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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W GMINIE LUBICZ

Na stronie 2
prezentujemy
"Dobre i złe
wspomnienia
z minionego
stulecia…"

29 czerwca br. szkoły w gminie
Lubicz kończyły kolejny rok
szkolny. W tym roku ostatni dzień
nauki wypadał wyjątkowo późno,
jednak rekompensatą dla spragnionych letniego wypoczynku
uczniów była przepiękna pogoda
jaka towarzyszyła im tego uroczystego dnia.
W roku szkolnym 2011/2012
w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Lubicz
uczyło się dwa tysiące dziewięciu
uczniów. Wielu z pośród nich osiągnęło znakomite wyniki w nauce,
warto także wspomnieć, że nasi
uczniowie reprezentowali gminę na
wielu konkursach naukowych, artystycznych i sportowych na poziomie

wojewódzkim i krajowym. Było też
wiele okazji to rywalizacji między
szkołami w konkursach i turniejach
organizowanych na terenie gminy –
m.in. w „Turnieju wiadomości
o krajach Unii Europejskiej”, „Turnieju ortograficznym o Puchar Wójta”, konkursie „Moja mała ojczyzna” czy „Gminnym konkursie
teatru jednego aktora”.
O sukcesach naszych uczniów
piszemy regularnie na łamach
„Gońca”, jest to jednak odpowiedni
moment, żeby jeszcze raz pogratulować i podziękować naszym wybitnym uczniom. Równie gorące podziękowania należą się kadrze
nauczycielskiej, bez której wyniki
te nie byłyby możliwe, jak również

rodzicom, którzy dbają o właściwy
rozwój swoich pociech.
W roku szkolnym 2011/2012
w każdej szkole podstawowej na terenie gminy Lubicz, kontynuowano
realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” prowadzonego przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja
tego projektu, który jest elementem
polityki oświatowej naszego państwa, zapewnia każdemu uczniowi
z las I II szkoły podstawowej
bogatą ofertę zajęć dodatkowych

zgodną z jego indywidualnymi
potrzebami oraz możliwościami
edukacyjnymi i rozwojowymi.
W tym roku wójt gminy Lubicz
Marek Olszewski brał udział w uroczystym zakończeniu roku w Szkole
Podstawowej w Gronowie. W pozostałych szkołach – Zespole Szkół
Nr 1 w Lubiczu Górnym, Zespole
szkół Nr 2 w Grębocinie, Szkole
Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
Szkole Podstawowej w Młyńcu
Pierwszym i w Szkole Podstawowej
w Złotorii zakończenie roku szkolnego miało równie uroczysty charakter.
Wszystkim uczniom życzymy
pogodnych i bezpiecznych wakacji!

WIOSENNO-LETNIE OBLICZE NASZEJ GMINY

Wieża kościelna
w Złotorii
remontowana
- więcej na stronie 3

Okres wiosenno-letni to czas,
w którym przyroda prezentuje się
w całej okazałości co doskonale
widać na terenie naszej gminy,
pełnej urokliwych, pełnych zieleni
miejsc.
Urząd Gminy Lubicz wraz z Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej czynią starania, aby nasza okolica zyskała o tej
porze roku dodatkowych walorów
estetycznych.
Jakiś czas temu w centrum Lubicza Górnego pojawił się wykonany z kwiatów herb gminy Lubicz,
który jest ciekawym urozmaiceniem
gminnego krajobrazu. Jednocześnie
usytuowanie herbu przy drodze,
którą dziennie przejeżdżają setki
samochodów sprawia, że może on
się stać wizytówką naszej gminy.

Ozdobne kwiaty pojawiły się
także przed Urzędem Gminy Lubicz. Specjalnie skonstruowane donice i wyrazista kolorystyka roślin
sprawiają, że okolice budynku zyskały pogodny i letni charakter.
Kwiaty to nie jedyny nowy element gminnego krajobrazu. W wielu miejscowościach pojawiły się
także młode drzewka, które mają
w przyszłości stworzyć malownicze
aleje.
Dzięki nowym nasadzeniom,
których w ostatnim czasie dokonali
pracownicy Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej,
wiele ulic i uliczek zyskało na
atrakcyjności.
Cieszmy się zatem letnią aurą,
która w gminie Lubicz jest szczególnie przyjemna dla oka.

Nowe drzewka dodają uroku gminnym ulicom

Służba Celna
odwiedziła szkołę
w Gronowie
- relacja na stronie 4
Ozdobne kwiaty przed Urzędem Gminy Lubicz

Herb gminy skomponowany z kwiatów
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
Sesja absolutoryjna
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Lubicz, która odbyła się 22
czerwca br., radni jednogłośnie
wyrazili swoje poparcie dla działań wójta gminy w minionym roku, udzielając mu tym samym absolutorium.
Przed głosowaniem, zgodnie
z procedurą absolutoryjną, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
i Budżetu oraz pozostali przewodniczący poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz
wyrazili pozytywne opinie o wykonaniu budżetu. Radni podkreślili,
że na uwagę zasługuje fakt, iż przy
nie najlepszej koniunkturze gospodarczej kraju i niełatwym budżecie
gminy, wójt podejmował rozsądne
decyzje, a środki publiczne służące
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
gminy wydawał racjonalnie.
Podziękowano wójtowi, również za to, iż pomimo faktu, że do
końca 2011 roku do budżetu nie
wpłynęły wszystkie zaplanowane
dochody (w tym refundacje poniesionych kosztów w wyniku realizacji programów zewnętrznych) uszczuplone finanse nie odbiły się
negatywnie na jakości i poziomie
życia mieszkańców.
Pamięci zmarłych radnych Rady
Gminy Lubicz
„W naszej pamięci są jeszcze
wciąż obecni jako żyjący, trudno
nam oswoić się z myślą, że nie ma
ich już wśród nas.
Wciąż w uszach, dźwięczą nam
jeszcze ich słowa, widzimy uśmiechy, gesty, przyjaźnie wyciągnięte dłonie”tak w sobotnie
popołudnie 23
czerwca br. radni wspominali
swoich nieżyjących już kolegów.

Chwile zadumy i wspomnień
poprzedziła odprawiona przez ks.
dra Mariana Wróblewskiego w intencji zmarłych obecnej i minionych
kadencji radnych: śp. Jerzego Kempińskiego, śp. Jerzego Dąbrowskiego oraz śp. Jana Klawińskiego,
Msza św. w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha w Złotorii,
w której wzięły również udział
rodziny zmarłych.
Spotkanie w sprawie Dróg
Wojewódzkich
19 czerwca br. w Urzędzie
Gminy Lubicz odbyło się spotkanie przewodniczącej Rady Gminy
Hanny Anzel z zastępcą dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich,
Sebastianem Borowiakiem.
W spotkaniu uczestniczyli także
zastępca naczelnika toruńskiej drogówki Marek Nowakowski, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich
Toruń, Leszek Gościniak, sekretarz
gminy Teresa Gryciuk oraz pracownik Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej Mirosław Wójcik.
Spotkanie dotyczyło przejścia
dla pieszych przy ul. Mostowej
w Grębocinie, dróg i chodników
w Brzeźnie, Lubiczu Dolnym i Nowej Wsi, a także nawierzchni dróg
w okolicach ulic Rzemieślniczej
i Trzaskalskiego w Lubiczu Górnym. Zebrani dyskutowali nad
wstępnym harmonogramem działań
w celu modernizacji tych elementów gminnej infrastruktury.
Będziemy na bieżąco informować o konkretnych decyzjach w tym
zakresie.

W trakcie spotkania

DOBRE I ZŁE WSPOMNIENIA Z MINIONEGO STULECIA…
z zapisków długoletniej przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich Grębocina Czesławy Andzińskiej
Prezentowany poniżej fragment wspomnień Pani Czesławy Andzińskiej, jest początkiem serii, w której chcemy zabrać
Państwa w sentymentalną podróż po minionych dziejach naszej gminy. Życzymy przyjemnej lektury.

W czasie mojej kilkuletniej
kadencji jako przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Grębocinie,
miałam obowiązek zorganizowania
dla członkiń co najmniej dwóch trzy
lub czterodniowych wycieczek krajoznawczych, każdego roku. Przychodziło mi to z łatwością, gdyż do
moich obowiązków służbowych, jako etatowego pracownika Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” początkowo w Grębocinie, później w Lubiczu należało szerzenie
kultury i oświaty. Dobrze zorganizowane wycieczki dawały radość
i zadowolenie ich uczestnikom, dobre wspomnienia, które pozostawały im w pamięci, a mnie samej satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku.
Długo prześladowały mnie jednak złe wspomnienia z wycieczki do
Krakowa, gdzie jako organizator
poniosłam niezasłużoną, sromotną
klęskę. Wyjazd z Grębocina był o
godz. 6:00, 50-osobowym „Jelczem” wypełnionym do ostatniego
miejsca. W drodze śpiewy, żarty,
sama radość, no i Kraków.
W umówionym miejscu czekał
przewodnik i obiadokolacja w restauracji. Przewodnik wskazał drogę do „Orbisu” i pożegnał się, Kierownik biura „Orbisu” przywitał
mnie bardzo serdecznie oznajmiając, że ma dla nas wspaniałą
niespodziankę, zamiast noclegu
w domkach w lesie, które mamy
zarezerwowane na dwie noce,
dzisiejszą noc spędzimy w najlepszym i najpiękniejszym hotelu
„Holiday” w Krakowie.
Bez słowa wysiedliśmy z autobusu przed hotelem, kiedy oznajmiłam moim wycieczkowiczom, że tu
jest nasz nocleg. Kilka kobiet weszło ze mną do recepcji i osłupienie piękna, duża sala pełna świateł,
kandelabry, spacerujące panie
w pięknych toaletach, panowie we
frakach, Murzyni i Chińczycy.
Podszedł do mnie mężczyzna

KOLEJNE MILIONY Z UNII EUROPEJSKIEJ
DLA GMINY LUBICZ
W najbliższych dniach wójt
gminy Lubicz Marek Olszewski
podpisze w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej budowy kanalizacji w Grębocinie
kwotą 1 miliona złotych.
Dzięki dotacji już w tym roku
rozpoczną się prace przy budowie

I etapu kanalizacji Grębocina.
Jeszcze w tym roku gmina Lubicz podpisze umowy na kolejne
środki unijne, będą to m.in. duże
kwoty na budowę boiska i amfiteatru w Lubiczu Dolnym, placu zabaw w Nowej Wsi, miejsca rekreacji
i wypoczynku wraz z parkingiem
w Lubiczu Dolnym oraz na orga-

STAWKI PODATKÓW W GMINIE LUBICZ
14 listopada 2011 roku Rada Gminy Lubicz
przyjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu
żyta, co przełożyło się na obniżenie podatku rolnego.
W bieżącym roku tylko dwie gminy ościenne mają
niższe stawki tego podatku, natomiast w sześciu gminach
podatek ten jest wyższy niż w Gminie Lubicz.
Również 14 listopada 2011 r. Rada Gminy Lubicz
przyjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. W stosunku do stawek proponowanych przez Ministerstwo Finansów, stawki w gminie Lubicz nie są wygórowane. Obecny stan rzeczy przedstawiają dwie poniższe
tabele
STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2012 ROK
W GMINIE LUBICZ I GMINACH OŚCIENNYCH
KOMUNIKAT GUS
Lubicz

CENA ŻYTA STAWKA z 1 ha
74,18
185,45
45,00
112,50

nizację święta plonów w Lubiczu
Górnym.
Przypomnijmy, że od 2005 roku
Urząd Gminy Lubicz pozyskał do
tej pory ponad 11,5 mln zł.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca to jeden z najlepszych
wskaźników w regionie wśród gmin
wiejskich.

w hotelowym uniformie i zapytał,
czy jestem kierownikiem zgłoszonej wycieczki? Nie wiedziałam, co
odpowiedzieć, ale on powitał serdecznie i oznajmił „macie Państwo 2osobowe pokoje, zaś kierownikowi
przydzielono apartament, zaraz
przyjdzie obsługa, która rozprowadzi Państwa po pokojach”.
Kobiety, które weszły ze mną
oddaliły się, a ja struchlałam, weszłam do autobusu, a kobiety powiedziały, że będą spać w autobusie.
Wytłumaczyłam im, że zaraz przyjdzie po nich obsługa, a ja za hotel
i tak muszę zapłacić.
Po chwili obsługa sprawnie rozprowadziła całe towarzystwo po pokojach. Do mojego apartamentu zameldował się nasz kierowca mówiąc, że sam się przydzielił. Szczęście, że zaraz usnął, a ja mogłam
spokojnie popłakać.
O godzinie 8:00 przyszedł przewodnik, zbudził kierowcę, a ja zaproszona do recepcji musiałam złożyć kilka podpisów nie bardzo śledząc, co podpisuję. Rano uczestnicy
wycieczki przyjęli mnie podziękowaniem za piękny nocleg, twierdzając, że taka przygoda w życiu już
im się nie zdarzy.
Na śniadanie zjadłam tylko kanapkę przywiezioną z domu, nie
wyszłam zwiedzać Krakowa, ponieważ byłam tu kilkakrotnie, trochę
pospałam, ale budziłam się mając
przed oczyma rachunek za hotel
„Holiday”.
Obiadokolację zjedliśmy późno,
gdyż Przewodnik chciał byśmy
dużo zwiedzili, krótko objaśniając
na koniec, jak dojechać do lasku,
gdzie znajdują się domki noclegowe. Zrobiło się późno i ciemno
zanim żony wyciągnęły mężów
z restauracji. Kierowca stracił zupełnie orientację, ale znalazł się
jednak doradca twierdząc, że trzeba
poszukać spelunki i pijaka, który tu
mieszka i za parę groszy zaprowadzi nas na miejsce.
Pomysł chwycił, pijak opłacony,
a autobus ruszył w dalszą drogę
duktem leśnym. Po przejechaniu
paru kilometrów ów człowiek kazał
kierowcy stanąć, otworzył drzwi
i zaginął w leśnej gęstwinie. Sytuacja przedstawiała się niewesoło godzina 23:00, ciemności egipskie
kobiety zaczynają popłakiwać,
a mężczyźni ruszają w drogę powrotną po ratunek. Autobus nie ma
żadnych szans na próbę wycofania,
czy w ogóle dalszą jazdę. Bladym
świtem przyjeżdżają milicjanci, je-

den z nich siada za kierownicą
autobusu, a drugi milicyjnym samochodem rusza przodem, wskazując drogę.
Okazuje się że za niecałe pół
kilometra jest piękna polana i wyrębowisko, gdzie autobus i samochód
swobodnie zawracają, zabierając
śpiących wysłanników. Chwała im
chociaż za to, że zdążyli zawiadomić milicjantów, gdyż domki noclegowe okazały się w zupełnie w innym kierunku.
Obiecana przewodniczka nie
przyszła, więc wycieczka postanowiła wrócić do domu, zwiedzając po
drodze wspaniałe meble w Swarzędzu.
W połowie powrotnej drogi ze
względu na zmęczenie i wyczerpanie kierowcy nastąpiła 2-godzinna przerwa, reszta drogi upłynęła
pod znakiem przystanków pod
sklepami z napojami, śpiewem na
ustach „Góralu czy ci nie żal” nie
wspominając już o „Pije Kuba do
Jakuba”.
Epilog
Nadszedł oczekiwany niecierpliwie rachunek za nieszczęsny
hotel „Holiday”, który przekroczył
moje najgorsze oczekiwania, choć
wynagrodzenie jakie wówczas
otrzymywałam nie zdołało pokryć
rachunku, do dzisiaj śni mi się niezapomniana przygoda z noclegiem
w słynnym hotelu „Holiday”
w Krakowie.
ZESPÓŁ EKONOMICZNOADMINISTRACYJNY
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W LUBICZU
Jak już informowaliśmy, na
podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz od dnia 1 kwietnia br.
rozpoczął działalność Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.
Jego siedziba mieści się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym przy ulicy Piaskowej
23 (lokal 108 i 109, nr tel.:
884 808 953). Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy
związane z oświatą należy kierować bezpośrednio do tej jednostki, gdyż wraz z jej powstaniem
w Urzędzie Gminy Lubicz przestała funkcjonować komórka inspektoratu ds. oświaty.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2012 W GMINIE LUBICZ I GMINACH OŚCIENNYCH
Podstawa opodatkowania

stawki MF2012 Lubicz
o 4,2 %

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 pow.
b) pod jeziorami,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha pow.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 pow.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 pow.użytkow.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 pow.użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m2 pow. użytkowej
d) związ. z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działaln. leczniczej
przez podmioty udziel.tych świadcz- od 1m2 pow.uż
e) garaży - od 1m2 pow.uż.
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. pożytku publicz.
przez organ.poż.pub.od 1m2 pow
3) od budowli - 2% ich wartości

0,84

0,80

4,33
0,43

4,33
0,30

0,70
21,94

0,60
19,50

10,24

5,26

4,45

4,41

7,36
7,36

6,00
4,00

2%

2%
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GMINNE ZAWODY
SPORTOWO–POŻARNICZE
W GRĘBOCINIE ZA NAMI
3 czerwca br. w Grębocinie odbyły się gminne zawody sportowopożarnicze. Wzięły w nich udział
drużyny ze wszystkich jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
Gminy Lubicz.
Zawody były okazją porównania
sprawności fizycznej, kondycji
i umiejętności naszych strażaków.
Rywalizację zaczęły drużyny
najmłodszych, którzy stanowią
przyszłość gminnych OSP. W tej
kategorii najlepsze okazały się dzie-

wczęta z Młyńca Pierwszego oraz
chłopcy ze Złotorii. Wśród dorosłych strażaków zwycięstwo odnieśli reprezentanci OSP Gronowo.
Drugie miejsce przypadło drużynie OSP z Rogowa a trzecie drużynie OSP Młyniec Pierwszy.
Na zawodach obecni byli wójt
gminy Lubicz Marek Olszewski
oraz prezes Zarządu Oddziału
Gminnego OSP RP Ryszard Korpalski.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski zagrzewał strażaków do rywalizacji

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ
WĘZEŁ TURZNO NA AUTOSTRADZIE A1
Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 15 W BRZEŹNIE
Jak pamiętamy, właściciele
gruntów w Brzeźnie, przez które
przebiega budowana właśnie droga, mieli problemy z uzyskaniem
informacji o wysokości odszkodowań, które przysługują im za
grunty przekazane pod jej budowę.
Z tego względu wójt gminy Lubicz Marek Olszewski zorganizował spotkanie, które odbyło się 19
marca 2012 r. w świetlicy w Brzeźnie. Na spotkanie przybył dyrektor
bydgoskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Kowalczyk, dyrektor
Wydziału Infrastruktury Urzędu
Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński oraz zainteresowani rolnicy.
Dzięki temu wyjaśniono większość wątpliwości, co zaowocowało wszczęciem przez Urząd Wojewódzki procedury odszkodowawczej. To z kolei umożliwiło rozpoczęcie robót przez pracowników
firmy Strabag.
Obecnie wykonywane są roboty
ziemne na dużą skalę. Aby zapobiec
zniszczeniu dróg gminnych, Zarząd
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu zawarł

„XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW DZIECI
I MŁODZIEŻY - WIGRASZEK OGŁASZAM ZA ZAMKNIĘTY!”
Tymi słowami znany polski
aktor Maciej Damięcki uroczyście, choć nie bez żalu zamknął odbywający się już po raz jedenasty,
czterodniowy Międzynarodowy
Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”.
Koło teatralne działające przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu
Dolnym zaprezentowało spektakl
„Przez Pacyfik” według prozy i poezji Zbigniewa Jankowskiego, poetymarynisty i eseisty, którego dziennik pokładowy „Pacyfik, dnia…”
stał się podstawą autorskiego scenariusza Marii Kalas. Spektaklowi
towarzyszyły szanty śpiewane przez
Helenę Kalas i pozostałych młodych aktorów - członków załogi
płynącego przez burzliwy ocean
żaglowca. Pobytowi na „pięknej jak
baśń” Suwalszczyźnie - ziemi pogranicza trzech kultur - polskiej, litewskiej i białoruskiej towarzyszyły
serdeczne życzenia samego autora
„Pacyfiku…” .

zu, o sylwetce wygiętej nieco do tyłu, która dopiero co odłożyła kapelusz na kamienną ławkę - Maria Konopnicka - musiała z pobłażliwym
zdumieniem obserwować barwne
i głośne korowody młodych artystów przeciągające kilka razy dziennie przed jej dziewiętnastowiecznym domem zamienionym w muzeum. Zespoły przemieszczały się
z auli PWSZ im. prof. Edwarda
Szczepanika (ostatniego premiera
Rządu Polskiego na Uchodźctwie,
innego, obok Czesława Miłosza,
znamienitego mieszkańca Suwałk)
do siedziby Regionalnego Ośrodka
Kultury i Sztuki - gospodarza festiwalu, pędziły na ulicę Teatralną,
czyli na miejsce radosnych ulicznych akcji teatralnych wszystkich
zespołów. Życzliwymi obserwatorami, a czasem uczestnikami tych
wesołych happeningów stawali się
przygodni Suwałczanie. Zresztą
życzliwość i szczególna pogoda
ducha mieszkańców współtworzyła
atmosferę tego festiwalu.

Marynarze znad Wisły
Różnorodność spektakli
Mimo że „marynarze znad Wisły”, jak nas ochrzczono w wywiadzie internetowym, wrócili tym razem bez nagrody, to radość z powodu pobytu na festiwalu była wielka.
Byliśmy jednym spośród ośmiu występujących w kategorii dziecięcej
teatrów, jedynym z naszego regionu
i jednym z ośmiu zespołów polskich. Obok nich swoje przedstawienia prezentowali młodzi z Łotwy (trzy zespoły), Białorusi, Bułgarii i Słowacji. Subtelna dama z brą-

Spektaklom konkursowym towarzyszyły przedstawienia teatrów
profesjonalnych. Ze wzruszającym
spektaklem „Szczęśliwy książę”
przyjechał Teatr Lalki i Aktora
z Łomży, sztukę „Mignone” odwołującą się do cyrkowej błazenady,
groteski i barokowej maski wystawił w miejskim parku teatr „Wędrujące Lalki Pana Pejo” z Sankt
Petersburga. W konwencji pantomimy obejrzeliśmy w plenerze „Obrazki nieznanego malarza”
Teatru Nikoli
z Krakowa
Mikołaja
Wiepriewa,
za przepiękny plenerowy spektakl
oparty na
legendach
o syrenach
„Syrenada”
Nasi młodzi aktorzy w trakcie przedstawienia

wystawiły nad Zalewem Arkadia
warszawskie teatry „Klinika Lalek”
i „Makata”. Słowiańskiemu sztafażowi tego przedstawienia towarzyszyła nieco magiczna i tajemnicza
muzyka teatru naturalnego dźwięku
wprowadzając niejako młodych widzów w atmosferę kolejnego wydarzenia-spektaklu tworzonego przez
samych uczestników festiwalu pt.
„Sen o nocy letniej”. W tym ostatnim widowisku, przygotowywanym podczas cyklu warsztatów wokalno-ruchowych połączonych z nauką białego śpiewu, pantomimy,
teatru cieni, oraz klejenia wielkich
kolorowych lampionów z wikliny
i bibuły występowali też młodzi artyści z Lubicza. Współtworzyli regionalny, obrzędowy nastrój widowiska, odbywającego się przecież
kilka dni przed nocą świętojańską.
Warto dodać, że z młodymi artystami pracowali aktorzy z Polski, Francji, Rosji i Czech. Z tego ostatniego
kraju przybył Teatr Liseń, który na
koniec festiwalu zaprezentował
w konwencji teatru cieni najpiękniejszy chyba spektakl „Savitri”.
Grand Prix festiwalu
Jury w składzie: Łucja Żarnecka, Władysław Kubień, Mateusz
Damięcki i Jan Zdziarski przyznało
Grand Prix festiwalu młodzieżowemu teatrowi „Sluchadlo” z Nitry na
Słowacji. Warto dodać, że z tej samej miejscowości od lat przyjeżdża
do „Baja Pomorskiego” z gościnnymi spektaklami reżyser Ondrej
Spiszak, autor kilku toruńskich
spektakli.
Mam nadzieję, że wigraszkowe
doświadczenia, krajobrazy i kontakty staną się dla naszych młodych
aktorów nową inspiracją w ich
przyjaźniach i myśleniu o teatrze
Warto nadmienić, że gmina Lubcz sfinansowała pobyt młodych
aktorów z Lubicza Dolnego wraz
z ich opiekunami na festiwalu, przeznaczając na ten cel kwotę 3.900zł.
M.K.

Budowa drogi w Brzeźnie

Wszystko po to, aby uciążliz wykonawcą robót porozumienie,
zgodnie z którym Strabag jest zo- wości związane z budową były jak
bligowany do dokonywania prze- najmniejsze.
Prace mają się zakończyć
glądów dróg gminnych przebiegających w pobliżu placu budowy w marcu przyszłego roku.
i w razie konieczności dokonywania
ich napraw.
JEDENAŚCIE WNIOSKÓW
Z GMINY LUBICZ
W KONKURSIE LGD
„PODGRODZIE TORUŃSKIE”
NA DOTACJE Z „MAŁYCH PROJEKTÓW”
Bardzo duże zainteresowanie towarzyszyło ogłoszonemu
przez Lokalną Grupę Działania
„Podgrodzie Toruńskie” konkursowi dotacyjnemu na „Małe
projekty”.
Nabór trwał od 5 do 20 czerwca 2012 roku. Złożono jedenaście dość różnorodnych tematycznie wniosków, z czego trzy
przygotowała gmina Lubicz, trzy
wnioski złożyły OSP, dwa wnioski przygotowały parafie, zaś trzy
wnioski – osoby fizyczne i firmy.
Gmina Lubicz złożyła swoje
wnioski na budowę placu zabaw
w Nowej Wsi, urządzenia miejsca rekreacji i parkingu w Lubiczu
Dolnym za Urzędem Gminy oraz
na organizację dożynek gminnych
w Lubiczu Górnym.

Druhowie z OSP Brzezinko,
Gronowo oraz Mierzynek złożyli
wnioski na remont i modernizację
zawiadywanych przez nich świetlic.
Parafie ze Złotorii i Lubicza
Górnego przygotowały wnioski
dotacyjne na renowację figur i kapliczek. Za unijne środki renowacji poddana zostanie figura św.
Jana Nepomucena w Lubiczu
Górnym oraz zabytkowa kapliczka na cmentarzu przykościelnym
w Złotorii.
Osoby fizyczne i firmy złożyły
wnioski na budowę ogólnodostępnego placu zabaw, zakup
eksponatów do muzeum oraz
organizację cyklu szkoleń skierowanych dla dzieci w wieku
3-9 lat.

REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA
W ZŁOTORII
Neogotycka świątynia p.w. św.
Wojciecha w Złotorii, w roku 2006
obchodziła jubileusz stulecia swojego istnienia, warto jednak zaznaczyć, że dzieje samej parafii
sięgają początków XIX wieku.
Długa historia tego kościoła
obrazuje niezwykłą potrzebę posiadania własnego miejsca do modlitwy przez mieszkańców Złotorii,
którzy przez dziesiątki lat własnym
nakładem sił i środków walczyli
o jego istnienie z historią oraz przeciwnościami losu. Efektem tego
wspólnego wysiłku jest świątynia
doceniona dziś przez znawców, bowiem od 2003 roku znajduje się
w rejestrze zabytków. Budynek kościoła oraz jego wyposażenie, pochodzące z kilku epok historycznych i artystycznych, stanowią bardzo ważną część bogactwa kulturowego naszej gminy. Jaki zauważa
proboszcz miejscowego kościoła
ks. dr Marian Wróblewski jest on
doskonałą wizytówką gminy Lubicz
oraz pierwszym i najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem
w Złotorii.
Przeszło stuletnia świątynia,
służąca do sprawowania kultu Bożego dla ponad trzech tysięcy parafian – mieszkańców wsi Złotoria,
Nowa Wieś i Kopanino, wymaga
jednak szczególnej troski. Ponieważ
doraźne naprawy okazały się nie-

Wieża kościoła
w trakcie prac remontowych

skuteczne, w czerwcu bieżącego roku rozpoczął się generalny remont
więźby dachowej oraz pokrycia dachowego zabytkowej wieży kościelnej. Zakończenie prac remontowych wyznaczono na koniec września br. Dostrzegając pilną potrzebę
remontu gmina Lubicz wsparła finansowo parafię udzielając dotacji
celowej w wysokości 30.000 zł na
prace konserwatorskie i restauratorskie.
Wszyscy mamy nadzieję, że ten
remont oraz nieustanna troska zarówno ks. proboszcza, jak również
parafian, pozwoli przetrwać świątyni następne stulecia.
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ŚWIĘTO RODZINY W ZŁOTORII

Powitanie gości Festynu

10 czerwca br. na boisku Szkoły Podstawowej w Złotorii odbył
się Charytatywny Festyn Parafialny „Święto Rodziny”, zorganizowany przez proboszcza parafii
Złotoria – ks. kan. dra Mariana
Wróblewskiego i Parafialne Koło
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Festyn został objęty honorowym patronatem wójta gminy Lubicz – Pana Marka Olszewskiego.
Celem Festynu było zebranie
funduszy na kolonie dla dzieci z parafii, integracja mieszkańców oraz
propagowanie zdrowego stylu życia.
Uczestników zaszczycili swoją
obecnością znamienici goście: przewodniczący Rady Miasta Torunia –
Marian Frąckiewicz, komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Kazimierz Stafiej,
wójt gminy Lubicz – Marek Olszewski, przewodnicząca Rady Gminy
Lubicz – Hanna Anzel, radni gminy
Lubicz oraz sołtysi poszczególnych
wsi z parafii.

SUKCES PIŁKAREK
RĘCZNYCH Z LUBICZA
Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drwęca Novar” oraz uczennice ZS
nr 1 w Lubiczu z rocznika 1997
osiągnęły najlepszy wynik
w historii Klubu.
Sukces ten odniosły zajmując IV miejsce na Finale Pucharu
ZPRP Młodziczek, który odbył
się Dźwirzynie w dniach 28.0502.06.2012r.
Zawodniczki UKS Drwęca
Novar odpadły dopiero
w ćwierćfinale, przegrywając
z drużyną ze Słupska 19:26.
W meczu o brązowy medal Klub
z Lubicza przegrał z drużyną ze
Szczecina 26:23, zajmując ostatecznie IV miejsce.
I miejsce zajęła Słupia Słupsk, II miejsce Ruch Chorzów,
a III miejsce Kusy Szczecin. Do
"Najlepszej Siódemki" Finału
wybrana została nasza zawodniczka Melisa Pawłowska, natomiast trenerka Daniela Wiśniewska wyróżniła Natalię Kowalską,
która we wszystkich meczach
wykazała się grą na wysokim
poziomie.
Uczestnictwo w Finale Pucharu ZPRP Młodziczek dofinansowany został przez Urząd
Gminy Lubicz.

Na przybyłych czekały liczne
atrakcje, m.in.: namiot interaktywny z nowinkami technicznymi
XXI wieku, ściana wspinaczkowa,
amerykańskie „sigłeje”, ring bokserski, trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, kucyki oraz wypełniona
artystami scena. Zaprezentowali się
na niej m.in.: uczniowie Szkoły
Podstawowej w Złotorii, „Mała Rewia” z Torunia oraz „Złota Jesień”
z Klubu Seniora w Grębocinie.
Odbył się także turniej piłki nożnej
dla panów w wieku 30+, wygrany
przez drużynę ze Złotorii.
Festyn nie byłby tak udany, gdyby nie liczni sponsorzy. Szczególne
podziękowania organizatorzy kierują do: wójta, przewodniczącej
rady oraz radnych gminy Lubicz,
Pana Ryszarda Szymańskiego, P.P.
Marcina i Gabriela Anusiak, Pana
Józefa Kotkiewicza, P.P. Wiesława
i Elżbiety Żarkowskich, Pani Elżbiety Marcinkiewicz, Pana Matec- stworzyli wspaniałą, niezapokiego, Pana Marcina Kostrzewskie- mnianą atmosferę. Do zobaczenia
go oraz Pana Jakuba Pietkiewicza.
za rok.
Wszyscy uczestnicy festynu

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBICZ
6 czerwca br. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubiczu Górnym
gościła uczestników "Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego o Puchar Wójta Gminy
Lubicz" dla klas 4–6 Szkół Podstawowych.
W konkursie startowali reprezentanci pięciu szkół z naszej gminy: Grębocina, Lubicza Dolnego,
Lubicza Górnego, Młyńca i Złotorii.

Konkurs organizowany był przez
polonistki ze Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Górnym – panie Katarzynę Rumińską, Elizę Wirską i Marię Lamparską
Zwyciężył uczeń Szkoły Podstawowej z Lubicza Górnego – Kacper
Kowalczyk z klasy IVa. Puchar Przechodni, który obliguje do organizacji
konkursu w przyszłym roku, przeszedł tym razem w ręce uczniów

Szkoły Podstawowej w Złotorii.
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZS Nr 1 w Lubiczu
Górnym oraz wójta gminy Lubicz,
Marka Olszewskiego wraz z dyplomami wręczyły pani Anna Kępara –
p.o. dyrektora ZS Nr 1 w Lubiczu
Górnym oraz pani Brygida Bogdanowicz - Kopeć - dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.

LEKCJE TAŃCA „ZUMBA”
W JEDWABNIE, ROGÓWKU I GRĘBOCINIE

OBCHODY DNIA DZIECKA
W GMINIE LUBICZ
zzerii Promyk" z ul. Lipnowskiej
w Lubiczu Górnym, firmy Cereal
Partner Poland Toruń-Pacific, firmy
„Mamo, Tato – baw się z nami” Shorewood Poland z Krobi, piekar– pod takim hasłem 4 czerwca br. ni P. Kasprzak z Torunia oraz wszysw Lubiczu
Górnym odbył się festyn
rodzinny organizowany
z okazji Dnia
Dziecka
przez Przedszkole Publiczne „ChatDzień Dziecka w Lubiczu Górnym
ka Puchatka”
i jego Radę Rodziców wspólnie tkich pozostałych Sponsorów, któz radnym Lubicza Górnego, Juliu- rzy pragnęli pozostać anonimowi.
szem Przybylskim. Tegoroczny fe- Dziękujemy także Panu Andrzejowi
styn swoją obecnością zaszczycili Krzyżanowskiemu, kierownikowi
m.in. Marek Olszewski, wójt gminy Zarządu Dróg, Gospodarki MieLubicz oraz Zbigniew Świątecki, szkaniowej i Komunalnej w Lukomendant Komisariatu Policji biczu – za pomoc transportową oraz
pracownikom Spółdzielni Mieszkaw Lubiczu Górnym.
Program festynu wypełniony niowej w Lubiczu za zaangażowabył wieloma atrakcjami - zabawy nie i pomoc w organizacji niezbęprowadzone przez „nadwornego” dnego zaplecza.
Już dzisiaj serdecznie zapraszaprzedszkolnego wodzireja – Pana
Jana Skindera, przedstawienie przy- my wszystkie dzieci i mieszkańców
gotowane przez Objazdowy Teatr naszej gminy do wspólnej zabawy
„Vaška” z Torunia, a także dmu- za rok!
chane zamki, przejażdżki kucykiem, słodycze, owoce i upominki,
Dzień Dziecka w Kopaninie
a także, ognisko z kiełbaskami.
Dzięki wieloletniej już współZ kolei 9 czerwca br. w Kopanipracy ze służbami działającymi na nie także odbyła się rodzinna impreterenie naszej gminy, tj. Ochotniczą za z okazji Dnia Dziecka, finansoStrażą Pożarną z Lubicza Dolnego wana z funduszu sołeckiego. Jej
oraz Policją, każdy uczestnik festy- organizatorami byli członkowie Ranu mógł z bliska obejrzeć wóz stra- dy Sołeckiej Kopanina na czele
żacki i policyjny radiowóz.
z sołtysem Ludwikiem Wekierą.
Organizatorzy festynu jeszcze
Przy pięknej pogodzie mieraz pragną bardzo gorąco podzięko- szkańcy wsi wraz ze swoimi pociewać wszystkim osobom, które swo- chami mieli okazję korzystać z wieją hojnością, pomocą i życzliwością lu atrakcji. Specjalnie dla dzieci
przyczyniły się do tego, iż na bu- organizatorzy zapewnili dmuchany
ziach naszych lubickich dzieciaków zamek ze zjeżdżalnią, trampolinę,
i wszystkich uczestników imprezy konkursy z nagrodami, i słodycze.
w tym roku zagościło tak wiele ra- Zorganizowano także ognisko, nad
dości i uśmiechu. Słowa szczegól- którym przybyli mieszkańcy piekli
nego podziękowania kierujemy do: kiełbaski.
władz gminy Lubicz, władz SpółDodatkową atrakcją była wizyta
dzielni Mieszkaniowej w Lubiczu klubu motorowego z Torunia, któGórnym, sklepu spożywczego i za- rego członkowie przyjechali do Kokładu mięsnego Pani Hanny Staw- panina na motorach marki Harleyskiej z Lubicza Górnego, zakładu Davidson, wzbudzając zainteresomięsnego Pana Piotra Lisa z Wito- wanie zarówno dzieci, jak i rodziwąża, sklepu spożywczego Pana ców.
Macieja Kempińskiego z ul. Polnej
O oprawę muzyczną zadbał
w Lubiczu, sklepu spożywczego zespół „Skinder”.
„Groszek” Pana P. Mazurka z ul.
Całe spotkanie przebiegło w miRataja w Lubiczu Górnym, gospo- łej, rodzinnej atmosferze i co najwadarstwa rolno-ogrodniczego Pań- żniejsze, dzieci bawiły się wyśmiestwa Todek z Lubicza Górnego "Pi- nicie.
Dzień Dziecka
w Lubiczu Górnym

Bazuje na prostych krokach tanecznych, które
porywają do zabawy w rytmach salsy, cha-chy, merenIGRZYSKA OLIMPIJSKIE
gue, bachaty, tańca
brzucha i wielu
W trakcie zajęć
SPORTOWCÓW WIEJSKICH
innych.
Zumba to przede wszystkim nych lub umiejętnościowych, dlaW dniach 14-17.06 br. w TuW igrzyskach udział wzięło praświetna zabawa. Kombinacja ta za- tego zajęcia cieszyły się dużym choli odbyły się Igrzyska Olimpij- wie dwa tysiące sportowców. Skroprojektowana dla wszystkich, bez
skie Sportowców Wiejskich mny udział gminy Lubicz dał poograniczeń wiekowych, kondycyjTuchola - Londyn 2012.
czątek przygotowaniom do igrzysk
Gminę Lubicz reprezentowali za cztery lata.
kolarze: Piotr Wojciechowski,
WYJĄTKOWI GOŚCIE
Wydawca:
Maciej Kwiatkowski, Igor Cudnik
Urząd Gminy Lubicz
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRONOWIE
oraz Daniel Rochna. Kierownikiem
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
ekipy była Małgorzata Barcikowtel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
1 czerwca br. w Szkole Podsta- praca celników.
Ciekawym punktem programu
e-mail: info@lubicz.pl
ska. Zawodnicy walczyli o medale
Dzieci obejrzały krótki film było "spenetrowanie" wnętrza słuwowej w Gronowie odbyło się
www.lubicz.pl
w konkurencji start wspólny i jazda
spotkanie edukacyjne z przedsta- o żółwiu „wyrwanym” ze swojego żbowego radiowozu łącznie z uruindywidualna na czas.
Redaktor naczelny:
naturalnego środowiska, a także chomieniem sygnałów świetlnowicielami Służby Celnej.
Michał Nowicki
Spotkanie rozpoczął Mariusz mogły zobaczyć i dotknąć okazy, dźwiękowych. Funkcjonariusze byNakład:
Ziarnowski z Izby Celnej w Toru- które zostały zatrzymane podczas li bardzo mile zaskoczeni aktywno4000 egzeplarzy
niu, który wyjaśnił na czym polega prób przemytu. Były to min. skóra ścią dzieci i licznymi, często zaskaniedźwiedzia, wilka, węża boa, kująco wnikliwymi pytaniami,
Skład i druk:
Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu
głowa krokodyla i muszle.
Marcin Piperek z Wydziału Wojciechowi Baranowskiemu –
Zwalczania Przestępczości Izby dyrektorowi Izby Celnej w Toruniu
Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
Celnej zaprezentował sprzęt będący za możliwość udziału w tak cieul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny
tel./ fax: 56 654 30 09
na wyposażeniu grup mobilnych - kawym spotkaniu edukacyjnym
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
kamizelkę, hełm i gogle, które jeden połączonym ze wspaniałą zabawą.
www.drukarniaskoczek.pl
Reprezentacja gminy Lubicz
Służbowy samochód celników
z uczniów mógł przymierzyć.
W maju i czerwcu br. w świetlicach w Jedwabnie i Rogówku
oraz w sali Zespołu Szkół NR 2
w Grębocinie odbywały się lekcje
tańca Zumby.
Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Jest bardzo innowacyjnym
systemem fitness, który poprzez
świetną zabawę kształtuje sylwetkę,
dba o kondycję, a przede wszystkim
napawa optymizmem i wprawia
w świetne samopoczucie.

