podmiot ekonomii społecznej.
Zrealizowane zostały 4 warsztaty wyjazdowe m.in. wyjazd do Osady Karbówko, gdzie warsztaty prowadził lokalny lider – leśnik, czy
wyjazd do Stowarzyszenia Razem,
w którym młodzież brała udział
w warsztatach profilaktycznych.
Ponadto młodzież korzystała,
przy okazji warsztatów, z różnych
atrakcji np. zwiedzanie fortu IV
w Toruniu, rejs statkiem po Wiśle,
zwiedzanie Torunia,
jazdy konnej, quadów, przejażdżek
bryczką i wielu innych.
Celem projektu
jest aktywizacja społeczna młodzieży
w wieku 15-24 lata
ze wsi Grabowiec
w 2011 r. poprzez
rozwój zainteresowań i umiejętności.

Uroczyste wręczenie nagród
laureatom odbyło się w dniu 4
listopada 2011r. w Urzędzie Gminy
Lubicz. Spotkanie przebiegło
w miłej i sympatycznej atmosferze.

MIĘDZYNARODOWE
SUKCESY SPORTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

Trwa projekt "Ponad-to -młodzi aktywni z Grabowca" w Świetlicy Środowiskowej w Grabowcu.
Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Gminy Lubicz i Stowarzyszenia „Ponad”, przy wsparciu i czynnym udziale pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu. Projekt jest
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
W ramach projektu realizowane
są zajęcia umuzykalniające - 25h,
warsztaty choreografii i ruchu 27h, autoprezentacja i wizerunek 24h, warsztat negocjacji - 18 h.
W ramach zajęć pt. „Kultura
i rekreacja na przekór marazmowi

3. Dorota i Robert Wiśniewscy,
zam. Krobia
3. Małgorzata i Zbigniew Kwieciak, zam. Rogówko
3. Krystyna i Marian Gajewscy,
zam. Krobia

Październik okazał się dla
naszej gminy miesiącem niezwykle obfitującym w międzynarodowe osiągnięcia sportowe.
W dniach 10-21 października
w bułgarskiej Albenie odbyły się
szachowe mistrzostwa Europy
juniorów. W kategorii do lat 10
nieporównywalną furorę zrobiła
uczennica klasy IVc Zespołu
Szkół Nr 2 w Grębocinie – Alicja
Śliwicka. Alicja, remisując
w pierwszej partii i wygrywając
kolejnych osiem, osiągnęła najlepszy wynik w mistrzostwach –
8,5 pkt z dziewięciu partii. Tym
sposobem Alicja zdobyła złoty
medal.
Natomiast w dniach 22 – 30
października w stolicy Macedonii
w Skopje odbyły się Mistrzostwa

Świata w Kickboxingu. Wzięło
w nich udział ponad 800 zawodników z 60 krajów – w tym również zawodnicy z Polski.
Z przyjemnością informujemy, iż spośród medali, które do
Polski przywiozła nasza Kadra,
jeden należy do mieszkańca Złotorii – pana Michała Wszelaka.
Pan Michał, który w Turnieju
stoczył cztery walki, ostatecznie
zajął 2 miejsce w wersji kicklight
w wadze +94 kg. W półfinale pan
Michał wygrał 3-0 z Węgrem
Saba Padarem, w finale przegrał
natomiast 0-3 z Mołdawianinem
Bolotovem Maximem.
Drugie miejsce na tych Mistrzostwach to już siódmy medal
pana Michała z Mistrzostw Świata – w jego dorobku znajdują się 2
złote medale, 4 srebrne i 1 brązowy. Pan Michał Wszelak jest jednym z najbardziej utytułowanych członków Polskiej Kadry.
Naszym Mistrzom serdecznie
gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów.
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RODZINNY TURNIEJ WARCABOWY
W dniu 26.11.2011 r. w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie odbył
się Rodzinny Turniej Warcabowy
pod patronatem Wójta Gminy
Lubicz.
Współorganizatorami turnieju
byli: Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie i Towarzystwo Sportowe Opatrunki w Toruniu. Zgodnie z regulaminem, w zawodach mogły wziąć
udział drużyny rodzinne, złożone
z osoby dorosłej i dziecka. Zgłosiło
się 38 osób. Rozgrywki odbywały
się w 3 grupach. Rodzice grali z rodzicami, a dzieci rozgrywały partie
między sobą. Najlepsze drużyny rodzinne walczyły w finale o miejsca

pucharowe.
Poza klasyfikacją drużynową,
prowadzona była również klasyfikacja indywidualna. Najlepsi zawodnicy, w dwóch kategoriach: dorośli i dzieci, otrzymali medale.
Wszyscy zawodnicy zaś otrzymali
dyplomy.
Emocje w czasie turnieju były
bardzo duże. Zarówno dzieci jak
i rodzice, mocno przeżywali sukcesy i porażki podczas rozgrywek.
Bardzo ambitne podejście zawodników do turnieju, spowodowało, że
turniej odbywał się na bardzo
wysokim poziomie.
O dobre samopoczucie zawo-

dników zadbała Rada Rodziców,
która ufundowała napoje, słodki poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki. Puchary i medale ufundowali:
Wójt Gminy Lubicz, p. Marek Olszewski oraz Towarzystwo Sportowe „Opatrunki”.
Rodzinny Turniej Warcabowy
co roku integruje rodziny uczniów,
uczęszczających do Zespołu Szkół
nr 2. Dzieci angażują do gry: rodziców, dziadków, wójków, ciocie,
kuzynów… Sędziemu głównemu,
przedstawicielowi TS „Opatrunki”
pomagali mieszkańcy Grębocina: p.
Grzegorz Weiss (przedstawiciel Rady Rodziców) i p. Adam Jaworski.

Poszczególne rodziny nawiązują
przyjaźnie podczas rozgrywek
i umawiają się na rewanż w przyszłym roku. I taki właśnie jest główny cel Rodzinnego Turnieju
Warcabowego.
Organizator RTW
M. M..

V MISTRZOSTWA LUBICZA W FUTSALU
Tradycyjnie już, w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu, rozegrany został coroczny
turniej piłki nożnej halowej.
O tytuł Mistrza Lubicza w tej
popularnej dyscyplinie sportu rywalizowało 17 drużyn. Organizatorem imprezy była Gmina Lubicz,
zaś osobami wspierającymi mistrzostwa w tym roku byli: pan Ryszard Szymański, pani Beata Śliżak
właścicielka restauracji Siesta
w Brzozówce oraz pan Jacek Wojciechowski z firmy reklamowej
Westi z Lubicza Górnego.
Statuetki dla najlepszych oraz
pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników, w imieniu Wójta
Gminy, wręczyła pani Marzena Robaczewska. Jak co roku, na imprezie obecny był również Radny Rady
Gminy Lubicz pan Juliusz Przybylski, który dla zawodników przygo-

tował słodki upominek.
Klasyfikacja kategorii wiekowej od lat 18: I miejsce: Marcin
Snopkowski (kapitan), Rafał Dudkowski, Rafał Gazda, Miłosz Wypyski, Mariusz Gazda, Artur Gazda,
Michał Rumiński, Szymon Zieliński, Andrzej Buczkowski, Patryk
Lewandowski; II miejsce: Mateusz
Lisowski (kapitan), Jakub Bejger,
Piotr Meyer, Kamil Czapla, Łukasz
Przedpełski, Mikołaj Gontarski,
Dariusz Ziółkowski, Patryk Buczkowski, Kamil Czyżniewski, Radosław Bocianowski; III miejsce:
Marcin Iwiński (kapitan), Przemysław Iwiński, Jarosław Lubański,
Bartosz Lubański, Kamil Wierzbicki, Gracjan Piotrowski, Sebastian
Wolski, Mariusz Borkowicz, Michał Milewski, Radosław Lewandowski.
Najlepszym piłkarzem turnieju

został Bartosz Lubański, a tytuł najlepszego bramkarza przypadł
Marcinowi Snopkowskiemu.
Klasyfikacja kategorii wiekowej 15 – 17 lat: I miejsce: Maciej
Lenczewski (kapitan), Sylwester
Buczkowski, Marcin Mikowski,
Stanisław Zieliński, Jakub Wieczorkowski, Damian Kaźmierczak,
Mateusz Falkowski; II miejsce:
Tomasz Tabor (kapitan), Filip
Gierłowski, Robert Miastkowski,
Dawid Warpas, Mikołaj Michalski,
Tomasz Kikosicki, Patryk Kowalski, Artur Nurkowski, Michał Rumiński, Mateusz Zalewski; III
miejsce: Arkadiusz Lubak (kapitan), Piotr Przewięźlikowski, Rafał
Lewandowski, Damian Sodkiewicz, Kamil Kowalski, Maciej Rumiński, Szymon Zmudziński, Wojciech Łaziński, Mateusz Krauze
Najlepszym piłkarzem turnieju

w tej kategorii wiekowej został Sylwester Buczkowski, a tytuł najlepszego bramkarza zdobył Mateusz
Falkowski.
Organizatorzy dziękują również
uczniom Gimnazjum Nr 1 w Lubiczu: Danielowi Glinkau, Dawidowi
Betke, Michałowi Chojnickiemu,
Krystianowi Przyjałkowskiemu,
Wiktorowi Szymańskiemu, Dominikowi Rumińskiemu, Jakubowi
Wiśniewskiemu, Kamilowi Falkowskiemu za nieocenioną pomoc
w czasie turnieju.
Wszystkim zawodnikom i kibicom serdecznie dziękujemy za
wspólnie spędzony czas i sportową
rywalizację. Zapraszamy na turniej
w przyszłym roku.
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