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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubicz

Wiele inwestycji
w gminie Lubicz
– czytaj na
stronie 1 i 3

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy radosnej
nadziei, odwagi, pokoju oraz wewnętrznego umocnienia. Niech ten
szczególny czas zwycięstwa życia nad śmiercią obudzi w każdym to, co
jeszcze uśpione do wiosennego odrodzenia i pełni życia. Niech
towarzyszy Państwu wszechobecna radość opromieniająca każdy
kolejny dzień, stając się zarazem źródłem prawdziwego szczęścia,
a czas spędzony w gronie najbliższych niech wypełni miłość
i serdeczność!
Przewodnicząca Rady
Hanna Anzel

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

UCZELNIA WYŻSZA W LUBICZU GÓRNYM

W Lubiczu
powstaje Uczelnia
Wyższa – informacje
na stronie 1 i 3

W trakcie podpisywania umowy

7 kwietnia br. wójt
gminy Lubicz Marek Olszewski podpisał umowę
z przedstawicielami Wyższej Szkoły Kultury
Fizycznej i Turystyki
w Pruszkowie – rektorem szkoły Ewą Krupińską-Thor, kanclerz uczelni Alicją Becker i dyrektorem zarządzającym
Marcinem Bartkowskim
– dotyczącą utworzenia
w gminie Lubicz zamiejscowego wydziału uczelni.
Pełnomocnikiem uczelni ds. rozwoju zamiejscowego jest radny gminy

Lubicz Zbigniew Barcikowski.
Niebawem ruszy rekrutacja na rok akademicki
2014/2015 na kierunek
wychowanie fizyczne –
studia licencjackie.
Uczelnia będzie miała
swoją siedzibę w Zespole
Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym.
W przyszłości planowane są także studia magisterskie.
O rozwoju uczelni będziemy informować na bierząco w "Gońcu Gminnym" oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

GMINNE INWESTYCJE
PARKING ZA URZĘDEM
GMINY LUBICZ JAK NOWY

Informacje dot.
wyborów do
Parlamentu
Europejskiego
– szczegóły
na stronie 2

Siłami gminnego Zarządu Dróg,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zbudowany został parking za Urzędem Gminy Lubicz.
Otrzymał on nawierzchnię
z kostki brukowej, chodniki oraz
estetyczne klomby.
ZIMA ŁASKAWA
- NA GMINNYCH
BUDOWACH RUCH
Trwa budowa kanalizacji w Grębocinie. Kolektory instalowane są

w wykopach w okolicach byłego GS
oraz ul. Ogrodowej. Budowana jest
także przepompownia główna.
Natychmiast po wykonaniu instalacji remontowane są drogi
gminne. Wyjątkiem jest wciąż ul.
Mostowa, gdzie odbywa się codziennie przejazd ciężkiego sprzętu
budowlanego. Zostanie ona naprawiona w momencie ukończenia
układania sieci kanalizacyjnej.
Zakończyła się już budowa sieci
w ul. Miodowej w Lubiczu Dolnym.
Podobnie rzecz ma się z przedłużeniem kanalizacji w ul. Spokojnej
w Nowej Wsi.
Budowana jest również kanalizacja w Krobi – kanalizowane są
Parking za Urzędem Gminy zyskał nową nawierzchnię

ulice: Piękna, Cicha, Orszta, Zacisze, Kalinowa, Jarzębinowa.
W Złotorii z kolei zakończono
układanie sieci w ul. Wiśniowej
i Sportowej.
Wiosną zakończono również budowę kilku odcinków sieci wodociągowej – w Młyńcu Pierwszym
i Drugim.

Informacje
sportowe
– czytaj
na stronie 4
Zadaszona świetlica w Krobi

ZAAWANSOWANE STADIUM
BUDOWY ŚWIETLICY
W KROBI
Budynek przyszłej świetlicy
w Krobi jest już zadaszony. Obecnie
przygotowywane są prace wykończeniowe elewacji oraz wnętrza
budynku. Planowane oddanie
inwestycji do użytku to wrzesień br.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
21 lutego br. odbyły posiedzenie Komisje Połączone.
Uczestniczył w nich prezes Lubickich Wodociągów Jarosław Falk,
który omówił taryfę za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o.
w Lubiczu oraz przedstawił trwające i zaplanowane inwestycje kanalizacyjne.
Na sesji 28 lutego podjęto m.in.
następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu
- w sprawie dopłaty do odbiorców
wody i usług kanalizacyjnych
w roku 2014 i 2015
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń
na remont mostu stalowo – drewnianego na rzece Drwęcy w ciągu ulicy Turystycznej w Toruniu
i ulicy Warszawskiej w Złotorii
- w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Spółdzielni Socjalnej

kluby dziecięce na terenie gminy
Lubicz.
21 marca br. obradowały Komi- - zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Lusje Połączone. Po omówieniu probicz na 2014 rok oraz Stanowisko
jektów uchwał na kolejną sesję, radNr 5 Rady Gminy Lubicz w sprani udali się w teren w celu przeprowie projektu sfinansowania podwadzenia wizji lokalnej w Lubiczu
wyższenia świadczeń pielęgnaDolnym, w związku z wnioskami
cyjnych na rzecz opiekunów niemieszkańców i radnych.
pełnosprawnych dzieci poprzez
28 marca odbyła się sesja Rady
zmniejszenie środków przeznaGminy Lubicz, na której podjęto
czonych na budowę dróg lokalm.in. uchwały:
nych.
- w sprawie aktualizacji opisu
granic okręgów wyborczych
W tym samym dniu odbyły
- w sprawie aktualizacji opisu
posiedzenie również komisje połągranic obwodów głosowania
- w sprawie przyjęcia programu czone, na których omówiono
opieki nad zwierzętami bezdom- korespondencję.
4 kwietnia odbyła się sesja
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy nadzwyczajna, na której podjęto
uchwałę o w sprawie uczestnictwa
Lubicz w 2014 roku
- w sprawie uchwalenia Wielolet- gminy Lubicz w Zintegrowanych
niego programu gospodarowania Inwestycjach Terytorialnych w ramieszkaniowym zasobem gminy mach Związku ZIT wojewódzkiego
oraz obradowały Komisje PołąLubicz w latach 2014-2018
- zmieniającą uchwałę w sprawie czone.
Kolejna sesja jest zaplanowana
wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla pod- na 25 kwietnia 2014 r.
miotów prowadzących żłobki lub
"LUBICZANKA".

WIOSENNE KONTROLE W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI CIEKŁYMI
Nastała wiosna, większość
z nas chętnie wychodzi do ogrodów, lasów, na spacery aby złapać
pierwsze promienie wiosennego
słońca. Zyskujemy energię do życia, optymizm i radość. Niestety te
pozytywne doznania często zaburza pewien dokuczliwy problem.
Nie wszyscy mieszkańcy znają
swoje obowiązki dot. gospodarowania odpadami ciekłymi czyli
ściekami. Zgodnie z obowiązującą
Ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek
zapewnić ekologiczny sposób zagospodarowania ścieków pochodzących z jego posesji: przyłączyć się
do systemu kanalizacji sanitarnej
lub odprowadzić ścieki do ekologicznej oczyszczalni przydomowej
lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego czyli szamba.
W przypadku posiadania na
swojej posesji jednego z tych dwóch
ostatnich rozwiązań, właściciel powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem
ścieków, posiadającym zezwolenie
na prowadzenie takiej działalności
na terenie gminy Lubicz oraz posiadać rachunki potwierdzające regularne wypompowywanie ścieków
ze zbiornika w ilości adekwatnej do
ilości zamieszkujących osób na
każdej nieruchomości z częstotliwością zależną od tej ilości oraz od
pojemności szamba.

W przypadku oczyszczalni
przydomowej ta częstotliwość będzie znacznie mniejsza (ok. raz do
roku) niż w przypadku szamb.
Błędy najczęściej popełniane
przez naszych mieszkańców to: budowa szamb bez szczelnego dna,
dodatkowe przelewy awaryjne do
rowów przydrożnych, melioracyjnych lub cieków wodnych, brak
zawartych umów oraz rachunków
za wywóz nieczystości.
Wszystko to powoduje zanieczyszczanie środowiska, które jesteśmy obowiązani chronić w trosce
o zdrowie nasze i naszych dzieci.
Zawartość szamba wsiąkająca
w ziemię i przedostająca się do wód
podskórnych albo wypuszczona do
rowu melioracyjnego lub cieku
wodnego może spowodować rozwój groźnych chorób, a także zatrucie upraw.
Tak więc pośrednio, to co wpuścimy nielegalnie do ziemi lub do
rzeki pośrednio powróci do nas
w postaci zatrutego pożywienia zawierającego detergenty z proszków
do prania i inne chemiczne zanieczyszczenia.
Ostatnio badania nad chorobami
nowotworowymi wykazały, że najważniejszą ich przyczyną są właśnie
środki chemiczne zawarte w pożywieniu.
Brak umowy oraz rachunków za
wywóz nieczystości ciekłych może
zachęcać nieuczciwych przedsię-

biorców do odprowadzania ścieków
z szamb do miejsc do tego nie przeznaczonych.
Każdy przedsiębiorca składa do
wójta kwartalne sprawozdanie z ilości ścieków zdanych do stacji zlewnych oraz podaje adresy posesji,
z których te ścieki odbiera. Jeśli nie
posiadacie Państwo rachunków od
tych przedsiębiorców, to brak jest
możliwości sprawdzenia wiarygodności tych sprawozdań.
W trosce o zdrowie mieszkańców oraz o przestrzeganie przepisów prawa pracownicy Referatu
Gospodarki Odpadami Urzędu
Gminy prowadzą i nadal będą przeprowadzać kontrole wypełniania
ustawowych obowiązków, m.in.
przyłączania się do istniejącej zbiorczej kanalizacji, posiadania szczelnych zbiorników do odprowadzania
nieczystości płynnych, umów na ich
odbiór oraz rachunków za ostatni
rok. Teraz na wiosnę, te kontrole
będą szczególnie intensywne.
Trzeba mieć nadzieję, że świadomość ekologiczna naszych mieszkańców będzie rosła. Tak jak
większość z nas już doskonale rozumie potrzebę gromadzenia stałych odpadów w ściśle określony
i zgodny z prawem sposób, tak na
pewno potrzeba gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący szkód dla środowiska też
stanie się powoli dla wszystkich
oczywista.

DAMIAMENTOWY JUBILEUSZ
Niecodzienny Jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Halina i Stanisław
Czerepscy z Lubicza Dolnego.
Trud pracy i wyrzeczeń oraz
zgodność ich pożycia małżeńskiego doceniona została przez władze
Państwowe, dowodem czego są
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne

INFORMACJA DOT. WYBORÓW
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
19 lutego 2014 r. zarządzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
Wybory odbędą się w niedzielę
25 maja 2014r. Lokale wyborcze
otwarte będą w godzinach od 7oo do
21oo. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm)
głosowanie przeprowadza się w stałych obwodach głosowania, utworzonych na terenie gminy.
Mieszkańcy gminy proszeni są
o zapoznanie się z załącznikiem do
uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia
Nr obwodu głosowania

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

NOWA TARYFA – STARE CENY
W dniu 1 kwietnia 2014 roku
zaczęła obowiązywać nowa taryfa
za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubicz. Taryfa będzie obowiązywać do 31 marca 2015 roku.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Lubicz ceny wody i ścieków pozostają bez zmian.
Dla przypomnienia przedstawiamy poniżej obowiązujące ceny
za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podane ceny będą
obowiązywały również na terenie
Grębocina
Ceny wody obowiązujące na
terenie gminy Lubicz od dnia
1 kwietnia 2014 roku:

1) 1m3 wody dla odbiorców indy- 2) 1m3 ścieków dla przemysłu,
widualnych* = 3,40 zł netto + 8%
usług i pozostałych odbiorców
VAT = 3,67 zł brutto
= 13,37 zł netto + 8% VAT
= 14,44 zł brutto
2) 1m3 wody dla przemysłu, usług * odbiorcy indywidualni z budyni pozostałych odbiorców = 4,41 ków mieszkalnych bez decyzji pozł netto + 8% VAT = 4,76 zł brutto zwolenia na użytkowanie będą roOpłata abonamentowa za odczyt zliczani według stawek opłat obowodomierza = 5,00 zł netto + 8% wiązujących dla przemysłu i usług.
Podmioty, których nie dotyczą
VAT = 5,40 zł brutto
kryteria kwalifikacji danego środka
Ceny ścieków obowiązujące do pomocy publicznej (zawarte w
na terenie gminy Lubicz od dnia art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) będą
1 kwietnia 2014 roku:
1) 1m3 ścieków dla odbiorców indy- rozliczane wg stawek dla odbiorców
widualnych* = 5,80 zł netto + 8% indywidualnych. Podmiotami takimi są np. szkoły i przedszkola.
VAT = 6,26 zł brutto

Medale Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Jubilatom gratulacje, wyrazy
szacunku za wspólne spędzenie tak
wielu lat jak i życzenia doczekania
w dostatku, zdrowiu kolejnych rocznic złożyli wójt gminy Lubiczu
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Były także kwiaty, pamiątkowy dyplom i upominek.
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28 marca 2014r w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania, aby w dniu głosowania zgłosić się do właściwej obwodowej komisji wyborczej .Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej gminy Lubicz www.lubicz.pl
w zakładce „wybory posłów do
Parlamentu Europejskiego” można
znaleźć bieżące informacje dot. w/w
wyborów, szczególnie uprawnienia
dla osób niepełnosprawnych.
Załącznik do uchwały Nr
XLVII/560/2014 Rady Gminy
Lubicz z dnia 28 marca 2014r
w sprawie aktualizacji opisu
granic obwodów głosowania:

Granice obwodu głosowania
Sołectwo Grębocin ulice: Bażantowa, Boczna, Dworcowa, Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa, Kowalewska
numery parzyste, Krótka, Księdza J. Pronobisa,
Letnia, Lubicka, Makowa, Mostowa, Ogrodowa,
Osiedlowa, Poprzeczna, Przydatki, Szkolna,
Widokowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Zimowa
Sołectwo Gronowo
Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bankowa, Boczna,
Kamienna, Lipnowska, Nad Drwęcą, Parkowa, Polna,
Przy Skarpie, Słoneczna, Sportowa, Widokowa,
Zdrojowa
Sołectwo Lubicz Dolny ulice: Antoniewo, Ceramiczna, Cicha, Ciemna, Dworcowa, Kortowa, Krótka,
Lampusz, Małgorzatowo, Miodowa, Młyńska,
Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Przemysłowa,
Rekreacyjna, Sadowa, Spokojna, Strumykowa,
Szkolna, Szmaragdowa, Tenisowa, Tęczowa,
Ustronna, Wilczy Młyn, Zacisze, Zbożowa, Źródlana
Sołectwo: Jedwabno
Rogówko
Sołectwo: Brzezinko
Brzeźno
Rogowo
Sołectwo: Młyniec Drugi
Młyniec Pierwszy
Sołectwo: Lubicz Górny ulice: Kołłątaja,
Paderewskiego, Rataja
Sołectwo: Grabowiec
Kopanino
Nowa Wieś
Sołectwo Lubicz Dolny ulice: Akacjowa, Brzozowa,
Grebocka, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa,
Kolejowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa,
Magiczna, Magnoliowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Różana, Sosnowa, Topolowa, Toruńska,
Tulipanowa
Sołectwo Złotoria
Sołectwo Grębocin ulice: Glinianki, Fr. Lampkowskiego, Jastrzębia, Ottona Karwowskiego, Kolonia
Papowska, Kowalewska numery nieparzyste, Księżycowa, Łąkowa, Morelowa, Nad Strugą, Nowa, Okrężna, Owocowa, Parkowa, Piękna, Poranna, Rodzinna,
Rogowska, Słoneczna, Spółdzielcza, St. Jasińskiego,
Toruńska, Wiatraczna, Zielna, Zorzy
Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bażantowa, Gajowa,
Handlowa, Komunalna, Nad Strugą, Stefana Niteckiego, Nowa, Nowowiejska, Piaskowa, Por. K. Trzaskalskiego, Przy Lesie, Rzemieślnicza, Spółdzielcza,
Warszawska
Sołectwo Mierzynek
Sołectwo Krobia

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Zespół Szkół Nr 2
w Grębocinie
ul. Szkolna 4

Szkoła Podstawowa
w Gronowie
Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23
Szkoła Podstawowa
w Lubiczu Dolnym
ul. Szkolna 7

Świetlica wiejska
w Jedwabnie
Świetlica wiejska
w Brzeźnie
Szkoła Podstawowa
w Młyńcu Pierwszym
Przedszkole Publiczne
w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 2
Szkoła Podstawowa
w Złotorii
ul. Pomorska 9/11
Sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńska 36 a
Szkoła Podstawowa
w Złotorii
Zespół Szkół Nr 2
w Grębocinie
ul. Szkolna 4

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23

Sala gimnastyczna
Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23

INFORMACJA
Dotyczy udzielania dotacji
z budżetu gminy Lubicz na dofinansowanie kosztów budowy
kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła.
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy Lubicz
zainteresowanych realizacją inwestycji polegających na budowie
kolektorów słonecznych i powiet-

rznych pomp ciepła informuję, że
gmina Lubicz nie zawarła żadnej
umowy z wykonawcami kolektorów słonecznych i powietrznych
pomp ciepła realizowanych na terenie gminy.
Inwestorem jest tylko i wyłącznie właściciel nieruchomości
i on wybiera rodzaj instalacji i firmę ją realizującą.
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KOLEJNE DUŻE INWESTYCJE GMINNE - PRZETARGI, REALIZACJE
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubicz to
jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy.
Takie działania przyczyniają się
do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach
oraz podnoszą rozwój gospodarczy
gminy. Rok 2014 przynosi kolejne
inwestycje. Niebawem zostanie
ogłoszony przetarg. Planujemy
przeprowadzić generalne remonty:
- ul. Leśnej w Złotorii na odcinku

Prace kanalizacyjne

987 m
- ul. Polnej w Lubiczu Górnym na
odcinku 220 m
- drogi gminnej nr 100758 C
w Mierzynku - odc. 1286 m
- drogi gminnej nr 100733 C
w Rogowie - odc. 705 m
- drogi gminnej do ujęcia wody
w Jedwabnie - odc. 112 m
To nie jedyne zabiegi gminy
związane z planami remontu dróg.
Lada dzień na naszych drogach pojawi się ekipa uzupełniająca ubytki
w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych i asfaltowych. Planujemy
również wiosenne równania dróg
gruntowych.
Budowa dróg to nie wszystko.
W 2014 r. rozbłysną na terenie
naszej gminy kolejne latarnie drogowe, których ustawianie już się
rozpoczęło. Lampy drogowe pojawią się w niżej wymienionych lokalizacjach:
1. Brzeźno - 4 lampy.
2. Grębocin ul. Parkowa - 9 lamp.
3. Krobia ul. Dolina Drwęcy i ul.
Radosna - 5 lamp.
4. Krobia ul. Cytrynowa - 6 lamp.
5. Lubicz Górny ul. Sportowa - 3 lampy.
6. Lubicz Górny ul. Zdrojowa - 4 lampy.
7. Lubicz Dolny ul. Grębocka - 3 lampy.
8. Złotoria ul. Kazimierza Wielkie-

GMINA LUBICZ PRZEKAZAŁA
NOWY SPRZĘT POLICJI

go, ul. Piastów i ul. Jagiellonów 16 lamp.
9. Złotoria ul. Szkolna - 5 lamp.
W tym roku prowadzone będą
również bardzo rozległe inwestycje
kanalizacyjne. Rozstrzygnięty właśnie został przetarg na budowę II
etapu kanalizacji Grębocina, zaś
Urząd Gminy w kwietniu złoży
wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej trzeciego
i ostatniego etapu sieci kanalizacyjnej w Grębocinie.
W Złotorii montaż sieci kanalizacyjnej rozpocznie się jeszcze
w tym roku w ul. 8 Marca, Nieszawskiej i Wodniackiej.
W Krobi z kolei do jesieni br
skanalizowane będą ulice Długa,
Spokojna, Piękna, Cicha, Miła, Malinowa, Makowa, Łąkowa. W Lubiczu Dolnym zaś – ul. Ogrodowa.
Planowana jest też budowa wodociągu w Mierzynku oraz w Nowej
Wsi (ul. Gajowa).
Kolejne inwestycje są w trakcie
uzyskiwania projektowania lub
uzyskiwania pozwolenia na budowę
- sieć kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym , ul. Przy Skarpie
- wodociągi w Grabowcu (ul. Obi
Vana Kenobiego), Młyńcu Drugim, Złotorii (przedłużenie ul.
Królowej Jadwigi), Młyniec Pierwszy II etap, Nowa Wieś (dz. 183)
– planowana realizacja inwestycji

Prace kanalizacyjne

po uzyskaniu pozwoleń na bu- przetarg na budowę zespołu boisk
dowę – lipiec – sierpień 2014 roku w Lubiczu Dolnym. Tu wykonawca
powinien wejść na plac budowy
W chwili obecnej Lubickie Wo- w drugiej połowie czerwca.
Najważniejszą z przygotowydociągi projektują również sieć
wodociągową w Lubiczu Dolnym wanych inwestycji jest jednak buul. Antoniewo i przyległe. Plano- dowa krytej pływalni w Lubiczu
wany termin realizacji tej inwestycji Górnym. Wójt gminy Lubicz do
to wrzesień-październik 2014 roku. maja chce zakończyć negocjacje
Najpewniej w maju podpisana z firmami chętnymi do udziału w
zostanie umowa z wykonawcą za tym przedsięwzięciu w formule parwybudowanie pełnowymiarowej tnerstwa publiczno – prywatnego,
Sali gimnastycznej przy szkole tak aby w połowie roku ogłosić
podstawowej w Złotorii. Z kolei przetarg na wybudowanie basenu.
w kwietniu ogłoszony zostanie

SPOTKANIA Z PSYCHODIETETYKIEM
Gmina Lubicz zaprasza na
serię spotkań z psychodietetykiem.
Psycholog – psychodietetyk to
specjalista zajmujący się psychoedukacją żywieniową i prozdrowotną oraz terapią osób borykających
z problemami żywieniowymi takimi
jak:
- doświadczanie efektu jo-jo,
- częste próby zrzucenia nadwagi –
zakończone brakiem oczekiwanych efektów,
- zbyt częste uleganie zachciankom,
- zajadanie stresu emocji czy nudy.

Wójt gminy Marek Olszewski przekazuje alkomaty Komendantowi Antoniemu Stramkowi

2 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Lubicz wójt gminy Marek Olszewski przekazał dwa urządzenia typu „Alco Blow” na ręce
Komendanta Miejskiego Policji
w Toruniu Antoniego Stramka.
Alkomaty służyć będą funkcjonariuszom z Komisariatu Policji
w Lubiczu i Wydziału Ruchu Dro-

gowego Komendy Miejskiej Policji
w Toruniu w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu.
Urządzenia zostały w całości sfinansowane przez władze samorządowe z Lubicza. Łączny koszt zakupu alkomatów wyniósł około trzech
tysięcy złotych.

Drugą grupę osób, dla których
spotkanie z psychodietetykiem mogłoby przynieść oczekiwane rezultaty, są osoby odchudzające się „od
poniedziałku”, czyli krótko mówiąc
mające problem ze zbyt niskim poziomem motywacji.
Pierwsze spotkania z psychodietetykiem/ terapeutą motywującym
wiążą się przede wszystkim z diagnozą przyczyn nadmiernego jedzenia, stylu jedzenia, nawyków żywieniowych oraz ograniczeń środowiskowych mogących sprzyjać nadmiernemu jedzeniu.

„LUBICZANKA” JUŻ DZIAŁA
Od marca b.r. działa Spółdzielnia Socjalna ”Lubiczanka”,
która jest miejscem pracy dla
pięciu bezrobotnych mieszkańców gmin Lubicz i Obrowo.
Praca w spółdzielni socjalnej
daje im szansę zaistnienia na trudnym rynku pracy. Spółdzielnia
świadczy odpłatnie usługi dla podmiotów, firm i mieszkańców obu
gmin założycielskich.
Obecnie „Lubiczanka” wykonuje usługi z zakresu porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych, usługi opiekuńczo-pielęgna-

cyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dostarcza korespondencję urzędową i firmową.
W sezonie zimowym świadczyć będzie usługi w zakresie odśnieżania chodników, parkingów
i dróg dojazdowych.
W niedalekiej przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu
świadczonych usług m.in. sprzątanie biur, cmentarzy, organizacja
imprez i festynów, itp.
„Lubiczanka” oferuje konkurencyjne ceny w porównaniu do innych podmiotów, gwarantując je-

dnocześnie wysoką jakość świadczonych usług.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Spółdzielnia Socjalna
„Lubiczanka”
ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny
87-162 Lubicz
Email:
spoldzielnia.lubiczanka@wp.pl
Telefon: 56 621 21 37
lub 56 621-21-00

Kolejne spotkania mają na celu
wypracowanie dopasowanego do
potrzeb i preferencji planu żywieniowego sprzyjającego utracie
nadwagi oraz zmianie nawyków
żywieniowych prowadzących do
uzyskania i utrzymania szczupłej
sylwetki (praca nad wewnętrzną
motywacją.
Spotkania odbędą się:
- 24 kwietnia i 14 maja – godz.
18.00 – hotel Ambasada w Krobi
- 27 maja – godz. 18.00 – Zespół
Szkół w Grębocinie

- 28 maja – godz. 18.00 – Szkoła
Podstawowa w Gronowie
- 29 maja – godz. 18.00 – sala OSP
w Złotorii
Osobą prowadząca będzie Magdalena Dolska-Topór – psychodietetyk, terapeutka motywująca (członek PTTM), międzynarodowa trenerka DM (Dialog Motywujący,
członek MINT), studentka psychologii klinicznej w SWPS w Warszawie.
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II GMINNE ŚWIĘTO KOBIET ZA NAMI
dziny medycyny, prawa, zasięgnąć
rady od przedstawicieli Urzędu
Skarbowego, Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Policji. Wystawcy zadbali o upominki, które rozlosowano wśród
uczestniczek spotkania.
Oficjalnego rozpoczęcia II
Gminnego Święta Kobiet dokonał
wójt gminy, witając Panie i składa-jąc
życzenia z okazji ich święta, zapraszając jednocześnie na pierwszą
atrakcję artystyczną – występ tenora
Kuby Kubackiego. Artysta okazał się
nie tylko świetnym wokalistą, ale
także barwną
osobowością
sceniczną i bez
problemu poderwał Panie do
wspólnej zabawy.
Po występie
wylosowano
główną nagrodę
– kolację w towarzystwie wójta gminy i jego
małżonki, jak
Występ Kuby Kubackiego przypadł Paniom do gustu
również płyty

Drugi rok z rzędu liczne grono
Pań zaproszonych przez wójta
gminy Lubicz Marka Olszewskiego gościło na gminnych uroczystościach z okazji „Dnia Kobiet”
w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym.
Na Panie czekało wiele atrakcji.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem w korytarzach szkoły dostępne
były stoiska pełne kosmetyków,
biżuterii, wyrobów artystycznych,
sprzętów do masażu i przekąsek.
Panie miały też okazję uzyskać
informacje od specjalistów z dzie-

Kuby Kubackiego oraz upominki
ufundowane przez gminę Lubicz.
Kolejną gwiazdą wieczoru był
znany kabaret „Koń Polski”. Komicy rozbawili publiczność do łez,
wcielając się m.in. w znane wszystkim postacie „Heli” i „Mariana”.
Na zakończenie wieczoru wójt
gminy przygotował specjalną niespodziankę – ogromny tort, którym
poczęstowano wszystkie uczestniczki imprezy. Podziękowania dla
wójta za zorganizowanie spotkania
złożyła przewodnicząca Rady Gminy Hanna Anzel, wręczając wójtowi
w imieniu Pań tort ze specjalną
dedykacją.
Podziękowania wójt otrzymał
także od przedstawicieli stowarzyszenia kulturalnego „Pokolenia”
z Lubicza Dolnego, którzy zaprezentowali „wiersz muzyczny” w podzięce za tak udaną imprezę.
Organizatorzy dziękują wszystkim Paniom, które przyjęły zaproszenie na II Gminne Święto Kobiet,
jak również wystawcom i przedsiębiorcom zaangażowanym w organizację spotkania.

III BABSKA BIESIADA W GRONOWIE

Babska biesiada jak zwykle w dobrych nastrojach

Kilkadziesiąt mieszkanek so- Lubicz Danuta Staniszewska, wicełectwa Gronowo bawiło się 15 przewodnicząca Komisji Oświaty,
marca w b.r. Szkole Podstawowej Kultury Fizycznej, Zdrowia i Row Gronowie na Babskiej Biesia- dziny Mariola Marcinkowska, dydzie.
rektor Szkoły Podstawowej w GroUroczyste spotkanie zorganizo- nowie Ewa Fijałkowska, oraz
wali: radna Karina Wroniecka, soł- Jolanta Nikiel i Maryla Jankowska
tys Paweł Kuczkowski oraz liczne z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
grono aktywnych Pań z Gronowa.
Mieszkańców Aktywnych w RoImpreza ta na stałe wpisała się do gówku.
sołeckiego kalendarza, a mogła się
Po raz kolejny Panie z Gronowa
odbyć dzięki wsparciu z budżetu i Gronówka pokazały, że potrafią się
gminy Lubicz, w ramach funduszu bawić i doskonale śpiewać. Udosołeckiego.
wodniły, że dobry humor i śpiew są
MISTRZOSTWA
ZAPRASZAMY NA SWIĘTO RODZINY
Wspólnie spędzony czas umilał lekarstwem na wszystkie troski dnia
akompaniament akordeonisty oraz codziennego.
WOJEWÓDZTWA
Celem imprezy jest promocja Program:
słodki poczęstunek.
Wspólna biesiada z pewnością
W KOLARSTWIE wyznaczonych przez LGD "Pod- 14.00 - otwarcie imprezy
Spotkanie uświetnili swoją obe- na długo zapisze się w pamięci i sergrodzie toruńskie" tras do nordic 14.30 - instruktaż nordic walking, cnością zaproszeni goście: wójt cach uczestniczek. Do zobaczenia
SZOSOWYM O
walkingu, biegnących między Luktórego dokonają profesjo- gminy Lubicz Marek Olszewski, za rok na kolejnej biesiadzie w Gro"PUCHAR WÓJTA biczem Górnym a Obrowem.
nalni trenerzy (możliwość wiceprzewodnicząca Rady Gminy nowie!
wyznaczył Oddział toruńwypożyczenia kijków)
GMINY LUBICZ" ski Trasy
PTTK w porozumieniu ze spe- 15.00 - 17.00 – początek rajdu wycjalistami od nordic walkingu.
znaczonymi i oznakowanymi
Wyścig odbędzie się 11
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
trasami. Występy muzyczne,
Imprezę organizuje Lokalna
maja br. Rozpoczęcie o godz.
występują zespołów dziecięGrupa Działania "Podgrodzie toruńW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
11.00 przy kościele w Młyńcu
ce i chórów seniorów
skie" we współpracy z Lokalną GruDrugim.
W LUBICZU DOLNYM
17.00 - podsumowanie rajdu
pą Działania Ziemi Dobrzyńskiej.
Wyścigi na trasie Młyniec
17.00-19.00 - ciepły poczęstunek
Drugi - Mierzynek - Krobia 21 marca br. uczniowie i na- wraz z rodzicami przygotowali
w formie grilla, zabawa przy
Miejsce: teren Zespołu Szkół Nr 1
Młyniec Drugi rozpoczną się
uczyciele Szkoły Podstawowej smaczne i zdrowe kanapki, któmuzyce
w Lubiczu Górnym
o godz. 13.00. Organizatorami
Nr 1 w Lubiczu Dolnym uczcili rych wykonywanie staje się już
są wójt gminy Lubicz oraz UKS
nadejście wiosny udziałem w szkolną tradycją. Ze zdrowym
„Sprint” Grębocin.
IV WIOSENNY
wiosennym marszu ulicami Lu- poczęstunkiem odwiedzili wójta
bicza Dolnego.
gminy, przewodniczącą Rady
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
Uczniowie przygotowali ma- Gminy i obecnych radnych.
rzanny, aby godnie pożegnać ziUczniowie zaprezentowali
W dniach 28-30 marca br. meczy. W kategorii młodziczek ruńskiego, Andrzeja Siemianowmę. Wszystkie były ekologiczne - marzanny, oraz wręczyli samow Lubiczu odbył się IV Wiosenny pierwsze miejsce zajął zespół UKS skiego oraz dyrektor ZS Nr 1 w Luwykonane z surowców wtórnych. dzielnie przygotowane kartki
Ogólnopolski Turniej Piłki Varsovia Warszawa, który w finale biczu Górnym Joannę Ardanowską.
Także w tym dniu uczniowie z wiosennymi życzeniami.
Ręcznej Juniorek Młodszych pod pokonał drużynę MKS Truso Elbląg
Trzy pierwsze drużyny otrzymapatronatem Przewodniczącej 19:15. W meczu o trzecie miejsce ły torty z Cukierni Lenkiewicz.
Rady Gminy Lubicz, którego zawodniczki z Kielc nie sprostały Hanna Anzel przekazała też na ręce
organizatorem był Uczniowski zespołowi UKS Vambresia Wąbrze- Prezesa UKS Drwęca Novar LuKlub Sportowy Drwęca Novar źno przegrywając 16:19.
bicz, Andrzeja Vaterkowskiego,
Lubicz oraz ZS Nr 1 w Lubiczu
Na uroczystym zakończeniu komplet piłek ręcznych dla zawoGórnym.
drużyny otrzymały puchary oraz dniczek Klubu.
W turnieju wystartowało 12 dru- medale, które zostały wręczone
Wśród wszystkich zawodniczek
żyn, które rywalizowały w kategorii przez przewodniczącą Rady Gminy została wyłoniona „Najlepsza siójuniorek młodszych (rocznik 1997 Lubicz Hannę Anzel, wójta gminy demka” turnieju, w której znalazła
i mł.)
Lubicz Marka Olszewskiego, prze- się piłkarka ręczna z Lubicza GórPodczas turnieju odbyło się 36 wodniczącego Rady Powiatu To- nego Martyna Sucha.
Każdy trener mógł nagrodzić
wyróżniającą się zawodniczkę
SUKCES KICKBOKSERA
z drużyny. Trenerka lubickiej drużyny
Daniela Wiśniewska wyróZ GRONOWA!
żniła Oliwię Glinkau.
Uczniowie witają wiosnę
Igor Wełnowski z Gronowa
od 3 lat trenuje kick-boxing. Jest
najmłodszym kadetem w klubie
Wydawca:
ZAKOŃCZENIE ZMAGAŃ
Smok Toruń pod opieką trenera
Urząd Gminy Lubicz
jest Marka Marszała.
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
PIŁKARZY HALOWYCH
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
W grudniu skończy 12 lat,
e-mail: info@lubicz.pl
a ma już na koncie ogromne
6 kwietnia dobiegły końca żyły się do ostatniego gwizdka sęwww.lubicz.pl
sukcesy. W 2012 roku zdobył pierzmagania w I edycji Otwartej Ha- dziów.
wszy medal i dyplom Wicemistrza
lowej Ligi Lubicza w Piłce Nożnej,
Ostatecznie trwającą 5 miesięcy
Redaktor naczelny:
Polski kick-boxingu w formule
w której wzięło udział 117 zawo- Ligę wygrał zespół Skarpy Oldboys
Michał Nowicki
Nakład:
kick-light do 37 kg.
dników reprezentujących 10 dru- przed zespołem z Lubicza Dolnego
4000 egzeplarzy
Podczas odbywających w marżyn.
i drużyną Świeżarki, w której to grał
cu br. Mistrzostw Polski w DoŁącznie odbyło się 90 spotkań nagrodzony tytułem króla strzelSkład i druk:
brzejewicach zdobył srebrny mektóre rozegrano w sali Zespołu ców, kapitan zespołu Marcin Górdal i tytuł Wicemistrza Polski
Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym. Jak ski.
w formule kick-light do 37 kg.
bardzo emocjonujące i wyrównane
Organizatorzy turnieju – wójt
Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
W drodze do finału zwyciężył dwa
były to zmagania niech świadczy gminy Lubicz i Klub Sportowy Kroul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny
pojedynki, w decydującej walce
chociażby fakt, że w rozgrywkach bia dziękują wszystkim zawodnitel./ fax: 56 654 30 09
uległ najlepszemu zawodnikowi
nie ma zespołu niepokonanego, kom biorącym udział w rozgrywe-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
Młody sportowiec prezentuje swoje trofea mistrzostw.
www.drukarniaskoczek.pl
a wyniki w większości spotkań wa- kach.

