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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubicz
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!

Wiosna to czas
renowacji dróg
– piszemy o tym
na stronie 3

Sprawcy włamań
w rękach policji
- czytaj więcej
na stronie 3

Przewodnicząca Rady
Hanna Anzel

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

KONFERENCJA OŚWIATOWA W LUBICZU GÓRNYM
19 marca br. w ZS nr 1 w Lubiczu Górnym odbyła się konferencja pt. „Miejsce i rola rodziców
w samorządowej oświacie gminy
Lubicz”.
Konferencja zorganizowana została z inicjatywy władz gminy:
Wójta Marka Olszewskiego oraz
Przewodniczącej Rady Gminy Hanny Anzel. Wśród zebranych gości
znaleźli się m.in. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji
„Rodzice Szkole”, pani Zofia Kilanowska – Dyrektor Toruńskiej Delegatury KO w Bydgoszczy, Karina
Wroniecka - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Rodziny Rady Gminy Lubicz, Barbara Kisielewska – radna
powiatu toruńskiego, Dyrektorzy

szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych.
Konferencja dotyczyła usprawnienia współpracy między szkołami a Radami Rodziców oraz roli
wszystkich rodziców w procesie
edukacyjnym ich dzieci. Aktywność
rodziców i ich zaangażowanie w życie szkoły uznano za niezwykle ważne elementy jej dobrego funkcjonowania. Należy dodać, że gmina
Lubicz jest dobrym przykładem takiego działania. Sam fakt organizacji konferencji oświatowej przez
władze gminy świadczy o wysokiej
randze tego zagadnienia. Referentami w czasie konferencji byli: Wojciech Starzyński, Zofia Kilanowska,
Danuta Ferens - Dyrektor SP nr 1

w Lubiczu Dolnym oraz Brygida
Bogdanowicz-Kopeć - Inspektor
ds. Oświaty. Swoje komentarze
odnośnie omawianych zagadnień
przedstawili także Marek Olszewski
oraz Hanna Anzel.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Salę konferencyjną wypełnili po brzegi rodzice i nauczyciele.
Kolejne spotkanie dotyczące tej tematyki zaplanowane jest na maj br.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem

FUNDUSZ SOŁECKI W REALIZACJI

Transport publiczny
jest dla nas
bardzo ważny
- piszemy o tym
na stronie 3

Specjalnie na Święta
– przepis na mazurek
kajmakowy!
czytaj więcej
na 4 stronie

Spotkania Wójta Marka Olszewskiego z Przewodniczącymi
Rad Sołeckich należą już w naszej
gminie do tradycji. Ostatnie takie
spotkanie odbyło się 5 marca br.
Głównym tematem obrad był
Fundusz Sołecki i sposoby jego
realizacji.
Na zebraniach wiejskich, które
miały miejsce w ub. roku mieszkańcy wszystkich sołectw naszej gminy
zadecydowali o podziale środków
z Funduszu Sołeckiego, który stanowi integralną część budżetu.
Wytyczone przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne z Planami Odnowy
Miejscowości. Środki zostaną przeznaczone na różnego rodzaju działania obejmujące wiele ważnych
aspektów życia. Przy ustalaniu zadań do realizacji, wiele z nich zaplanowano z myślą o najmłodszych
mieszkańcach – dzieciach i młodzieży – nowe lub odnowione place
zabaw służyć będą społecznościom
w Lubiczu Dolnym i Jedwabnie.
Dzieci będą miały także okazję
rozwijać swoje zainteresowania
sportowe, gdyż inwestycji na tym
polu jest również dużo. Rogówko,
Krobia, Brzeźno, Rogowo, Jedwabno – wszystkie te miejscowości
wzbogacą się o nowe bądź zmodernizowane, istniejące już boiska.
Warto też wspomnieć, że mieszkańcy Grębocina w ramach Funduszu zakupili sprzęt pozwalający

na rozwój ruchowy i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej.
Prawie wszystkie sołectwa zadbały o integracje mieszkańców planując imprezy okolicznościowe z
okazji Dnia Dziecka, Mikołaja,
Świątecznej „Choinki”. Zresztą nie
tylko dzieci bawić się będą w tym
roku dzięki Funduszowi Sołeckiemu. Dorosłych czekają festyny rodzinne, majówki, biesiady, spotkania seniorów czy dożynki. Za nami
już takie imprezy jak „Spotkanie
Pokoleń” w Lubiczu Dolnym,
Dzień Babci w Rogówku, Andrzejki
i Dzień Kobiet w Kopaninie.
Dzięki Funduszowi Sołeckiemu
zyskają wiejskie świetlice w Rogówku, Rogowie, Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim, Nowej
Wsi i Kopaninie, które zostaną zmodernizowane bądź wyposażone w
nowy sprzęt.

Oprócz tego Fundusz Sołecki
przyczyni się do poprawienia różnego rodzaju infrastruktury, dzięki
czemu przedsięwzięcia realizowane
przy jego pomocy będą służyły
mieszkańcom przez długie lata.
W Lubiczu Górnym np. mieszkańcy
zdecydowali o przeznaczeniu środków z Funduszu na zmodernizowanie ulicy Przy Skarpie, Lubicz Dolny wzbogaci się o ławki przystankowe, kosze uliczne, tablicę interaktywną, na osiedlu „Nad Strugą”
w Grębocinie mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo zakupionych
ławek z bali drewnianych, Grabowiec zyska tablicę z planem miejscowości, z kolei mieszkańcy Brzezinka planują zmodernizować parking poprzez położenie nowej
nawierzchni i zamontowanie ogrodzenia.
Podobnie w Nowej Wsi – nowa

nawierzchnia placu przy świetlicy
z pewnością cieszyć będzie jej mieszkańców.
Na koniec warto dodać, że dzięki
Funduszowi nasza gmina będzie ładniejsza. Dzięki ogłoszonym w Lubiczu Dolnym i Rogówku konkursom na najładniejszą posesję, zakupione w ramach Funduszu nagrody,
zachęcą mieszkańców do wzięcia
udziału w rywalizacji.
Podobnie w Młyńcu Pierwszym,
gdzie zdecydowano o zakupie materiałów poprawiających estetykę
wsi.
Jak widać pomysłów na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego jest wiele. Przyglądajmy
się zatem ich realizacji i wyciągajmy wnioski na przyszłość. To od nas
zależy jak wygląda nasza gmina
i jak się w niej żyje mieszkańcom.

Debata nad realizacją Funduszu Sołeckiego podczas marcowego spotkania Wójta z Sołtysami
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
Od początku 2012 r. Radni Rady Gminy Lubicz obradowali na
posiedzeniach komisji połączonych, stałych oraz sesjach.
Komisje połączone odbyły się w
następujących terminach: 19 stycznia, 27 stycznia, 17 lutego. Omawiano na nich projekty uchwał na
sesje, a także sprawy bieżące.
Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny obradowała 13 stycznia. Omówiono zagadnienia dotyczące Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, a także opracowano plan pracy Komisji
na rok 2012. W trakcie obrad komisji poruszano też sprawy bieżące,
m.in. planowane spotkanie ze sportowcami, którzy w zeszłym roku
osiągnęli wysokie wyniki.
W tym samym dniu obradowała
również Komisja Rewizyjna, która
omówiła plan pracy na 2012 rok.
19 stycznia obradowały pozostałe komisje stałe, tj. Komisja Samorządu i Porządku Publicznego, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki oraz Komisja
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy, które podsumowały realizację ubiegłorocznych zadań i omówiły plany pracy na 2012
rok.
27 stycznia 2012 r. odbyła się
pierwsza w tym roku (a dwudziesta
w kadencji 2010 – 2014) sesja. Rada
Gminy Lubicz podjęła uchwały
m.in.: w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok, w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz na lata
2012 – 2021, w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych
Rady Gminy Lubicz, w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmieniającą uchwałę
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 – 2013.

W czasie sesji przyjęto również
Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
24 lutego 2012 r. odbyła się druga w tym roku (a dwudziesta pierwsza w kadencji 2010 – 2014) sesja.
Rada Gminy Lubicz podjęła następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia taryfy na 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 2012 i 2013, w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Lubickich
Wodociągów Sp. z o.o., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012”, w sprawie
nadania nazwy ulicy „Jasna”
w miejscowości Mierzynek, w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu pomocy rzeczowej, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego w miejscowości Lubicz Dolny, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w miejscowości Lubicz
Dolny, w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w miejscowości Lubicz
Dolny, w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lubicz na 2012 rok. W obradach sesji uczestniczył Prezes Lubickich Wodociągów, Pan Jarosław
Falk. Pan Prezes omówił m.in.
wykonane w 2011 roku inwestycje
związane z kanalizacją oraz projekty trzech pierwszych uchwał.
Kolejna sesja Rady Gminy
Lubicz odbędzie się 30 marca br.

PIERWSZA BABSKA BIESIADA
W GRONOWIE
Pierwsza Babska Biesiada
w Gronowie już za nami. Kilkadziesiąt mieszkanek Gronowa
i Gronówka bawiło się 10 marca
w Szkole Podstawowej w Gronowie.
Uroczyste spotkanie zorganizowane zostało przez Radną
Karinę Wroniecką i Sołtysa Pawła
Kuczkowskiego oraz liczne grono
aktywnych Pań z Gronowa. Impreza ta mogła się odbyć dzięki
wsparciu z budżetu Gminy Lubicz
w ramach funduszu sołeckiego.
Wspólnie spędzony czas umilał akompaniament akordeonisty
oraz słodki poczęstunek.
Spotkanie uświetnili swoją

obecnością zaproszeni goście:
Przewodnicząca Rady Gminy
Hanna Anzel, Wójt Gminy Marek
Olszewski, Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Danuta Staniszewska oraz Dyrektor SP Ewa Fijałkowska. Panie z Gronowa i Gronówka pokazały, że potrafią się
bawić i wspaniale śpiewać. Udowodniły, że dobry humor i śpiew
są lekarstwem na wszystkie troski
dnia codziennego. Wspólna biesiada z pewnością na długo zapisze się w pamięci i sercach uczestniczek.
Do zobaczenia za rok na kolejnej biesiadzie w Gronowie!

Wspaniały tort na Pierwszą Babską Biesiadę

PROTEST WŁADZ GMINY SKIEROWANY
DO GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD W SPRAWIE ZMIANY NAZW WĘZŁÓW
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBICZ
Jako władze liczącej prawie 20
tys. mieszkańców Gminy Lubicz
(woj. kujawsko-pomorskie) wyrażamy zdecydowany sprzeciw
w sprawie zmiany nazwy węzłów
autostrady A-1 zlokalizowanych
na terenie gminy: „Węzeł Lubicz”
oraz „Węzeł Turzno”.
Obydwa wymienione węzły pod
tymi nazwami zostały przed kilkudziesięciu laty ujęte w strategicznych planach rozwoju naszej gminy,
zmieniając jej charakter, na zawsze
też odmieniły losy mieszkańców
gminy, wyznaczając im inny styl życia.
Nazwa „Węzeł Lubicz” jest od
piętnastu lat znana podróżującym
autostradą A1 kierowcom ze względu na połączenie drogi krajowej nr 1
w Czerniewicach z odcinkiem autostradowym A-1 w Lubiczu, natomiast „Węzeł Turzno” nie oddany
jeszcze do użytku ze względu na
brak drogi łączącej go z drogą krajową nr 15 jest oddalony od Torunia
o 20 km i trudno dopatrywać się
bezpośredniego związku z miastem
Toruń.
Zmianę nazw węzłów uważamy
za nieuprawnioną, gdyż zgodnie
z § 1 pkt. 7 Zarządzenia Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia
2009 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych nazwa węzła nadawana jest po
uzyskaniu opinii samorządu, które-

go nazwa dotyczy.
Niestety o proponowanych
zmianach nazw węzłów dowiedzieliśmy się z prasy, gdyż samorząd
Gminy Lubicz nie został uwzględniony w opiniowaniu powyższej
sprawy. Pragniemy też zauważyć, iż
§ 1 pkt. 2 cytowanego Zarządzenia
dopuszcza oznaczenie węzłów drogowych nazwami miejsc geograficznych istotnych z punktu widzenia
historycznego lub kulturowego.
Gmina Lubicz posiada równie długą
historię, jak sam Toruń, której udokumentowane początki sięgają co
najmniej początków XIII wieku. Od
tego bowiem czasu w Lubiczu funkcjonował gród warowny książąt
mazowieckich, strzegący brodu na
Drwęcy. Tu – w końcu XIII wieku
założono pierwszy umocniony punkt krzyżacki nad Drwęcą.
Od początków XIV wieku Lubicz słynął przez setki lat z licznych
młynów, dużych cegielni oraz papierni. Niewykluczonym jest, iż
znaczna część zabytkowych budowli toruńskich powstała z cegieł lubickich. W XVI i XVII wieku Lubicz był ważnym ośrodkiem przemysłowym, z licznymi młynami,
cegielniami, ale przede wszystkim
stanowił najważniejszy ośrodek
produkcji papieru w regionie. Od
XIX wieku – w związku z rozbudową tutejszych cegielni – Lubicz
urósł do rangi najważniejszego zagłębia produkcji cegieł w promieniu
co najmniej stu kilometrów. W cza-

sie II wojny światowej Lubicz stanowił ważny ośrodek polskiego
państwa podziemnego. Nie bez
znaczenia jest fakt, iż nazwa węzła
Lubicz kojarzy się z Gminą Lubicz,
liczącą obecnie prawie 20 tysięcy
mieszkańców, będącą jedną z największych gmin regionu kujawskopomorskiego, gdzie zlokalizowanych jest ponad 1,5 tys. podmiotów
gospodarczych, wśród których są
prawdziwi liderzy polskiej przedsiębiorczości znani nie tylko w kraju, ale też zagranicą.
Dlatego mając powyższe na
uwadze wnosimy o wnikliwe przeanalizowanie sprawy i pozostawienie
nazw w ich dotychczasowym
brzmieniu, gdyż naszym zdaniem
jest to w pełni uzasadnione.

OGŁOSZENIE
Zapraszamy osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne do udziału w
programie psychoedukacyjnym „Ujarzmić depresję”. Informację nt. programu można uzyskać
w Punkcie Konsultacyjnym, Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21, budynek
B, w każdą środę od godz.
10.00-14.00

DONIOSŁY JUBILEUSZ
KOŁA ŁOWIECKIEGO “MŁODNIK”
Wyjątkowo uroczysty charakter miały obchody 50-lecia Koła
Łowieckiego „Młodnik”, które
odbyły się 11 lutego 2012 roku.
Koło Łowieckie „Młodnik” powstało w wyniku podziału pierwszego toruńskiego Koła Nr 1 „Wisła”. Statut Koła Łowieckiego z siedzibą w Złotorii został zarejestrowany w 1961 roku na Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Toruniu. Założycielami Koła Łowieckiego „Młodnik” byli Izydor Anusiak, Alfons Cieszyński, Leon Lankauf, Bernard Wilmanowicz, Bernard Malinowski i niezwykle zasłużony dla Koła, Aleksander Szczepanowski, który pełnił funkcję pierwszego prezesa Koła. Obecnie Koło
liczy 22 członków, reprezentujących już trzecie pokolenie myśliwych.
„Koło Łowieckie Młodnik skupia miłośników sztuki łowieckiej,
którzy mogą odnaleźć tu miejsce do
realizacji swoich zamiłowań, krzewienia tradycji, zwyczajów i etyki
myśliwskiej oraz wzbogacić swoje
wspomnienia o niezapomniane historie związane z polowaniem” –
wyjaśnia Zbigniew Szczepanowski,
Prezes Koła Łowieckiego „Młodnik”.
Celem łowiectwa jest racjonalne
gospodarowanie zwierzyną, zgodnie z złożeniami ochrony przyrody
oraz gospodarki rolnej i leśnej. Na
przestrzeni wieków, łowy były przywilejem ludzi „dobrze urodzonych”, cesarzy, królów, duchowieństwa i rycerstwa. Zgodnie z obecnie
obowiązującym prawem łowieckim, gospodarowanie zwierzyną należy do państwa a jego podstawą są

Członkowie Koła Łowieckiego Młodnik podczas spotkania
z Ewą Mes - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

odpowiednie plany hodowlane.
„Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka zaczęła przynosić
w naszym Kole spodziewane efekty
– dodaje Zbigniew Szczepanowski.
Systematycznie wzrasta ilość pozyskiwanej zwierzyny i na naszym terenie pojawiają się nowe gatunki
takie jak: łoś, jeleń czy jenot.”
Koło Łowieckie „Młodnik”, zajmuje malowniczy obszar w dorzeczu rzek Wisły i Drwęcy o powierzchni 5,310 ha. Koło działa na rzecz
lokalnej społeczności, współpracuje ze Szkołą Podstawową
w Złotorii, aktywnie uczestniczy
w akcjach charytatywnych.
Pełna inicjatywy i osobistego zaangażowania działalność Koła została uhonorowana podczas uroczystego jubileuszu najwyższym
odznaczeniem Polskiego Związku
Łowieckiego, medalam „ZŁOM”.
Obchody 50-lecia Koła zainaugurowała Msza Święta w kościele
p.w. św. Wojciecha w Złotorii, celebrowana przez Ks. dr-a Mariana
Wróblewskiego – Proboszcza parafii Kościoła p.w. św. Wojciecha i Ks.
Leona Ulatowskiego – Kapelana
Myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Toruńskiego.
Część oficjalna uroczystości, której
program obejmował m.in. ode-

granie sygnału „Powitanie” i „Darz
Bór”, prezentację historii Koła,
dekorację Sztandaru Koła Medalem
ZŁOM i odznaczenie myśliwych
medalami Zasługi Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, odbyła się toruńskim Hotelu „Mercure-Helios”.
Podczas uroczystego wieczoru
zasłużonym myśliwym zostały wręczone Medale za Zasługi dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej. Te
zaszczytne odznaczenia otrzymali:
Edward Homa i Andrzej Szczepanowski.
Toasty i gratulacje składali myśliwym znamienici goście, m.in.:
Zbigniew Boniuszko –V-ce Prezes
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Marek Olszewski
– Wójt Gminy Lubicz, Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, Marian Frąckiewicz –Przewodniczący
Rady Miasta Torunia.
Uroczysty wieczór zakończyła
wykwintna zabawa jubileuszowa.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła
Łowieckiego „Młodnik” w Złotorii,
członkowie Zarządu zostali zaproszeni przez Ewę Mes, Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego. Podczas
spotkania uhonorowali oni Panią
Wojewodę okolicznościowym medalem.
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WIOSNA NA DROGACH
naszej gminy. W pierwszej kolejności zostaną naprawione ulice, którymi porusza się komunikacja publiczna, następnie te, które są najczęściej użytkowane, a w dalszej kolejności wszystkie pozostałe.
Również drogi gruntowe doczekają się naprawy i poprawy przejezdności. Rozstrzygnięty został przetarg na równanie z doziarnianiem i wałowaniem dróg gruntowych.
Już od jakiegoś czasu
mieszkańcy naszej gminy zgłaszają do Zarządu
Dróg potrzeby wykonania prac w tym zakresie
na poszczególnych odWiosenne renowacje gminnych dróg
cinkach dróg. Każdy ta-

Zarząd Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu rozstrzygnął przetarg
na remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych.
Roboty rozpoczęły się na początku marca i potrwają do 30 września
2012 r. Prace będą prowadzone
praktycznie w każdej miejscowości

ki sygnał jest sprawdzany, a droga
kwalifikowana do naprawy w określonej kolejności, w zależności od
jej stanu oraz natężenia ruchu. Prace
te jednak można wykonywać
w ściśle określonych warunkach
pogodowych. Gleba nie może być
zmrożona, ale też nie za bardzo
rozmiękła, ponieważ ciężkie maszyny zrobiłyby więcej szkody niż
pożytku. Z tego względu, pomimo
miejscami złego stanu dróg gruntowych, musimy uzbroić się w cierpliwość.
Obydwa przetargi wygrały doświadczone firmy drogowe, więc
należy się spodziewać, że jakość
wykonanych prac nas zadowoli.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PODGRODZIE TORUŃSKIE”
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!

Funkcjonująca od 2006 r. na
terenie gmin: Zławieś Wielka,
Wielka Nieszawka oraz Lubicz
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” po raz kolejny
zaprosi mieszkańców do składania wniosków na dotacje unijne.
Zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku
w Wielkiej Nieszawce już w maju
2012 r. ogłoszone zostaną konkursy
w ramach „Małych projektów” –
ślony przez uchwałę Rady Gminy.
dotacji skierowanych głównie do
Już nie będzie się opłacało wy- organizacji społecznych, gdzie
rzucać odpadów do lasu lub spalać dofinansowaniu podlega nawet 80%
ich w piecach, bo opłatę i tak każdy
musi uiścić. Gruz budowlany, ele- stowej, w której wytworzony zostaktro śmieci, czy odpady wielkoga- nie nawóz. Z konieczności segregabarytowe będą musiały zostać od cji odpadów zielonych będą zwolkażdego z nas odebrane przez wy- nieni ci mieszkańcy i przedsiębiorbranego przez gminę przedsiębior- cy, którzy udowodnią, że mają na
cę. Skoro tak, to będziemy wyma- swojej posesji spełniające odpogać w zamian za naszą opłatę wyko- wiednie normy kompostowniki.
A co z odpadami zmieszanymi?
nania rzetelnej usługi.
Odpady będą gromadzone przez Trafią do stacji segregacji odpadów.
każdego z nas w sposób selektywny,
bo wówczas opłata będzie niższa,
niż w przypadku odpadów zmieszanych.
A co dalej będzie się działo z naszymi śmieciami? Odpady segregoNa początku roku w Gmiwane będą trafiały do instalacji odnie Lubicz miała miejsce seria
zysku i przetwarzania odpadów. Po
włamań do domów jednoroprzetworzeniu makulatury powstadzinnych.
nie papier toaletowy, zeszyty itp.
Najaktywniej włamywacze
Z tworzyw sztucznych - nowe midziałali w Krobi i Mierzynku.
ski, doniczki, a także włókna, z któ19 marca toruńska policja porych później powstaną ubrania. Odinformowała, że zatrzymała
pady metalowe będą stanowiły dotrzech mężczyzn podejrzanych
datkowy wsad hutniczy do produko dokonanie tych włamań. Najcji stali lub aluminium. Szkło trafi
prawdopodobniej ofiarami grudo huty szkła i powstaną nowe wypy padli mieszkańcy nie tylko
roby. Odpady elektryczne i elektronaszej gminy, ale także wielu
niczne np. stare radia itp. będą rozinnych miejscowości z powiatu
montowane, odzyskane zostaną
toruńskiego.
z nich metale kolorowe, oraz twoO sprawie zatrzymanych bęrzywa sztuczne, a związki niebezdziemy informować w kolejpieczne będą poddane utylizacji.
nych numerach Gońca, zachęBędziemy również segregować
camy jednak naszych czytelniodpady zielone np. obierki czy trawę. Trafią one do stacji kompo-

DLACZEGO ZMIENIŁA SIĘ USTAWA O ODPADACH?

Sterty śmieci to niestety stały element krajobrazu gminy

Obrazek pierwszy:
Zima, mróz, śnieg skrzypi pod
stopami. Dzieci lepią bałwana i rzucają się śnieżkami. Jest piękny, słoneczny i mroźny dzień. Wiaterek zawiewa od strony lasu. W pewnym
momencie zmienił kierunek. I co to?
Piękna chwila zamienia się w koszmar. Ciężki czarny dym zasnuwa
krajobraz. Dzieci wdychają zanieczyszczone powietrze. To nasz sąsiad spala w swoim piecu stare opony. Nie chcemy tego. Chcemy, aby
nasze dzieci oddychały zdrowym
powietrzem, wolnym od toksycznych zanieczyszczeń.

knik w tym roku. Żona wybiera
miejsce na rozłożenie kocyka, dzieciaki z radością buszują po krzakach. Nagle miły nastrój pryska. Synek przewrócił się na stertę odpadów budowlanych wysypanych
w krzaki i poważnie rozciął nogę.
Koniec pikniku, szpital, ból i cierpienie...
Nie chcemy tego, nie godzimy
się na zanieczyszczanie lasów.

Teraz to się zmieni! Każdy z nas
będzie zobowiązany do uiszczania
opłaty na rzecz gminy, a w zamian
za to gmina zawrze umowę na wywóz odpadów z przedsiębiorcą do
Obrazek drugi:
tego uprawnionym. Przedsiębiorca
Jest wiosna. Pierwszy słoneczny ten będzie zobowiązany do odbioru
weekend. Wybieramy się z dziećmi odpadów komunalnych z każdej pona spacer po lesie. To pierwszy pi- sesji w terminach i w sposób okre-

poniesionych kosztów, nie więcej
jednak niż 25 000 zł.
Można starać się o dofinansowanie np. remontu i zakupu wyposażenia świetlic, organizację imprez integracyjnych, tworzenie turystycznych portali internetowych, renowacji kapliczek, budowy miejsc rekreacji i wypoczynku o charakterze
ogólnodostępnym i wiele, wiele
innych.
Wszelkich informacji o działalności LGD udziela filia biura stowarzyszenia w Lubiczu pod nr tel.
56 674 40 15.
To, co da się odzyskać, zostanie
odseparowane, a pozostały odpad
trafi do spalarni, która będzie
wytwarzała prąd elektryczny.
Wszyscy chcemy, aby nasze
otoczenie było czyste i wolne od
zanieczyszczeń. Razem stworzymy
czystą i ekologiczną gminę!

SPRAWCY WŁAMAŃ
W RĘKACH POLICJI
ków do zachowania ostrożności
i stosowania się do zaleceń policji, które mogą uchronić nas
przed włamaniem.
Przede wszystkim należy
zawsze dokładnie zamykać
drzwi i okna, także te od strychu
czy piwnicy. Przy dłuższej nieobecności zwróćmy się do sąsiadów, aby regularnie opróżniali nam skrzynki na listy
i usuwali sterty ulotek, których
nadmiar może świadczyć o tym,
że dom stoi pusty. Policja radzi
także, żeby do minimum ograniczyć wpuszczanie do domów
obcych – akwizytorów, przedstawicieli handlowych, sprzedawców drobnych usług.

TRANSPORT PUBLICZNY W GMINIE LUBICZ
Od stycznia 2012 r. funkcjonują nowe rozkłady jazdy oraz nowe
umowy z przewoźnikami transportu publicznego. Od samego
początku budziły one wiele emocji
i kontrowersji.
Zarząd Dróg otrzymał liczne
zgłoszenia dotyczące zmian w rozkładzie jazdy oraz zmian tras przejazdu. Te, które powtarzały się najczęściej, poddane zostały analizie
i zostały uwzględnione, część z nich
czeka do półrocza, kiedy zgodnie
z umową z przewoźnikiem, będzie
możliwa zmiana.
Otrzymujemy głosy o nie najlepszym taborze, o spóźnieniach (wynikających często z warunków drogowych); jednak są również głosy,

że niektórymi kursami przejeżdża ców? Kontrola trwa, a jej wyniki bę- kursy, a w zamian za to wybudować
jeden lub dwóch pasażerów, a za dą podane do publicznej wiadomoś- chodnik w miejscu szczególnie
każdy kurs gmina musi zapłacić. Na ci.
uczęszczanym przez pieszych, albo
obsługę transportu publicznego
Może lepiej wycofać niektóre utwardzić odcinek jakiejś drogi?
gmina przeznaczyła w tym roku 2,1
mln zł. To bardzo duża kwota, dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby wydać ją w sposób racjonalny i służący jak największej liczbie mieszkańców naszej gminy.
Biuro LGD „Podgrodzie Toczość, technologie przyjazne
Z tego względu pracownicy Zarząruńskie” zaprasza wszystkich
środowisku, lokalną twórczość
du Dróg przeprowadzają kontrole
zainteresowanych skorzystakulturalną, dziedzictwo kulturonapełnienia pojazdów na poszczeniem z unijnych dotacji zakresie
we, aktywny styl życia itp.
gólnych liniach i kursach, które potzw. „Małych projektów” na - organizacji imprez kulturalnych,
twierdzają znikome napełnienie na
szkolenie, które odbędzie się
sportowych, rekreacyjnych
niektórych z nich.
w dniu 19.04.2012 o godz. 12.00
promujących lokalne walory
Czy nas jako gminę stać na to,
w sali nr 4 Urzędu Gminy Lu(festyny, pikniki itp.)
aby organizować transport publiczbicz w Lubiczu Dolnym.
- zagospodarowania przestrzeni
ny dla jednego lub dwóch mieszkańPrzypominamy, że z dotacji
publicznej, poprzez np. budowę
skorzystać mogą organizacje pozaskwerów, ogólnodostępnych
rządowe, parafie, a także osoby fiplaców zabaw, miejsc rekreacji
zyczne zainteresowane projektami
itp.
z zakresu:
- tworzenia systemów informacji
- rozwijania aktywności społeturystycznej (zarówno w formie
cznej mieszkańców, poprzez
portali internetowych, jak i oznam.in. organizowanie imprez prokowania obiektów turystymujących lokalną przedsiębiorcznych), budowy małej infra-

Komunikacja Publiczna to niezwykle ważny aspekt w życiu gminy

Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź po zakończeniu
kontroli w kolejnych wydaniach
naszego Gońca.

SZKOLENIE DLA CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ
Z POMOCY W ZAKRESIE „MAŁYCH PROJEKTÓW”
struktury turystycznej
- renowacji i odnowy tradycyjnych elementów krajobrazu, np.
kapliczek wiejskich
- kultywowania miejscowych
obrzędów i tradycji
- budowy lub adaptacji niemieszkalnych obiektów na cele
handlu produktami lub usługami
związanymi z lokalnymi walorami
- badania miejscowego rynku produktów lub usług lokalnych
- wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawy prowadzenia działalności
kulturalnej lub gospodarczej
Serdecznie zapraszamy!
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„AKTYWNI I ZINTEGROWANI W GMINIE LUBICZ”

Rozpoczęła się kolejna edycja
projektu „Aktywni i zintegrowani
w Gminie Lubicz” realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu.
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt kierowany jest do 46
kobiet i mężczyzn: bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (często zmieniających
pracę), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnością.
Okres realizacji projektu: I edycja styczeń 2012r. – grudzień 2012r.

W ramach projektu uczestnicy
otrzymają:
- skierowanie na zajęcia w ramach
Centrum Integracji Społecznej
wraz z wypłatą świadczenia integracyjnego;
- zajęcia w ramach Klubu Integracji
Społecznej;
- skierowanie na staż wraz z wypłatą stypendium;
- szkolenia zawodowe;
- specjalistyczne poradnictwo m.in.
doradztwo zawodowe, prawne;
- wsparcie finansowe m.in. dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia organizowane w ramach projektu, opieki nad dziećmi – udzielane indywidualnie w zależności
od kwalifikacji i potrzeb;
- wyjazd integracyjno – turystyczny.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi m.in. - podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności
poruszania się po rynku pracy;
- uzupełnienie wykształcenia, które
zwiększa szanse na rynku pracy;
- aktywizację społeczną;
- rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej;
- podniesienie kompetencji życiowych.
Obszar działania: Projekt będzie
realizowany na terenie gminy
Lubicz.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie mogą zgłaszać się do
pracowników socjalnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu,
osobiście lub telefonicznie, pod nr.
telefonu 56 678 23 07. Udział
w projekcie jest bezpłatny.

POWITANIE WIOSNY W MŁYŃCU PIERWSZYM
szewski, który przypatrywał się i kibicował zmaganiom
sportowym zawodników, a na zakończenie zawodów wręczał wraz ze współorganizatorami Dyrektorem SzkoNa zdjęciu Błażej Janiaczyk (mieszkaniec Brzeźna) z Kadry
Narodowej Polski w kolarstwie w otoczeniu zawodników UKS Żak
ły Podstawowej
i UKS Sprint na trasie przełajowej w Młyńcu
w Młyńcu Pierw18 marca br., w ramach gmin- szym Janem Kłodawskim, Sołtysem
nego powitania wiosny w Młyńcu sołectwa Młyniec Pierwszy AndrzePierwszym, odbyły się wyścigi ko- jem Piotrowskim oraz Naczelnilarskie pod nazwą ,,Mistrzostwa kiem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Województwa w kolarstwie prze- Młyńcu Pierwszym Jackiem Koźliłajowym”.
kowskim okazałe puchary dla najPatronat nad imprezą sprawo- lepszych. W zawodach uczestniwał Wójt Gminy Lubicz Marek Ol- czyło ponad 150 zawodników z ca-

łego Województwa. Zawody odbywały się w różnych kategoriach począwszy od małych dzieci, a skończywszy na mastersach. Bardzo dużo emocji dostarczyło współzawodnictwo najmłodszych. W grupie tej
pierwsze miejsce wywalczył Kacper Muchewicz, natomiast w grupie
chłopców klas IV złoty medal zdobył Robert Muzalewski, a brązowy
Adam Dąbrowski (wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym).
Wszystkie dzieci uczestniczące
w zawodach z rąk pana Wójta
otrzymały pamiątkowe medale.
Szczegółowe wyniki wśród zawodników zaawansowanych można
znaleźć na stronie kpzkol.pl.tl

STOP WYPALANIU TRAW !
Każdego roku powraca problem wypalania traw. Wypalanie
traw nie tylko nie daje żadnych
korzyści, ale przyczynia się do niszczenia środowiska i zagrożenia
życia.
Zniszczeniu ulegają systemy korzeniowe roślin. Naukowcy twierdzą, że po takim pseudo-użyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje
kilku lat, by dawać takie plony, jak
przed pożarem. Jest to także proceder prowadzący do uśmiercania
wielu zwierząt. Co najważniejsze –
każdego roku w czasie wypalania
pól giną ludzie!
Wypalanie traw oprócz tego, że
jest naprawdę niebezpieczne, jest
też niedozwolone. Określają to od-

SPORTOWY SUKCES CHŁOPCÓW
Z ZS NR 2 W GRĘBOCINIE
3 marca 2012 w Zespole Szkół 5. Osiński Jakub
Nr 2 w Grębocinie odbyły się 6. Ziemiewicz Mateusz
Gminne Zawody Piłki Koszyko- 7. Szałkowski Piotr
wej chłopców szkół podstawowych.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Grębocinie zajęła I miejsce uzyskując kwalifikacje na zawody powiatowe. 7 marca w Grzywnie
na zawodach powiatowych chłopcy
wywalczyli IV miejsce.
Skład reprezentacji szkoły na zawodach gminnych:
1. Lorek Filip
2. Borzym Dorian
Zwycięzcy Gminnych
3. Siodelski Filip
Zawodów Koszykarskich
4. Chruściński Kamil

GMINNY KONKURS TEATRU
JEDNEGO AKTORA

Dnia 5 marca 2012 roku w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie odbyła się VII już edycja Gminnego
NABÓR DO UCZNIOWSKIEGO
Konkursu Teatru Jednego AktoKLUBU SPORTOWEGO „DRWĘCA” ra. Uczniowie ze wszystkich szkół,
Uczniowski Klub Sportowy 2010, 2011,
znajdujących się na terenie gminy
Drwęca Novar działający przy - Półfinał Mistrzostw Polski Dzie-ci Lubicz, prezentowali wcześniej
Urząd Gminy Lubicz
Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu w 2009 roku - III miejsce,
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,
przygotowane utwory. Ich zadatel. (056) 621 21 00
Górnym organizuje nabór do - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski niem było wykazanie się własną
klasy I gimnazjum (sportowej) Dzieci w 2010 roku- III miejsce
interpretacją tekstu, dobrą dykcją
Zarząd Dróg, Gospodarki Mie- o profilu piłki ręcznej dziewcząt. - Finał Mistrzostw Polski Młodzi- oraz odpowiednim doborem strojów
szkaniowej i Komunalnej w LubiW ramach funkcjonowania czek,
i rekwizytów. W jury zasiadły aktorczu ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz
klasy
sportowej uczniowie mają - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski
tel. (056) 678-27-09
tygodniowo 10 godzin zajęć wy- Juniorek Młodszych w 2011 roku.
chowania fizycznego oraz możli- - Zawodniczki naszego klubu naGminny Ośrodek Pomocy
wość wyjazdów na turnieje i obo-zy leżą do kadry wojewódzkiej młoSpołecznej w Lubiczu
dziczek oraz juniorek młodszych.
sportowe.
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. (056) 678-23-07
Wszystkie chętne dziewczęta
Zawodniczki klubu mają na
z rocznika 1999, które lubią sport
swoim koncie wiele osiągnięć:
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.
- Mistrzostwo Powiatu Szkół i pragną przeżyć sportową przyul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
Podstawowych oraz Gimnazjum godę serdecznie zapraszamy.
Dolny
Dziewcząt w roku 2008, 2009, Więcej informacji można uzyskać w
Biuro Obsługi Klienta
sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w
2010,
2011,
ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz
- Mistrzostwo Województwa Szkół Lubiczu Górnym
Górny, tel./fax: 056 678 53 14
Podstawowych w roku 2008, 2009, (tel. 56 678 52 00).
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lubiczu Dolnym
Komisariat Policji w Lubiczu
ul. Toruńska 12 b, 87-162 Lubicz
ul. Paderewskiego 3, 87-162
Młodzi gminni aktorzy
tel. 56 678-51-35, 516-188-715
Lubicz, tel. 56 6471 28 30

WAŻNE
TELEFONY:

PRZEPIS NA
MAZUREK

SUKCESY NAUKOWE UCZNIÓW
Z LUBICZA GÓRNEGO
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym odnieśli
w ostatnim czasie wiele sukcesów
w konkursach naukowych.
Laureatkami Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Biologii zostały Zuzanna Skuza (kl. 3d)
i Wanda Wiesiołek (kl. 3a). Finalistkami tego konkursu były Anita
Kowalska i Klaudia Neuman (kl.
3a). Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Chemii został Radosław Duk (kl.3a),

natomiast Anna Ordońska (kl. 3a)
oraz Maciej Rumiński (kl. 3d) są laureatami Wojewódzkiego Konkursu
przedmiotowego z Historii. W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki laureatem został
Jan Todek (kl. 6a). Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów: p. M. Trzeciakowskiej (biologia), M. Żurawskiej
(chemia), D. Romańskiej (historia),
D. Imalskiej (matematyka).

Kruche ciasto (porcja na 2 większe
lub 4 mniejsze mazurki):
- 1 kg mąki pszennej
- 50 dag masła
- 3 żółtka
- 1 jajko
- 15 dag cukru pudru
- skórka otarta z cytryny lub kilka
kropli aromatu waniliowego
- zimna woda
- puszka gotowego kajmaku
- orzechy włoskie
Mąkę i cukier puder przesiać
przez sito. Dodać pokrojone w kawałki masło i ucierać w dłoniach, aż
całość przypominać będzie drobną
kruszonkę. Na blacie usypać kop-

powiednie przepisy prawne: Ustawa
z dnia 16 października 1991 r.
o ochronie przyrody mówi: (zgodnie z art. 45 ustawy) "zabrania się
wypalania roślinności na łąkach,
pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych, szlakach
kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin". Art. 59. "Kto wypala
roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych,
w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny".
Chrońmy nasze mienie, a przede
wszystkim naszych bliskich przed
skutkami nieodpowiedzialności
i braku wyobraźni.

czyk, na środku zrobić wgłębienie,
wbić jajka wraz z wanilią lub skórką
cytrynową. Szybko wyrobić gładkie
ciasto. W razie potrzeby, dodać trochę zimnej wody lub mąki. Ciasto
zawinąć w folię i odstawić do lodówki na ok. 30 minut. Po wyjęciu
z lodówki wykleić ciastem blaszkę.
Spód nakłuć widelcem. Piec w temperaturze 180OC na złoty kolor przez
ok. 20-30 minut (aby spód upiekł się
równo, należy pamiętać o obciążeniu ciasta w trakcie pieczenia, np.
fasolą). Kajmakiem posmarować
upieczony spód. Udekorować
całymi lub zmielonymi orzechami
włoskimi.

ki teatru Baj Pomorski: Grażyna
Rutkowska-Kusa i Anna Chudek.
Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników stwierdziły, że dzieci
bardzo dobrze wywiązały się z powierzonego im zadania. Następnie
udzieliły małym aktorom i ich opiekunom wielu cennych rad, które
mogą być przydatne podczas przygotowań do następnych konkursów.
Organizatorkami konkursu od
pierwszej edycji są nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie: Agata Marchlik, Małgorzata PrątnickaBartosińska i Małgorzata Rozesłaniec.
Lista nagrodzonych dzieci:
Miejsce I
Zuzanna Pietkiewicz, Gronowo
Kacper Babiarz, Grębocin
Miejsce II
Laura Borowiec, Złotoria
Olga Makowska, Gronowo
Miejsce III
Martyna Łasińska, Gronowo
Amelia Ziółkowska, Młyniec
Wyróżnienia
Igor Dudkowski, Lubicz Górny
Klaudia Siółkowska, Lubicz Dolny
Agata Chlebowska, Lubicz Górny
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
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tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
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Michał Nowicki
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