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WYRÓŻNIENIE „SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU 2011
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM”
DLA WÓJTA GMINY LUBICZ!

Specjalny dodatek!
Podręczny
informator
gminny

Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, został wyróżniony bardzo zaszczytnym tytułem „Samorządowy Menedżer Regionu 2011
regionu kujawsko-pomorskiego”.
Tytuł ten trafił do wybranej, nielicznej grupy najlepszych miast
i gmin naszego województwa.
Wyróżnienie odebrał w dniu 29
marca 2012 roku na gali zorganizowanej w Hotelu Sheraton w Sopocie. „Samorządowy Menedżer Regionu” to ranking przygotowany
przez „Puls Biznesu” i czołową
agencję badawczą TNS Pentor.
Ranking sporządzany jest na bazie opinii wszystkich samorządów
lokalnych (miejskich i wiejskich),
które między sobą wyłaniają samo-

rządowych liderów regionu najbardziej zasłużonych we wspieraniu
gospodarki.
Samorządowcy spośród gmin
w danym województwie wybierali
jedną – w ich ocenie lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogli
wskazać własnej gminy.
W kolejnym etapie poproszono
respondentów spośród wszystkich
gmin w danym województwie
o wskazanie samorządów gminnych
z ich województwa, które są liderem
pod względem takich kryteriów jak
tempo rozwoju, pozyskanie środków unijnych, wspieranie przedsiębiorców, działających na terenie
danej gminy i konsolidację społeczności lokalnej.

Wójt wśród laureatów

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

Nowa Ustawa
o Odpadach
Komunalnych
- pytania
i odpowiedzi,
- czytaj na stronie 3

Przybliżamy
działalność
gminnej OSP
- czytaj na stronie 3

Zapraszamy
na Gminny Dzień
Inwalidy
– informacja
na stronie 4

5 maja br. w Grębocinie miały
miejsce uroczystości z okazji Dnia
Strażaka przypadającego w dniu
imienin patrona strażaków – św.
Floriana.
Obchody rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele parafialnym pw.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
którą w intencji strażaków odprawił
ksiądz Proboszcz parafii w Grębocinie Dariusz Aniołkowski.

Po mszy św. strażacy oraz pozostali uczestnicy przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej
z Dobrzejewic przemaszerowali na
plac Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, gdzie odbył się uroczysty apel.
Zaproszonych gości oraz członków gminnych jednostek OSP powitał Wójt Gminy Lubicz Marek
Olszewski wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP

Strażacy maszerowali przy akompaniamencie orkiestry dętej

Ryszardem Korpalskim. Wyrażając
strażakom wdzięczność za ich trud,
zaangażowanie i służbę na rzecz
społeczeństwa Wójt gminy wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy
Hanną Anzel, wręczyli okolicznościowe dyplomy Posłowi na Sejm
RP Zbigniewowi Sosnowskiemu,
Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
st. bryg. Kazimierzowi Stafiejowi
oraz wszystkim Prezesom gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Słowa uznania dla
pracy OSP wyrazili także Poseł RP
Zbigniew Sosnowski, Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Kazimierz
Stafiej i Radny Zbigniew Barcikowski.
Z okazji Jubileuszu 20-lecia
Państwowej Straży Pożarnej obchodzonego w Toruniu w przededniu
naszego święta Komendant Miejski
PSP w asyście Posła odznaczył
okolicznościowym medalem Wójta
Gminy za zasługi dla pożarnictwa.
Po uroczystym apelu przybyli

goście udali się do gmachu szkoły,
w którym czekał na nich poczęstunek, poprzedzony okolicznościowym toastem.
Oprócz wyżej wymienionych
w uroczystości brali również udział
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Sławomir Kamiński,
Dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej Nr 3 w Toruniu bryg.
Adam Robaczewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Toruniu Stanisław
Kwaśnik, Prezesi i Naczelnicy
Gminnych Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, Poczty Sztandarowe i członkowie OSP z terenu
Gminy Lubicz, Honorowy Prezes
OSP w Mierzynku Stanisław Giziński, Radni Rady Gminy Lubicz,
Sołtysi Gminy Lubicz, Rada Sołecka sołectwa Grębocin, Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie
Aleksandra Lisiecka.
Więcej o działalności gminnej
OSP piszemy na stronie 3.

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZE INWESTYCJE
REALIZOWANE Z FUNDUSZY SOŁECKICH
W ostatnich dniach kwietnia
Boisko do piłki nożnej urządzono również
zakończyła się realizacja kilku in- w Grabowcu.
westycji finansowanych ze środLubicz Dolny wzbogacił się o drugi ogólnoków pochodzących z funduszy so- dostępny plac zabaw, zlokalizowany u zbiegu
łeckich.
ulic Tulipanowej i Dworcowej.
W Krobi urządzone zostało
boisko do gry w piłkę nożną, wyposażone w profesjonalne bramki oraz
piłkochwyty. Przy boisku zamontowano dziesięć ławeczek.
W Brzeźnie powstało boisko do
koszykówki, wyposażone w dwa
kosze oraz piłkochwyty. Boisko
urządzono tuż za placem zabaw
wybudowanym ze środków unijnych.
W Rogówku powstało z kolei
boisko do piłki nożnej oraz boisko
do gry w siatkówkę plażową.
Boisko w Brzeźnie

Plac zabaw w Lubiczu Dolnym
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W marcu i kwietniu br. Radni
pięciokrotnie obradowali na posiedzeniach sesji, komisji połączonych oraz stałych Rady Gminy
Lubicz.
Komisje połączone miały miejsce 23 marca i 20 kwietnia (omawiano projekty uchwał oraz sprawy
bieżące), Komisja Oświaty, Kultury
Fizycznej, Zdrowia i Rodziny –
13 kwietnia (omówiono projekt
uchwały w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli oraz
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lubicz oraz zagadnienia
dotyczące Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli).
Sesje zwołano 30 marca i 27
kwietnia. Na sesji marcowej podjęto: Uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, Uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
oraz dalsze Uchwały: w sprawie
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 r., w sprawie udzielenia

dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w sprawie przyjęcia Sprawozdania
z realizacji Programu Współpracy
Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi za okres od 1 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2011, w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2011,
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubicz na 2012 rok, w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz na lata 2011 –
2021, w sprawie upoważnienia do
załatwienia indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Na sesji kwietniowej podjęto
m.in. Uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie dopłaty do odbiorców
wody i usług kanalizacyjnych w roku 2012 i 2013, w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Lubicz, w sprawie zmian
w budżecie Gminy Lubicz na 2012
rok.

OGŁOSZENIE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„PODGRODZIE TORUŃSKIE"
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów tj.
operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy
w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się
do osiągnięcia celów tej Osi.
Termin składania wniosków:
1 - 15 czerwca 2012 roku. Miejsce
składania wniosków: biuro Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie
Toruńskie", ul. Handlowa 7, 87-134
Zławieś Wielka (budynek urzędu
gminy, pokój nr 14), poniedziałek,
środa, czwartek, piątek w godzinach
od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00.
Tryb składania wniosków:
wnioski wraz z załącznikami należy
składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w roku 2012 w konkursie: 290 150,00 zł
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania
wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wraz z instrukcją
wypełniania wniosku kryteria wy-

boru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
- wykaz dokumentów niezbędnych
do wyboru operacji przez LGD
- wzory formularzy niezbędnych do
wyboru operacji przez LGD, znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących
instytucji:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Podgrodzie Toruńskie"
www.podgrodzietorunskie.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
Minimalne wymagania, których
spełnienie jest niezbędne do wyboru
operacji przez LGD: uzyskanie min.
7 pkt podczas oceny wg lokalnych
kryteriów.
Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Podgrodzie Toruńskie" ul.
Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
(budynek urzędu gminy, po-kój nr
14), poniedziałek, środa, czwartek,
piątek w godzinach od 7.00 do 15.00,
wtorek w godzinach od 8:00 do
16:00, a także w filiach Biura – w
Lubiczu Dolnym, ul. To-ruńska 24
pok. 7 tel. 56-6744015 oraz w Wielkiej Nieszawce, w budynku Urzędu
Gminy tel. 56-6781212 w tych samych terminach. Pytania należy kierować na adres email:
piotr.grodzki@zlawies.pl lub telefonicznie: 56-674 13 36.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

POŻEGNALIŚMY JANA KLAWIŃSKIEGO
4 maja br. w kościele parafialnym
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lubiczu Dolnym odbyły się
uroczystości pogrzebowe zmarłego 30
kwietnia br. w wieku 66 lat ś.p. Jana
Klawińskiego.
Pana Jana żegnał tłum zebranych –
rodzina, przyjaciele, znajomi, władze
gminy, radni obecnej i minionych kadencji, sołtysi, przedstawiciele Ochotni-

czych Straży Pożarnych z terenu gminy
Lubicz, współpracownicy i mieszkańcy
gminy Lubicz, którzy towarzysząc
Zmarłemu w tej ostatniej drodze dali
świadectwo wdzięczności za Jego niezwykłe oddanie ludziom i ich sprawom.
Śp. Jan Klawiński spoczął na cmentarzu w Lubiczu Dolnym.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

WSPOMNIENIE O JANIE KLAWIŃSKIM
Historia życia śp. Jana Klawińskiego związana była z Lubiczem Dolnym i gminą Lubicz od
roku 1946.
Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Toruniu rozpoczął
swoją pracę zawodową w firmie
APATOR, gdzie pracował jako
kierownik ds. administracyjnych.
Przez całe życie zawodowe
opiekował się ludźmi potrzebującymi pomocy, był też honorowym
dawcą krwi i Prezesem Dawców
Krwi w „APATORZE”. Był zapalonym kibicem klubu żużlowego
i czynnym działaczem Związku
Młodzieży Wiejskiej, później Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
W latach 70-tych Pan Jan pełnił
funkcję radnego powiatowego.
W 2000 r. ciężka choroba uniemożliwiła Mu dalszą pracę zawodową, co nie przeszkodziło Mu jednak
w całkowitym oddaniu się pracy
społecznej.
W wyborach do rad gminy, rad
powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2002
roku pełnił ważną i zaszczytną funkcję Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Lubiczu,
w tym samym roku został wybrany
przez mieszkańców Lubicza Dolnego sołtysem wsi i funkcję tę sprawował do końca swoich dni.
Mieszkańcy dostrzegli Jego zaangażowanie i oddanie sprawom wsi
i darząc Go zaufaniem, wybrali Go
w 2006 r. do Rady Gminy Lubicz,
gdzie powierzono Mu funkcję
Wiceprzewodniczącego tej rady.
Ponownie wybrany na radnego
w 2010 r. został Przewodniczącym
Komisji Samorządu i Porządku Publicznego.
Przez te wszystkie lata oddał się
pracy społecznej, która była dla Niego najważniejsza i dodawała Mu sił
do życia. Utrwalił nam się w pamięci obraz Pana radnego Klawińskiego, często przemierzającego piechotą ulice Lubicza Dolnego, rozmawiającego z mieszkańcami, przejawiającego zainteresowanie ich
problemami. Podczas tych wędró-

wek dostrzegał to, co należy ulepszyć lub warto zrealizować.
Nie było inicjatywy, w której
Pan Radny nie miałby swojego
udziału: czy to przy budowie boisk
przy szkole podstawowej, powstaniu świetlicy środowiskowej na parterze budynku B Urzędu Gminy,
budowie placu zabaw, porządkowaniu skwerka w centrum Lubicza, budowie i modernizacji ulic, chodników, oświetleń, kanalizacji, nadaniu
nazw ulic.
Na zawsze w pamięci mieszkańców Lubicza Dolnego pozostanie,
jako inicjator i współorganizator
Święta Pokoleń, imprezy która od
12 lat doskonale łączyła, bawiła ludzi i integrowała środowisko, Jemu
samemu zaś przynosiła zadowolenie i powód do dumy.
To dzięki Panu Janowi liczna
grupa osób każdego lata, wyjeżdżała na wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się te, związane
z kultem Maryjnym. Po powrocie

z których zawsze chętnie dzielił się
swoimi przeżyciami, spostrzeżeniami, pokazywał zdjęcia i pamiątki.
Wraz ze społecznością szkoły
organizował imprezy dla dzieci: Mikołajki i Dzień Dziecka. W trosce
o rozwój dzieci złożył swój ostatni
już wniosek podczas sesji Rady Gminy Lubicz, która odbyła się 30 marca
br. o sfinansowanie dzieciom z Lubicza Dolnego pobytu na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów
Dzieci i Młodzieży w Suwałkach.
Pracując w radzie bardzo zabiegał o powstanie funduszu sołeckiego, cieszył się, że dzięki temu powstanie wiele cennych inicjatyw
ważnych dla sołectwa.
Miał jeszcze plany i marzenia,
których niestety nie będzie mógł już
osobiście zrealizować.
Dobrze rozumiał wypełnianie
mandatu radnego i swoją służbę,
która całkowicie Go pochłonęła.
Z Jego pracy i zaangażowania
korzystaliśmy wszyscy i za to jesteśmy Jemu wdzięczni.

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 Złotych
Godów obchodziły trzy pary małżeńskie z terenu Gminy Lubicz. Dostojni Jubilaci to: Teresa i Eugeniusz
Zalewscy z Grębocina oraz Róża
i Jerzy Betlejewscy, Teresa i Mieczysław Kubiccy z Gronowa. Trud
pracy i wyrzeczeń oraz zgodność
ich pożycia małżeńskiego docenio-

Złoci Jubilaci

na została przez władze Państwowe,
dowodem, czego są przyznane
przez Prezydenta RP specjalne Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale te są podziękowaniem za wszystko, co tak długo budowali, jako małżeństwo i rodzina.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbary Zarębskiej na uroczystości, która odbyła się dnia 30
marca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu. Wójt Gminy pogratulował Im wspaniałego stażu
małżeńskiego, a także życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności i doczekania następnych pięknych jubileuszy. Uroczystość przebiegła w miłej
i pełnej wzruszeń atmosferze. Były
gratulacje i życzenia, a także kwiaty,
pamiątkowe dyplomy oraz toast za
pomyślność Jubilatów wzniesiony
lampką szampana.

NIŻSZA SUBWENCJA I WPŁYWY Z PIT
Z informacji uzyskanej od
Ministerstwa Finansów wynika,
iż tegoroczny udział gminy Lubicz we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
będzie dużo niższy niż planowany w październiku ub. roku, niższa będzie także kwota części
oświatowej subwencji ogólnej
przekazywana gminie na utrzymanie szkół.
Jak wynika z ostatnich wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej część
oświatowa subwencji ogólnej
przeznaczona na realizację zadań
oświatowych, zaplanowana jesienią ub. roku i wprowadzona do
bieżącego budżetu w kwocie

16.663 470 zł uległa zmniejszeniu
o 78.144 zł.
Pierwotne zwiększenie, w stosunku do roku 2011, planowanej
na rok 2012 kwoty cz. oświatowej
subwencji ogólnej związane było
ze skutkami przechodzącymi na
rok 2012 podwyżki wynagrodzeń
dla nauczycieli o 7% wdrożonej
we wrześniu 2011 oraz planowaną
podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r.,
a także ze skutkami zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.
Od wielu już lat gminy nękane
są nowymi obowiązkowymi, na
które nie otrzymują dodatkowych
środków finansowych, powszech-

nie wiadomo też jest, że pieniądze
na finansowanie oświaty, które
trafiają do samorządów w postaci
subwencji ogólnej w niedostatecznym stopniu pokrywają zapotrzebowanie na to zadanie.
Według prognoz niższe będą
także udziały gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych,
które zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów miały wynosić
12.529 090 zł, obecnie to kwota
niższa o 501.186 zł. Tak więc, tegoroczny budżet gminy Lubicz
zostanie uszczuplony w sumie
o kwotę 579.330 zł, co niestety
wymusi ograniczenie planowanych wydatków budżetowych bieżącego roku.
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ODPRACUJ SWOJE ZALEGŁOŚCI

Anna z dzieckiem mieszka
Magda pochodzi z patologicznej
w mieszkaniu komunalnym od lat. rodziny. Teraz kiedy jest w ciąży
Niedawno zamieszkał z nimi jej ojczym powiedział, że nie chce jej
konkubent. Było fajnie. Potem dłużej w domu. Magda złożyła pozaczęły się imprezy. Przychodzili danie do gminy o mieszkanie. Jej
kumple i pili do rana. Córeczka nie sytuacja jest trudna. Jak się nie wymogła zasnąć. Zaczęła opuszczać prowadzi, to ojczym wyrzuci ją na
szkołę. Podczas każdej zakrapianej bruk.
imprezy koledzy wygłupiali się.
I w końcu pierwszy cud. Akurat
Raz znaleźli starą farbę i napisali na zwolnił się lokal w gminie. Nie ma
klatce schodowej, że Kowalski to.... wygód. Toaleta na korytarzu. TroInnym razem Waldek z Mietkiem chę brudno. Ale lokal przydzielono
założyli się, kto szybciej wygnie właśnie Magdzie. Za pięć miesięcy
rurę od znaku drogowego. Po urodzi się dziecko. Magda musi się
kolejnej imprezie chłopaki zaczęli przygotować. Wysprzątała miewchodzić na dach po rynnie. Pod szkanko, pomyła okna i wyszoroJózkiem rynna się urwała. Ale zaba- wała klatkę schodową. Znikły
wa! Dobrze, że tylko się poobijał.
brzydkie zapachy. Ostatnio zaczęła
Było wesoło, ale pieniądze szyb- sprzątać u państwa Zakrzewskich.
ko się skończyły i trzeba było przy- Pani Zakrzewska jest z niej bardzo
stopować. Następny zasiłek dopiero zadowolona i poleciła ją swojej
NASZA GMINNA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
za dwa tygodnie. Najwyżej znowu koleżance. Magda zarobiła trochę
nie
zapłaci czynszu. I co jej zrobią?! pieniędzy. Kupiła firanki i regalik.
Trudno wyobrazić sobie gminę
Przyszła wiosna, a z nią roztopy Przed domem zagrabiła trawniczek
wiejską bez ochotniczej straży poi
deszcze.
Z urwanej rynny woda le- i pozbierała śmieci.
żarnej. Jednostki z naszej gminy
je
się
po
ścianie,
aż chlapie na okno.
Urodziło się dziecko. Magda ma
mogą pochwalić się nie tylko aktyAnna
zadzwoniła
do
gminy.
Niech
skromne,
ale przytulne mieszkanko.
wnością i doświadczeniem w walnaprawią! To ich obowiązek! Jak Dogadała się z sąsiadką i wspólnie
ce z ogniem i innymi żywiołami,
przyszedł pracownik urzędu na dbają o przydomowy ogródek.
ale także długoletnią tradycją.
oględziny,
to pokazała też zasmaro- Magda teraz ma mniej pieniędzy,
W tym roku 135-lecie obchodzić
waną
klatkę
schodową. Przecież a wydatki większe. Nie zawsze ma
będzie jednostka OSP z Lubicza.
trzeba ją pomalować. Nie może mie- z kim zostawić dziecko i iść do praPonad 100 lat liczą sobie także
szkać w takim brudzie.
cy. Zwróciła się do gminy o możlijednostki z Grębocina (107 lat)
Jak
to
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że
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odmaluje klatkę
istnieje od 46 lat. W sumie na terenie
jakąś smołę, bo obok sąsiad smo- schodową u siebie i w sąsiedztwie,
Gminy Lubicz działa 9 jednostek
łował dach. Namalowała na ścianie czy posprząta wokół budynków.
OSP. W ich szeregach funkcjonuje
tarczę i rzuca do niej kamieniami. Czy warto jej pomóc?
423 strażaków, w tym 63 kobiety
Ostatnio
jak rzuciła, to odpadł wieli 360 mężczyzn. Prezesem Zarządu
ki kawał tynku. Niech się bawi,
Opisane sytuacje są fikcyjne.
Oddziału Gminnego OSP RP
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jest
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domu,
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Obecnie Ochotnicza Straż Po- Dlatego odpowiednie wyposażenie
Żeby uświadomić sobie jak wasą.
Przecież
zwrócę
się
do
gminy.
żarna to bardzo dobrze wyszkolone sprzętowe jest niezwykle istotne.
żnym elementem systemu bezpiei nowocześnie wyposażone jednoOchotnicze Straże Pożarne z te- czeństwa są strażacy-ochotnicy, Czy warto im pomóc?
stki, które odgrywają niezwykle renu Gminy Lubicz dysponują łą- wystarczy spojrzeć na statystyki.
istotna rolę w systemie pożarnictwa cznie szesnastoma samochodami W 2011 roku we wszystkich jednoZESPÓŁ EKONOMICZNO
i ratownictwa. Usytuowanie jedno- pożarniczymi, wieloma motopom- stkach OSP z terenu Gminy Lubicz
-ADMINISTRACYJNY
stek OSP sprawia, że bardzo często pami pożarniczymi i sprzętem rato- odnotowano 362 interwencje.
pojawiają się na miejscu pożaru lub wniczym. Istotna jest także wiedza
Straż pożarna jest ważna
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBICZU
innego zdarzenia zanim zdążą do- z zakresu udzielania pierwszej po- w gminnym środowisku także dlatrzeć tam jednostki Państwowej mocy, którą strażacy regularnie po- tego, że organizuje lokalne życie
ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ
Straży Pożarnej. Także charakter głębiają, biorąc udział w specjali- kulturalne. Imprezy, festyny, Dni
Na podstawie uchwały Ra- Lubiczu Górnym przy ulicy Piai położenie Gminy Lubicz, wymu- stycznych szkoleniach.
Dziecka organizowane przez lub
dy Gminy Lubicz od dnia skowej 23 (lokal 108 i 109).
sza na naszych strażakach stałe poDziałalność OSP to nie tylko przy współudziale OSP, sprawiają,
1 kwietnia br. rozpoczął dziaNowo powstała jednostka zoszerzanie zakresu swoich umieję- gaszenie pożarów czy ratownictwo że to stowarzyszenie ludzi, którzy
łalność
Zespół
Ekonomicznostała
powołana w szczególności
tności. Mamy tereny typowo rolni- drogowe, ale także usuwanie całkowicie dobrowolnie i bezintereAdministracyjny Szkół i Przed- do obsługi finansowo-księgowej
cze, jak i zakłady przemysłowe skutków klęsk żywiołowych. Wszy- sownie działają na rzecz naszej loszkoli w Lubiczu.
szkół i przedszkoli gminy Luoraz strefy mocno zurbanizowane. scy pamiętamy z jakim zaangażo- kalnej społeczności, jest bardzo doFunkcję dyrektora Zespołu bicz.
Przez teren Gminy Lubicz przebie- waniem strażacy bronili bezpie- brze postrzegane.
sprawuje Brygida BogdanowiczPełny opis działalności Zegają ważne i ruchliwe trasy komuni- czeństwa i dobytku mieszkańców
Ochotnicza Straż Pożarna ma
Kopeć, jego siedziba mieści się społu dostępny jest na stronie inkacyjne, na których często dochodzi Złotorii i okolic w czasie powodzi swoją ugruntowaną i stabilną pow budynku Zespołu Szkół nr 1 w ternetowej Urzędu Gminy Lubicz.
do niebezpiecznych wypadków. w 2005 i 2010 roku.
zycję w naszym środowisku.
Od maja br. mieszkańcy budynków komunalnych, którzy
z różnych względów mają zaległości w opłacaniu czynszu będą mieli nowe możliwości. Wójt Gminy
Lubicz wprowadził zarządzenie
o możliwości odpracowania tych
zaległości.
Osoby mające trudną sytuację
materialną mogą złożyć wniosek do
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. Po pozytywnym rozpatrzeniu
takiego wniosku kierownik Zarządu
wyznaczy zakres prac do wykonania. Po ich wykonaniu zostanie rozliczona liczba godzin pomnożona
przez stawkę roboczogodziny
i kwota ta zostanie odjęta od ogólnej

sumy zadłużenia. Pieniądze nie
będą wypłacane dłużnikowi lecz
bezpośrednio odliczane od kwoty
zaległych należności.
Do wykonania będą prace porządkowe w budynku lub na zewnątrz, pomocnicze prace biurowe
lub roboty remontowe, których
stawka roboczogodziny wyceniona
została najwyżej. O tym, jaki rodzaj
robót zostanie przydzielony, decyduje kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.
Każdy, kto rzetelnie będzie odpracowywał zaległości płatnicze
może liczyć na referencje wystawione przez gminę. Mogą się one
przydać przy staraniach o pracę

GMINNE CZYLI NICZYJE?

u innych pracodawców. Można zyskać doświadczenie i praktykę, na
którą zwracają uwagę potencjalni
przyszli pracodawcy. W imieniu rodziców zaległości mogą odpracować pełnoletnie dzieci lub krewni.
Jak widać korzyść z tego rozwiązania jest podwójna. Z jednej strony
można pozbyć się długów, z drugiej
zyskać doświadczenie, które może
zaowocować zdobyciem pracy.
Każdy, kto jest zainteresowany
takim rozwiązaniem powinien zgłosić się do Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, gdzie uzyska wszystkie niezbędne informacje.

NOWA USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Jakie będą obowiązki każdego
mieszkańca gminy po 1 stycznia
2013 r. w związku z odpadami
komunalnymi?
Każdy będzie musiał złożyć
w Urzędzie Gminy lub w Zarządzie
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu deklarację,
w której będzie zobowiązany podać
ile osób zamieszkuje na stałe lub
czasowo na danej posesji, jakiego
rodzaju ogrzewanie jest w budynku,
czy budynek jest wyposażony w
przydomową oczyszczalnię ścieków, zbiornik bezodpływowy lub
czy jest podłączony do kanalizacji
sanitarnej.
2. Czy każdy będzie musiał podać te
dane?
Tak, każdy właściciel, współwłaściciel czy zarządca zamieszkałej nieruchomości jest zobowiązany, zgodnie z aktualnie obowiązującym
prawem, do podania prawdziwych
informacji, pod groźbą sankcji
karnych.

3. Do czego będzie służyła ta
deklaracja?
Na jej podstawie pracownicy z gminy naliczą opłatę za odbiór odpadów
komunalnych z każdej posesji i wystawią decyzję administracyjną.
Otrzyma ją każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości.
4. Co grozi osobom, które takiej
deklaracji nie złożą?
Takie osoby otrzymają z urzędu decyzję o wysokości opłaty, którą będą
zobowiązane wnosić do gminy. Będzie ona wyliczona na podstawie
porównywalnych przypadków zgodnie z dostępną pracownikom Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej wiedzą o danej
nieruchomości. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że tak wyliczona
opłata może być zawyżona.
5. A co jeśli mieszkańcy takiej posesji nie będą uiszczać tych opłat
na rzecz gminy?
Takim osobom grozi windykacja
należności łącznie z windykacją ko-

morniczą.
6. Jakich dokumentów będą mogli
żądać pracownicy gminy na potwierdzenie prawdziwości złożonej deklaracji?
W razie wątpliwości, co do prawdziwości podanych w deklaracji danych, pracownicy gminy mogą zażądać dokumentów meldunkowych
oraz innych, potwierdzających prawdziwość złożonych przez nas danych np. ostatnich rachunków za
wodę, co pozwoli ustalić średnią
ilość mieszkańców przebywających
na danej posesji. W szczególnych
przypadkach możliwe są też kontrole pracowników urzędu na danej
posesji.
7. A co każdy z nas – mieszkańców
Gminy Lubicz będzie miał w zamian za uiszczaną opłatę?
Każdy będzie miał prawo do oddawania takiej ilości odpadów komunalnych, jaką wytworzy na swojej
posesji. Przedsiębiorca odbierający
odpady na terenie gminy będzie

miał obowiązek odebrać z każdej
posesji tę ilość w terminach zgodnych z harmonogramem.
8. A co z segregacją odpadów?
Będziemy je segregować na takich
zasadach, jak do tej pory, ale musimy się do tego lepiej przyłożyć.
Jeśli przedsiębiorca odbierający
z naszej posesji odpady zauważy, że
są one nie prawidłowo segregowane
lub zanieczyszczone, to ma obowiązek zgłosić ten fakt gminie, której
pracownicy automatycznie naliczą
wyższą kwotę opłaty. Dlatego warto
dbać o prawidłową segregację odpadów.
9. Czyli kto płaci mniej?
Płaci mniej ten, kto oświadczy
w złożonej po 1 stycznia 2013 r. deklaracji, że będzie segregował odpady. Jeśli przeprowadzane kontrole nie wykażą nieprawidłowości
w sposobie ich segregacji, to opłaty
będą dużo niższe niż w przypadku
braku segregacji lub segregacji prowadzonej nieprawidłowo.

10. Chcę płacić mniejsze stawki
opłat, więc gdzie mogę się
dowiedzieć, jak prawidłowo segregować odpady?
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy Zarządu Dróg,
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu służą informacją. Można przyjść osobiście, zadzwonić lub wysłać zapytanie drogą
elektroniczną. Informacje takie
będą również podawane cyklicznie
w Gońcu i na stornie internetowej
Urzędu Gminy.
11. Od kiedy trzeba będzie wnosić
opłaty na rzecz gminy i od kiedy
cały system zacznie działać?
Pierwsze opłaty będą wnoszone na
konto podane w otrzymanej przez
każdego decyzji po 1 lipca 2013 r.
Od tego czasu przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu zacznie
odbierać odpady komunalne z naszych posesji. PAMIĘTAJMY! –
POSEGREGOWANE ODPADY
KOMUNALNE! (chcemy przecież
płacić mniej)
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SZKOLENIE Z ZAKRESU
„MAŁYCH PROJEKTÓW”

ZBIÓRKA ODPADÓW
ELEKTRYCZNYCH

strowanych w KRS organizacji społecznych, parafii oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z terenu naszej gminy. Dotacje można wykorzystać m.in. na: organizację festynów wiejskich, turniejów sportowych, budowę małej architektury turystycznej, remonty świetlic wiejskich oraz ich wyposażenie, renowację kapliczek, promocję lokalnego
dziedzictwa kulturowego, zakup eksponatów do muzeów wiejskich, promocję produktów
lokalnych, czy wreszcie wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla poprawy warunków
działalności gospodarczej.
Uczestnicy szkolenia LGD

19 kwietnia br. w budynku
Urzędu Gminy odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych
i parafii zamierzających skorzystać z unijnych dotacji oferowanych w ramach tzw. „Małych
projektów”.
Szkolenie zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, która od 15 maja br. zaoferuje dotacje dla wszystkich zareje-

OGŁOSZENIE
Zachęcamy właścicieli Gospo- na kolejny numer Gońca.
darstw Agroturystycznych i StadMateriały prosimy przesyłać na
nin Koni do przesłania informacji adres mailowy: asystent@lubicz.pl
o swojej działalności do specjalnej do 10 czerwca br.
wkładki wakacyjnej, planowanej

ŚWIĘTO ZIEMI
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W MŁYŃCU
24 kwietnia br. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Młyńcu wzięli udział w obchodach
Święta Ziemi.
Tegoroczne uroczystości odbyły się pod hasłem „Lasy to
jedno z największych bogactw
naturalnych Ziemi”.
Najpierw dzieci kl. VI zaprezentowały się w ekologicznym
przedstawieniu kabaretowym
„Jaś i Małgosia”. Następnie
uczniowie kl. III zaśpiewali
„Piosenkę ekologiczną” i recytowali wiersz „Lekcja” – utwory
przedstawiające zagadnienie segregacji odpadów.
Uroczystość dopełniła piosenka pt. „Świat woła o pomoc”
w wykonaniu chóru szkolnego
i specjalna przysięga młodego
ekologa.
Aby uczcić ten dzień milusińscy naszej szkoły byli ubrani
w zielone stroje.
Dodatkowo uczniowie wzięli udział w akcji upiększania terenu szkoły przynosząc różnorakie nasiona i sadzonki.

16.06.2012 – Złotoria – 9.00-12.00 –
przy Szkole Podstawowej
23.06.2012 – Lubicz Górny – 8.3010.20 – przy Zespole Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
23.06.2012 – Lubicz Dolny –
10.30-12.30 – przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym
30.06.2012 – Grębocin – 9.00-11.30
– przy zespole Szkół nr 2
w Grębocinie

ZAPRASZAMY
NA GMINNY
DZIEŃ INWALIDY
19 maja br. o godz. 15:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rogówku rozpocznie się biesiada
z okazji Gminnego Dnia Inwalidy.
Wójt Gminy Lubicz kieruje zaproszenie do wszystkich osób niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz. W programie biesiady przewidziano moc atrakcji. Wszystkich
niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do zabawy, a zgłoszenia
udziału prosimy kierować pod numer telefonu 56 6782-307 lub
501 957 90 do Dawida Lewandowskiego – pracownika socjalnego
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.

GOŚCIE W GMINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
doświadczeń instytucji biorących
udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarki zapoznały się
z działalnością naszych placówek
i były pod wrażeniem zasobów biblioteki oraz funduszy przeznaczanych na zakup nowości wydawniczych. Chwaliły siedzibę biblioteki
gminnej, ładny, przestronny lokal
i jego świetną lokalizację
w centrum miejscowości.
W spotkaniu uczestniczył także Wójt Marek Olszewski, który podkreślił
pozytywne nastawienie
władz samorządowych do
bibliotek w naszej gminie
oraz ważną rolę jaką odgrywają one w życiu lokalnej
Podczas prezentacji biblioteki
społeczności.

11 kwietnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu gościła
20-to osobową grupę bibliotekarzy z województwa pomorskiego
wraz z koordynatorem PRB Panią Krystyną Redmann-Józefczyk z Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Wizyta miała na celu wymianę

GIMNAZJUM Z LUBICZA
GÓRNEGO OBCHODZIŁO
DZIEŃ ZIEMI
18 kwietnia br. uczniowie klas
I-III gimnazjum w Lubiczu Górnym spotkali się na Sesji Ekologicznej dotyczącej stosowania bezpiecznych dla środowiska źródeł
energii, zorganizowanej przez
nauczyciela biologii – Marię Trzeciakowską.
Punktem centralnym sesji była

AKCJA „WARTO BYĆ DOBRYM” TRWA
Szkoła Podstawowa w Gronowie razem z 1500 innymi placówkami z całej Polski bierze udział
w akcji „Warto być dobrym”
organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod
patronatem Minister Edukacji
Narodowej i UNESCO.
Jest to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna
w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania
dla innych ludzi, a także premiująca
zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji
jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi
samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki
KROSS.
Od początku semestru do końca
roku dzieci rywalizują w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczności
lokalnej oraz działania globalne na
rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.
Na koniec roku wśród najlepszych z całej szkoły zostanie rozlosowany rower. Akcja, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła” realizowana jest od 2003 r.
W tym roku stowarzyszenie
opracowało nową formułę projektu
i po raz pierwszy realizuje ją na taka
skalę. Każda placówka dostała

Juniorki Młodsze Uczniowskiego Klubu Sportowego Drwęca Novar Lubicz, wywalczyły prawo startu w Półfinale Mistrzostw Polski
Juniorek Młodszych, zajmując I
miejsce w ćwierćfinale, który rozegrany został w Lubiczu Górnym
w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku.
Gospodynie turnieju w pierwszym meczu pokonały zespół KS
7 Jarosław 39:19. W drugim meczu
uległy drużynie MKS Sambor
Tczew 24:25. W ostatnim meczu tylko zwycięstwo różnicą co najmniej

Olga Wernerowska z trofeami

SPROSTOWANIE
W kwietniowym numerze
„Gońca”, w artykule „Gminny
Konkurs Teatru Jednego Aktora”,
pojawił się błąd w podanym przez

nas miejscu zamieszkania jednej
ze zwyciężczyń konkursu – Zuzanny Pietkiewicz. Zuzanna jest
mieszkanką Złotorii i uczy się

w tamtejszej Szkole Podstawowej.
Za błąd redakcyjny serdecznie
przepraszamy i jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa w konkursie.

2 bramek dawało awans do półfinału. Dziewczęta sprostały zadaniu
wygrywając z KPR Jelenią Górą
24:22. Najlepszą Bramkarkę turnieju została- Anna Kaźmierczak (UKS
Drwęca Novar Lubicz), Tytuł Króla
Strzelców wywalczyła - Sylwia
Kwiatkowska (UKS Drwęca Novar
Lubicz), a za najlepszą zawodniczkę turnieju uznano - Patrycję
Orzłowską (MKS Sambor Tczew).
Półfinały MPJM odbędą się
w Gdyni w dniach 04-06 maja 2012
roku.

MŁODY AKTOR WYRÓŻNIONY
twa Kujawsko-Pomorskiego.
Wyróżnienie Igora za interpretację wiersza pt. „Włos” Jana Brzechwy ma szczególny wymiar, gdyż
przeznane było przez niezależne
i profesjonalne jury. Uczeń wygrał
już wcześniej szkolny konkurs recytatorski i zdobył wyróżnienie
w Gminnym Konkursie Jednego
Aktora. Igor pielęgnuje swój talent
uczęszczając na zajęcia koła teatralnego, gdzie ma okazję rozwijać
swoje aktorskie umiejętności.

prelekcja zaprezentowana przez Jolantę Makowską – kierownika d.s.
edukacji przy MPO Toruń pod hasłem ,,Dobra Energia Dla Wszystkich’’
Oprawę imprezy stanowiła wystawa pokonkursowa dotycząca
odnawialnych źródeł energii.

Dyscyplina jaką uprawia Olga wywodzi się z kulturystyki i polega na prezentowaniu pięknie zbudowanej sylwetki. Ocenie podlegają proporcje ciała,
estetyczny wygląd, gracja i elegancja
podczas prezentacji sylwetki. W najbliższych dniach Olga będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy
w fitness sylwetkowym, które odbędą
się w Chorwacji.

w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powieszenia na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner
oprócz logo patronów i sponsorów
głównych, posiada 52 miejsca na
naklejki, które może wykupić prawie każda firma lub osoba prywatna
przykładając jednocześnie rękę do
czynienia dobra. Jedna naklejka to
koszt 100 zł. Każdy może wykupić
od 1 do 1500 takich cegiełek jednak
tylko jedną na szkołę. Szkoła to
miejsce w którym uczą się dzieci,
więc zawartość naklejki dokładnie
określa regulamin sponsora.
Cała akcja koordynowana jest
przez kilkudziesięciu konsultantów
(nr infolinii - 801 999 333). 10 szkół
mających najwyższy współczynnik
dzieci, które wywiązały się z deklarowanych zadań, otrzyma po 10 000
zł na wybrany przez dzieci cel, pożyteczny dla całej społeczności lokalnej.
Więcej o przebiegu akcji na
terenie szkoły znajdziecie Państwo
na stronie:
www.spgronowo.edupage.org

ĆWIERĆFINAŁ MISTRZOSTW
POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH

OLGA WERNEROWSKA ZE ZŁOTEM
W dniach 20-22 maja br. w Katowicach odbyły się XXXVI Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness,
w których udział wzięła mieszkanka
Młyńca Pierwszego Olga Wernerowska.
Zdobyła w nich złoty medal w fitness
sylwetkowym w kat. do 158 cm wzrostu
oraz bezwzględne mistrzostwo Polski
w kat. Open.

Uczniowie przy głównej
nagrodzie w konkursie

Igor Dudkowski

Dnia 18 kwietnia br. w Baju
Pomorskim w Toruniu odbył się
IX Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży,
w którym Igor Dudkowski, uczeń
klasy II „a” Zespołu Szkół nr 1
w Lubiczu, zdobył wyróżnienie.
Do konkursu przygotowywała
ucznia pani Karolina Kilanowska.
W konkursie, nad którym patronat
honorowy sprawowało Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy, wzięło
udział pięćdziesiąt osiem osób ze
szkół oraz placówek oświatowych
i artystycznych całego Wojewódz-
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URZĄD GMINY LUBICZ ul. Paderewskiego 3
tel. 56 678-22-12,
fax 56 674-48-40
ul. Toruńska 21
Godziny pracy w Ośrodku:
87-162 Lubicz Dolny
tel. 56 621-21-00
7.00 - 18.00
56 621-21-01
Godziny pracy lekarzy:
Lekarz chorób wewnęfax 56 678-21-22
trznych - codziennie od
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, środa,
godziny
czwartek, piątek:
8.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00
7:15 - 15:00,
(po 13.00 wyzyty domowe)
Lekarz pediatra - dzieci
wtorek: 7:15 - 16:15.
e-mail: info@lubicz.pl
chore - poniedziałek, środa,
piątek: 8.00 - 13.00 (po
13.00 wizyty domowe)
URZĘDY POCZTOWE wtorek, czwartek: 8.00 11.00 (po 13 wizyty
U.P. LUBICZ DOLNY
domowe)
ul. Mostowa 1
- dzieci zdrowe - wtorek
87-162 Lubicz
i czwartek 11.00 - 13.00
Poradnia "K"
tel. 56 678-22-00
Godziny urzędowania:
Czynna: wtorek 13.00-17.00
poniedziałek - piątek
tel. 56 674-49-30
Stomatolog
8.00-18.00
Czynne: wtorek, środa,
U.P. GRĘBOCIN
czwartek, piątek
ul. Kowalewska 11
w godzinach od 13.00-15.00
UWAGA !!!
87-122 Grębocin
tel. 56 645- 90- 38
W Przychodni Nr 1 Lecznic
Godziny urzędowania:
CITOMED przy ul. M. Skłoponiedziałek - piątek
dowskiej-Curie 73 w Toruniu
10.00-17.00
w dni powszednie po godzinie
18.00 oraz całodobowo w soU.P. Lubicz Dolny
boty, niedziele i święta działa
Filia ZŁOTORIA
punkt pierwszej pomocy,
ul. Toruńska 56
gdzie dyżuruje lekarz interni87-162 Lubicz
sta, lekarz pediatra i pielętel. 56 674-59-06
gniarka. Do dyspozycji jest
godziny urzędowania:
także gabinet zabiegowy i pieponiedziałek-piątek
lęgniarka.
10.00 - 17.00
W uzasadnionych przypadkach lekarz przyjeżdża na
wizyty domowe.
OŚRODKI ZDROWIA
Pacjenci, którzy są pacjentami podstawowej opieki zdroGRĘBOCIN
wotnej Przychodni Lecznic
C I TO M E D w L u b i c z u ,
N.Z.O.Z. Praktyka
w przypadkach nagłego zaLekarza Rodzinnego
chorowania powinni konta- Tomasza Ołtarzewskiego ktować się z punktem pierul. Ottona Karwowskiego 5
wszej pomocy.
87-122 Grębocin
Pogotowie Ratunkowe należy
tel. 56 645-90-97
wzywać tylko w przypadku
Rejestracja osobiście i telefo- zagrożenia życia.
nicznie do godziny11.00
PUNKT PIERWSZEJ
Czynne w godzinach:
POMOCY:
8.00 – 18.00
tel. 56 658-44-60, 658-44-66
Lekarz przyjmuje w godz.:
8.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00
ZŁOTORIA
Indywidualna Praktyka
Lekarska w zakresie
stomatologii ogólnej
wykonywana przez
Lekarza stomatologa
Radosława Syrokę
Rejestracja telefonicznie pod
numerem 608-769-819
LUBICZ
Lecznice CITOMED Sp. z
o.o., ul. M. Skłodowskiej
- Curie 73, 87-100 Toruń
Przychodnia Nr 5
w Lubiczu
87-162 Lubicz Górny

N.Z.O.Z. Praktyka
Lekarza Rodzinnego
- Krystyny Kusz
ul. Toruńska 52
87-124 Złotoria
tel. 56 648-98-11
Godziny pracy w Ośrodku:
codziennie od 8.00 - 18.00
Lekarz medycyny rodzinnej:
codziennie od 8.30 - 13.00
i od 16.00 - 17.30
Praktyka Lekarska
Stomatologa, wykonywana
przez lekarza stomatologa
Janusza Kusz
Codziennie od 8.00 - 12.00

PORADNIE
REHABILITACYJNE
LUBICZ
N.Z.O.Z. Poradnia
Rehabilitacyjna "ReVITA"
ul. Widokowa 2
87-162 Lubicz Górny
tel. 56 678-26-14
czynne: od poniedziałku do
piątku w godzinach
9.00-17.00
Poradnia świadczy usługi
rehabilitacji medycznej
w zakresie:
- Porad lekarza rehabilitacji,
- Masażu leczniczego,
- Kinezyterapii - gimnastyka
indywidualna i grupowa,
- Elektroterapii - jonoforeza,
galwanizacja, prądy
diadynamiczne,
elektrostymulacje, prądy
tens, prądy interferencyjne,
tonoliza, prądy treberta,
- Magnetoterapii,
- Laseroterapii,
- Ultradźwieków,
- Lampy sollux.
NZOZ Poradnia
Rehabilitacyjna "ReVITA"
świadczy usługi również na
podstawie kontraktów
z Narodowym Funduszem
Zdrowia, OPTUS
i Medicover.
Świadczenia w ramach
umowy z NFZ udzielane są
na podstawie skierowań
wystawianych przez lekarzy
ubezpieczenia zdrowotnego,
zarówno specjalistów, jak
i lekarzy POZ.
Studio Fizjoterapii
LIMFOMED
ul. Dolina Drwęcy 47A
Krobia
świadczy usługi
rehabilitacyjne na podstawie
kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia
w zakresie:
- Masażu leczniczego,
- Kinezyterapii - gimnastyka
indywidualna
- Elektroterapii - jonoforeza,
galwanizacja, prądy
diadynamiczne,
elektrostymulacje, prądy
tens, prądy interferencyjne,
tonoliza, prądy Traeberta,
- Magnetoterapii,
- Laseroterapii,
- Ultradźwieków,
- Lampy sollux
- Drenażu limfatycznego
Świadczenia w ramach umowy z NFZ udzielane są na
podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, specjalistów oraz lekarzy POZ.
tel. 56 65-65-122
698-187-577

rejestracja: poniedziałek
9.00-19.00 oraz w godzinach
otwarcia ośrodka
czynne: od poniedziałku do
piątku w godzinach
14.00-19.00
Gabinet Rehabilitacyjny
SALVITA
W Ośrodku Zdrowia
ul. Toruńska 52
87-124 Złotoria
tel. 722-534-616
czynny w godz. 9-12 i 1518.00
(po wcześniejszym
uzgodnieniu)
FIZYKOTERAPIA
-krioterapia
-ultradźwięki
-jonoforeza
-magnetoterapia
-sollux
-laseroterapia
MASAŻ
KINEZYTERAPIA
POLICJA
KOMISARIAT POLICJI
W LUBICZU
ul. Paderewskiego 3
87-162 Lubicz
tel. 56 641 28 30
fax 56 641 28 34
Dyżurny Komisariatu Policji
w Lubiczu (całodobowo)
tel. 56 641 28 30
fax 56 641 28 34
Komendant podinsp.
mgr Zbigniew Świątecki
tel. 56 641 28 32
kom. 695 881 344
Zastępca Komendanta
podinsp. mgr Krzysztof
Piotrowski
tel. 56 641 28 17
kom. 695 881 356
Kierownik Referatu
Kryminalnego
asp. szt. Marian Gajewski
tel. 56 641 28 22
kom. 965 880 171
po Kierownik Referatu
Prewencji asp. szt. Grzegorz
Łączkowski
tel. 56 641 28 21
kom. 695 881 330
Wykaz Dzielnicowych
Komisariatu Policji
w Lubiczu Rejon Działania –
GMINA LUBICZ
dzielnica nr 43 - miejscowo
ści
miejscowości
Lubicz Górny, Krobia
sierżant sztabowy Adam
Rzeźniczek, tel. 695 881 321
dzielnica nr 44 - miejscowości
Lubicz Dolny, Grębocin
aspirant Tomasz Jaworski
tel. 695 881 322
dzielnica nr 45 - miejscowości
Złotoria, Nowa Wieś, Kopanino, Grabowiec
sierżant sztabowy Marek
Piotrowski, tel. 695 881 326
dzielnica nr 46 - miejscowości

Brzeźno, Brzezinko, Gronowo, Gronówko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Józefowo, Mierzynek, Jedwabno,
Rogówko, Rogowo
aspirant Krzysztof Borkowski
tel. 695 881 325
ALARMOWE NUMERY
997
112
BANKI
Bank Spółdzielczy
w Grębocinie
Centrala ul. Lubicka 2
87-122 Grębocin
tel/fax. 645-90-10, 645-93-97
E-mail: biuro@bsgrebocin.pl
(dostępny bankomat)
Filia Elgiszewo
tel. 683-77-13
Filia Lubicz Dolny
ul. Toruńska 24
tel. 674-20-85
(dostępny bankomat)
Filia Lubicz Górny
ul. Lipnowska 43
tel. 678-51-99
(dostępny bankomat)
Filia Obrowo
tel. 678-60-96
Filia Toruń
ul. Olsztyńska 18
tel. 639-04-80
Filia Złotoria
ul. Toruńska 64
tel. 648-98-97
(dostępny bankomat)
PARAFIE
GRĘBOCIN
Parafia pw. ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Proboszcz: Dariusz Aniołkowski
ul. Dworcowa 1,
87-122 Grębocin
tel. 56 645-91-00
Biuro Parafialne czynne:
poniedziałek - piątek
7.30-8.00, po wieczornej
mszy św. latem 19.00, zimą
18.00
Miejscowości należące do
Parafii: Grębocin, część Rogówka, Toruń (do torów
kolejowych)
Msze święte:
W dni powszednie: okres letni
7.00, 18.00; okres zimowy:
7.00, 17.00,
W niedziele i święta: okres
letni 7.30, 9.30, 11.30, 13.30,
18.00, okres zimowy: 7.30,
9.30, 11.30, 13.30, 17.00
W okresie wakacji lipiec sierpień w niedziele: 7.30,
10.30, 18.00
Zapraszamy do odwiedzenia
strony: www.grebocin.pun.pl
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c.d. PARAFIE
GRONOWO
Parafia pw. ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA - Proboszcz:
Feliks Wnuk - Lipiński
Gronowo, 87-162 Lubicz
tel. 56 678-41-78
Miejscowości należące do
Parafii: Brzezinko, Brzeźno,
Gronówko, Kamionki Małe,
Młyniec Pierwszy, Rogówko
Msze święte:
W dni powszednie: 18.00
W niedziele i święta: 8.00,
11.00
Kaplice: publiczna św. Rocha
w Brzezinku
Msze święte:
W niedziele i święta: 9.30

Tel. 56 645-92-77
Miejscowości należące do
Parafii: Rogowo
Msze święte: W dni powszednie: 18.00, w niedziele
i święta: 9.00, 11.00

STRAŻ POŻARNA

O.S.P. - Brzezinko
Brzezinko 16a
87-162 Lubicz
Prezes: Czesław Piątkowski
tel. 56 678-42-93
Naczelnik: Miłosz Grodzicki
ZŁOTORIA
Parafia pw. ŚWIĘTEGO tel. 56 678-42-74
WOJCIECHA
O.S.P. - Grębocin KSRG *)
Proboszcz: dr Marian
ul. Lubicka 4, 87-122 Grębocin
Wróblewski
Prezes: Jacek Guranowski
ul. Pomorska 7
tel. kom. 508 355 304
87-124 Złotoria
Naczelnik: Tomasz Zalewski
tel. 56 648-98-78
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.
Biuro parafialne czynne:
17.00-18.00, po 19.00
Miejscowości należące do O.S.P. - Gronowo
Parafii: Złotoria, Kopanino, Gronowo 130
Nowa Wieś, Grabowiec
87-162 Lubicz
Msze święte: W dni powsze- Prezes: Andrzej Szałach
LUBICZ DOLNY
dnie: okres letni 18.30; okres tel. 56 678-41-24
Parafia pw. ŚWIĘTEGO zimowy: 17.30
Naczelnik: Andrzej KlugowSTANISŁAWA BISKUPA W niedziele i święta: 8.30,
ski tel. kom. 696 168 494
I MĘCZENNIKA
11.15
Proboszcz: Stanisław Marian
O.S.P. - Lubicz
Jarząbek – Machnij
GRABOWIEC
ul. Toruńska 36B
ul. Dworcowa 19,
- kościół pw. Chrystusa Króla 87-162 Lubicz
87-162 Lubicz Dolny
Msze święte:
Prezes: Ryszard Korpalski
tel. 56 678-22-11
W niedzielę : 10.00
tel. 56 674-22-10
Biuro Parafialne czynne:
Naczelnik: Rafał Gąska
w dni powszednie: 16.30ENERGETYKA
tel. kom. 605 935 529
17.30, 18.30-19.30
Miejscowości należące do Pa- ENERGA S.A.
O.S.P. - Młyniec Pierwszy
*)
rafii: Lubicz Dolny, Jedwabno Oddział Toruń
KSRG
Msze święte: W dni powsze- Numer telefonu alarmowego Młyniec Pierwszy, ul. Toruńdnie: okres letni 18.00; okres gdzie należy zgłaszać awarie ska 3a, 87-162 Lubicz
oraz problemy z siecią energe- Prezes: Marian Koźlikowski,
zimowy: 17.00
tyczną: 991 dla osób mają- tel. 608 748 818
W niedziele i święta: 7.30,
cych problemy z połączeniem Naczelnik: Jacek Koźliko9.30, 11.00
(telefony komórkowe): 243- wski, tel. kom. 56 678-28-68
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.
611-010
LUBICZ GÓRNY
Parafia pw. MATKI BOŻEJ
i ŚWIĘTEGO WACŁAWA
Posterunek Energetyczny
O.S.P. - Rogowo
Proboszcz: Bogumił Leszcz Dobrzejewice
Rogowo 22, 87-162 Lubicz
ul. Polna 18, 87-162 Lubicz Głogowo ul. Młodzieżowa 11 Prezes: Eugeniusz Jędryczko,
tel. 56 678-51-60
87-123 Dobrzejewice
tel. 601 218 835
Biuro parafialne
tel. 56 659 54 90
Naczelnik: Daniel Jędryczko
czynne: poniedziałek –
56 659 54 91
tel. 56 663-38-53
czwartek 8.00-9.00, 15.30 –
56 678 67 18
16.30
Godziny pracy: od ponie- O.S.P. - Rogówko
Miejscowości należące do działku do piątku od 6.00 - Rogówko, ul. Lubicka 29
Parafii: Lubicz Górny, Kro- 15.00
87-122 Grębocin
bia, Brzozówka, SzembePrezes: Ignacy Czołgowski
kowo, Mierzynek, Młyniec
SPÓŁDZIELNIE
tel. 56 663-27-69
Drugi, Józefowo
MIESZKANIOWE
Naczelnik: Dionizy GregorMsze święte: W dni poczyk
wszednie: 17.00, 18.00
SPÓŁDZIELNIA
W niedziele i święta: 8.30, MIESZKANIOWA
O.S.P. - Złotoria
10.30 (z udziałem dzieci), W LUBICZU
ul. Toruńska 54
12.00, 17.00
ul. Hugo Kołłątaja 3/1
87-124 Złotoria
87-162 Lubicz
Prezes: Maria Błaszczyk
MŁYNIEC DRUGI
Administracja 56 678-51-30 tel. 56 648-98-02
pw. IGNACEGO LOYOLI Prezes Zarządu 56 678-50-40 Naczelnik: Grzegorz
Kościół filialny parafii Lubicz Księgowość
56 678-59-11 Wilmanowicz
Górny Msze święte:
e-mail: sm.lubicz@domek.pl tel. kom. 693 208 682
W dni powszednie: 1-szy adres strony internetowej:
piątek miesiąca 15.30
www.smlubicz.pl
O.S.P. - Mierzynek
W niedziele i święta: 9.00,
Mierzynek 11A, 87-162 Lubicz
15.30
T O R U Ń S K I E T O WA - Prezes: Marek Skrzynecki
RZYSTWO BUDOWNIC- tel. 56 678-22-61
ROGOWO
TWA SPOŁECZNEGO
Naczelnik: Marek Biernacki
Parafia pw. PODWYŻSZE- ul. Czarlińskiego 16
NIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 87-100 Toruń
Proboszcz: Tomasz
tel. sekretariat 56 652-82-88
Tułodziecki
e-mail: ttbs@ttbs.pl
Rogowo 1, 87-162 Lubicz
Administrator: 56 655-49-79
*)

*)

LUBICKIE
WODOCIĄGI Sp. z o.o.
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Dolny
Biuro Obsługi Klienta
ul. Warszawska 1A
87-162 Lubicz Górny
tel./fax: 56 678-53-14
e-mail: biuro@lubickiewodociagi.pl
Telefon alarmowy: 24
godziny na dobę przez 365
dni w roku, tel. 501-176-912

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
W GRĘBOCINIE
ul. Szkolna 4
tel. 56 645-90-13
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1 W LUBICZU
DOLNYM
ul. Szkolna 7, tel. 56 678-21-15
SZKOŁA PODSTAWOWA
W GRONOWIE
Gronowo, 87-162 Lubicz
tel. 56 678-41-60

POGOTOWIE GAZOWE SZKOŁA PODSTAWOWA
W MŁYŃCU
KRI sp. z o.o.
PIERWSZYM
ul. Serdeczna 8
ul. Toruńska 10
Wysogotowo k/Poznania
tel. 56 678-28-69
62-081 Przeźmierowo
tel. sekretariat: 61 664-15-80 SZKOŁA PODSTAWOWA
Biuro Obsługi Klienta
W ZŁOTORII
Lubicz
ul. Pomorska 9/11
ul. Warszawska 1A
tel. 56 648-98-23
87-162 Lubicz
tel. 56 678-58-41
PRZEDSZKOLE
607-66-19-31
PUBLICZNE
Telefon alarmowy czynny
"CHATKA PUCHATKA"
całą dobę 61 816-22-12
W LUBICZU GÓRNYM
ul. Piaskowa 2
GMINNA BIBLIOTEKA tel. 56 678-51-46
PUBLICZNA
W LUBICZU DOLNYM PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZKO"
ul. Toruńska 12b
W GRĘBOCINIE
87-162 Lubicz
ul. Szkolna 4, tel. 697 023 669
tel. 56 678-51-35,
516-188-715
PRZEDSZKOLE NIEPUe-mail:
BLICZNE "AKADEMIA
bplubicz@poczta.onet.pl
MALUCHA" W ZŁOTORII
ul. Szkolna 5
ZARZĄD DRÓG,
tel. 56 648-97-63
GOSPODARKI
tel. kom. 605 564 173
MIESZKANIOWEJ
I KOMUNALNEJ
PRZEDSZKOLE
W LUBICZU
NIEPUBLICZNE
"TĘCZOWA KRAINA"
ul. Toruńska 36 a
W LUBICZU DOLNYM
87-162 Lubicz
ul. Dworcowa 11 C
tel. 56 678-27-09
tel. 607 607 639
email: zarzadlubicz@wp.pl
601 732 799
GMINNY OŚRODEK
PRZEDSZKOLE PRYWAPOMOCY SPOŁECZNEJ TNE ANGLOJĘZYCZNE
W LUBICZU
"MAŁY MIŚ" W GRĘBOCINIE ul. Toruńska 4 A
ul. Toruńska 21, 87-162 Lu- tel. 502 082 275
bicz tel. 56 678-23-07
56 655-83-30
e-mail gopslubicz@home.pl
NIEPUBLICZNY PUNKT
SZKOŁY
PRZEDSZKOLNY ARKA
PRZEDSZKOLA
NOEGO Lubicz Górny
ul. Parkowa 19, 87-162 LuZESPÓŁ EKONOMICZNO bicz, tel. 669 961 397
-ADMINISTRACYJNY
SZKÓŁ I PRZEDZKOLI NIEPUBLICZNY PUNKT
w Lubiczu, ul. Piaskowa 23, PRZEDSZKOLNY
Lubicz Górny
ŻYRAFA
tel: 884 808 953, 531 506 028 ul. Lipnowska 9
tel. 783-993-309
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
NIEPUBLICZNY PUNKT
im. Tadeusza Kościuszki
PRZEDSZKOLNY
w LUBICZU GÓRNYM
TROSKLIWE MISIE
ul. Piaskowa 23
ul. Widokowa
tel. 56 678-52-00
tel. 691-585-182

