B I U L E T Y N

I N F O R M A C Y J N Y

G M I N Y

oniec
G
gminny

L U B I C Z

WRZESIEŃ 2012

Nr 5/2012

www.lubicz.pl

ZA NAMI GMINNY FESTYN W LUBICZU GÓRNYM

Początek roku
szkolnego
w gminie Lubicz
- relacja na stronie 1
Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski
podczas oficjalnego otwarcia Festynu Gminnego

Wyniki wyborów
uzupełniających do
Rady Gminy Lubicz
- więcej na stronie 2

Wakacyjny sezon w gminie
Lubicz zakończył się niezwykle
mocnym akcentem. Dnia 1 września br. na terenie Zespołu Szkół
Nr 1 w Lubiczu Górnym odbył się
gminny Festyn Dożynkowy. Liczba mieszkańców, którzy uczestniczyli w imprezie, a także mnogość
atrakcji jaką zapewnili organizatorzy Festynu sprawiły, że na długo zapadnie on w naszej pamięci.
Scena, przepięknie udekorowana tegorocznymi plonami, przez
wiele godzin tętniła życiem.
Już od godz. 14.00 gromadzącą
się publiczność rozgrzewały występy artystyczne. Zaprezentowały się
zespoły, jak również soliści ze szkół
oraz wszystkie Kluby Seniora z terenu gminy Lubicz – „Lubiczanie”,
„Dolina Drwęcy”, „Arka”, „Złota
Jesień” i Stowarzyszenie Kulturalne
„Pokolenia”.

Przedstawicielki klubu fitness
rozruszały coraz liczniej gromadzącą się pod sceną publiczność.
O godz. 17.00 wójt gminy Lubicz Marek Olszewski dokonał oficjalnego otwarcia przy akompaniamencie orkiestry Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury, której
muzyka pojawiała się w trakcie festynu jeszcze kilka razy.
Po oficjalnym otwarciu na scenie zagościli przedstawiciele poszczególnych sołectw, którzy w towarzystwie wójta dokonali autoprezentacji publiczności najważniejsze
informacje na swój temat. Niektóre
sołectwa pokusiły się o występy
artystyczne – tu szczególne gratulacje za inwencję należą się sołectwom Grębocin i Młyniec Drugi.
Jeną z licznych atrackji sobotniego popołudnia był występ zespo-

Festyn zgromadził prawdziwe tłumy

łu „Toruniacy” oraz „Zespołu Tańca
i Śpiewu” z Chełmna, jak również
konkurs wiedzy o gminie Lubicz.
Główną atrakcją wieczoru był
występ zespołu „Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy”, artystów zapowiedziała przewodnicząca Rady
Gminy Lubicz Hanna Anzel wraz
z wójtem, który specjalnie na tę okazję przebrał się w strój góralski. Blisko dwugodzinny koncert zgromadził pod sceną tłum. Artyści – jak
zawsze kolorowi i roztańczeni –
porwali publiczność do wspólnej
zabawy.
W trakcie festynu wiele atrakcji
odbywało się również poza sceną.
Dla dzieci główną atrakcję stanowiły zamki dmuchane, zjeżdżalnie,
piłki wodne oraz konkurs na najśmieszniejsze jabłko.
Amatorzy sportu uczestniczyli

w turnieju piłkarskim, który odbył
się na Orliku.
Pod sceną odbył się konkurs plucia pestką od śliwki.
Narzekać nie mogli także smakosze, gdyż wiele stanowisk
lokalnych producentów żywności
zapewniło mnogość kulinarnych
uciech.
W namiocie Urzędu Gminy Lubicz częstowano uczestników świeżym chlebem ze smalcem, ogórkami, drożdżówką oraz pyszną grochówkę.
Festyn zakończył się późnym
wieczorem niezwykle barwnym
i widowiskowym akcentem – przygotowanym przez organizatorów
pokazem sztucznych ogni.
Dziękujemy wszystkim za
wspólną zabawę i mamy nadzieję że
równie licznie spotkamy się w przyszłym roku.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W GMINIE LUBICZ
ślności uczniów i rodziców, odprawiona przez ks. dra Bogumiła Leszcza, proboszcza parafii pw. Matki
Bożej i Świętego Wacława.
Poźniej nastąpiła szkolna inauguracja w wypełnionej po brzegi
hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1.
Obecni na niej byli wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski, przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel, radni Rady Gminy Lubicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli Brygida Bogdanowicz-Kopeć, dyrektorzy szkół
i przedszkoli z terenu gminy Lubicz,

Nowa ustawa
o odpadach
komunalnych
-czytaj na stronie 3

członkowie Rad Rodziców i licznie
przybyli rodzice.
Uczniowie przygotowali niezwykle różnorodny program artystyczny – występy muzyczne, pokazy tańca towarzyskiego, a nawet
pokaz sztuczek cyrkowych.
Rozpoczęcie roku szkolnego było także okazją do oficjalnego powitania na stanowisku dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym pani Joanny Ardanowskiej.
Wszystkim uczniom z terenu
gminy Lubicz życzymy roku pełnego zdrowia i sukcesów naukowych.

Sztandar Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym

Podsumowanie
sezonu letniego
w gminie Lubicz
- relacje na stronie 4

Dnia 3 września br. po wakacyjnej przerwie uczniowie z gminy Lubicz powrócili do szkolnych
ław, rozpoczynając nowy rok
szkolny 2012/2013.
W tym roku w 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 naukę podejmie 2026
uczniów.
We wszystkich szkołach rozpoczęcie roku miało jak zawsze uroczysty charakter.
Tegoroczne oficjalne gminne
rozpoczęcie nowego roku szkolnego nauki miało miejsce w Lubiczu
Górnym.
Pierwszą częścią tej uroczystości była Msza św. w intencji pomy-

Na inaugurację przybyło wielu gości
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W dniu 20 sierpnia 2012 br.
(po miesięcznej przerwie urlopowej) odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, Komisji Połączonych oraz
sesja. W czasie obrad omówiono
sprawy bieżące oraz projekty
uchwał.
Na sesji Rady Gminy Lubicz
podjęto uchwały m.in. w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowych, w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokalu mieszkalnego,
w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, w sprawie wyrażenia
zgody na współdziałanie pomiędzy

gminą Lubicz a gminą Miasta Toruń
w zakresie zapewnienia utrzymania
i eksploatacji regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych, w sprawie nadania nazwy
ulicy, w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubicz na 2012 rok, zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubicz na lata 2011 – 2027
oraz złożono interpelacje i wnioski.
Kolejna sesja Rady Gminy
Lubicz odbędzie się 28 września br.

WYNIKI WYBORÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY GMINY LUBICZ
9 września br. w Lubiczu Dolnym odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubicz.
W wyniku głosowania nową radną została Teresa Klawińska. Poniżej przedstawiamy szczegółowy
wynik wyborów:
Lista nr 1 – KWW RAZEM DLA
LUBICZA 79
1) Sławomir Słowik 79

Wójt gminy Lubicz ogłasza
przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Lubicz:
W LUBUCZU DOLNYM –
2 działki. W planie miejscowym
nieruchomość przeznaczona jest
pod usługi nieuciążliwe z dopuszczeniem mieszkalnictwa jednorodzinnego Przetarg odbędzie się w dniu 03.10.2012 r.
o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym
przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr
4 (parter). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w terminie do dnia 26.09.2012 r.

Państwo Czesława i Jerzy MaLista nr 3 – KWW MARIANNY łek z Grębocina
GRZANKOWSKIEJ 69
obchodzą w tym
1) Marianna Grzonkowska 69
roku 50 rocznicę
zawarcia związLista nr 4 – KWW TERAZ ku małżeńskiego.
LUBICZ DOLNY 86
Tr u d p r a c y
1) Marzena Agata Skinder 86
i wyrzeczeń oraz
zgodność ich pożycia małżeńskieTERESA
go doceniona została przez władze
KLAWIŃSKA
Państwowe, doNowo wybrana radna Teresa
wodem, czego są
Klawińska urodziła się i mieszka
przyznane przez
w Lubiczu Dolnym. Od 1966 r.
Prezydenta RP
pracuje jako nauczyciel. Jest
specjalne Medale
inicjatorką i realizatorką wielu
Za Długoletnie
inicjatyw społecznych. Jej praca
Pożycie Małżeńzostała doceniona wysokimi
skie. Medale te są
odznaczeniami państwowymi –
podziękowaniem
w tym Złotym Krzyżem Zasługi
za wszystko, co
oraz Medalem Komisji Edukacji
tak długo budowaNarodowej. Doświadczenia nabyli, jako małżeństwo i rodzina.
ła także u boku męża – śp. Jana
Aktu dekoracji w imieniu preKlawińskiego, wieloletniego sołzydenta dokonał wójt gminy Lubicz
tysa Lubicza Dolnego i radnego
Marek Olszewski w towarzystwie
gminy Lubicz.
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbary Zarębskiej na uroczystości, która odbyła się 24 sierpnia

• jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
Klienci mogą również otrzymać
informacje na temat usług oferowanych przez inne instytucje wspierające przedsiębiorców, np.: usługa
transferu technologii, finansowania
zwrotnego. Konsultanci KSU doradzą w wyborze najwłaściwszego
wykonawcy usługi i pomogą nawiązać pierwszy kontakt.
W związku z powyższym w budynku B Urzędu Gminy Lubicz ul.
Toruńska 24 (pok. nr 7) będzie udostępnione raz w miesiącu stanowisko pracy do świadczenia ww. usług
przez konsultanta KSU.
Planowany harmonogram dyżurów na 2012 rok w Urzędzie Gminy
Lubicz (trzeci roboczy piątek miesiąca)

W GRĘBOCINIE – 3 działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetargi odbędą się
w dniu 03.10.2012 r. w godzinach
podanych wyżej dla poszczególnych przetargów, w siedzibie
Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 –
sala nr 4 (parter). Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium pieniężnego
w terminie do dnia 26.09.2012 r.
W KROBI – 7 działek.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dział-

ki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetargi odbędą się w dniu
10.10.2012 r. w godzinach podanych wyżej dla poszczególnych
przetargów, w siedzibie Urzędu
Gminy, w Lubiczu Dolnym przy
ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4
(parter). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium pieniężnego w terminie
do dnia 03.10.2012 r.
Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie:
www.lubicz.pl, pod nr telefonów: 56 6212116, 56 6212135,
lub osobiście w Urzędzie Gminy
– pokój nr 29 lub 35

ZŁOTY JUBILEUSZ

Lista nr 2 – KWW TERESY
KLAWIŃSKIEJ 323
1) Teresa Klawińska 323

TORUŃSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO
Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA. świadczy usługi
informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
w ramach ogólnopolskiej sieci
Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU)
nadzorowanych przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Udzielane są bezpłatne informacje na temat działalności gospodarczej, tj.:
• jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
• jakie działania podjąć, aby firma
prężnie się rozwijała;
• skąd i w jaki sposób pozyskać
środki finansowe na założenie lub
rozwój przedsiębiorstwa;

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH
NIERUCHOMOŚCI W GMINIE LUBICZ

Złoci Jubilaci

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.

GRZEGORZ KALAS - LAUREATEM MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
„MOJE WILNO. ROZMOWY POKOLENIOWE”.

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu artystycznego „Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe.” im. braci Janowiczów,
Polaków, dla których Wilno stało
się najważniejszą inspiracją twórczości literackiej i malarskiej.
Tomasz Ulatowski, inicjator
konkursu, a zarazem krewny obu
twórców zachęcał głównie młodzież: „Zaproście ciocie, dziadków,
sąsiadów i z komórką czy kamerą
w ręku rozpocznijcie barwną
rozmowę pokoleniową”. Prace mogły być nadsyłane po polsku, litewsku, rosyjsku oraz w języku jidisz.
Wywiady, rozmowy, wspomnienia nadeszły, jak ogłosiło jury, z całej Polski, Litwy i Niemiec. Maria
Data
Godziny
Kowalska-Janowicz, przewodnicząca jury zauważyła: „Wszystkie
19.10.2012 r.
10:00-14:00
prace niosły ze sobą bardzo dużo
emocji”.
16.11.2012 r.
10:00-14:00
Organizatorzy wyrazili nadzieję,
że
konkurs przyczyni się do pod21.12.2012 r.
10:00-14:00
trzymania pamięci o tym niezwykłym mieście oraz wzajemnych
Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na konsultacje
więzi między narodami polskim
- nr tel. 56 657 72 90. Szczegółowe informacje o zakresie usług
znajdziecie Państwo na stronie www.tarr.org.pl/punkt-konsultacyjny-ksu i litewskim - tak ostatnio trudnych.

Patronat nad konkursem spra- lat”.
wował Ambasador Republiki LiUroczyste rozdanie nagród odtewskiej w Polsce, Konsul Honoro- będzie się w czasie festiwalu „Wilno
wy Republiki Litewskiej w Toruniu w Warszawie”.
Jerzy Bańkowski i Towarzystwo
Miłośników Wilna i Wileńszczyzny.
M.K.
Pierwszą nagrodę zdobył
film Krzysztofa Adama Górskiego „Moje
Wilno. Rozmowy pokoleniowe”, drugą ex
quo: Iwona
Bielska „Miasto, które szepce po polsku”
(praca literacka) i Grzegorz
Kalas (dawny
absolwent SP
nr 1 w Lubiczu
Dolnym) za
wywiad „Zamieszkaliśmy
w Wilnie na zawsze, a zostaliGrzegorz Kalas
śmy tam sześć
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NOWY DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
NR 1 W LUBICZU GÓRNYM

Joanna Ardanowska
podczas inauguracji roku szkolnego

W wyniku przeprowadzonego
w czerwcu konkursu, nowym dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym została pani
Joanna Ardanowska, która od 10
lat pracuje w szkołach na terenie
gminy Lubicz.
Z wykształcenia jest historykiem. Posiada również dodatkowe
kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą.
W trakcie pracy realizowała wiele przedsięwzięć środowiskowych i projektów edukacyjnych
m.in. „Szkoła marzeń” oraz
„eMapps.com”.
Od 4 lat mieszka na terenie
gminy Lubicz.

REALIZACJA INWESTYCJI
W RAMACH „MAŁYCH PROJEKTÓW”
Gmina Lubicz przystąpiła do
realizacji inwestycji współfinansowanych z unijnego programu
"Małych projektów".
W Lubicz Dolnym za Urzędem
Gminy powstaje miejsce rekreacji
i wypoczynku, wraz z parkingiem.
Znajdą się tu wiaty z ławami, ławeczki, klomby, alejki oraz miejsca
parkingowe.
W Nowej Wsi z kolei powstaje
duży plac zabaw przy budynku
świetlicy wiejskiej. Plac zostanie
ogrodzony.

Niestety już w trakcie budowy
miały miejsce przypadki niszczenia
miejsca rekreacji i wypoczynku
w Lubiczu Dolnym oraz kradzieży
posadzonych tam roślin. Sprawę tę
bada policja. Wójt gminy Lubicz
apeluje w związku z tym do wszystkich mieszkańców o zwracanie
uwagi na przypadki dewastacji tych
miejsc lub zachowania niezgodnego
z ich przeznaczeniem. W razie
zaistnienia takiej sytuacji wójt prosi
o natychmiastowe alarmowanie
policji.

KOPIA OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE LUBICZ
W sierpniu br. rozpoczęła
się w gminie Lubicz peregrynacja Kopii Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej.
Kopia Obrazu od 29 do 30
sierpnia obecna była w Złotorii,
30 sierpnia w Grabowcu, od 30 do
31 sierpnia w Grębocinie, od 2 do
3 września w Lubiczu Dolnym.
We wrześniu przyszłego roku,
Kopia Obrazu zawita do Gronowa
i Rogowa.
We wszystkich wsiach, do
których zawitała Kopia Obrazu
odbyły się specjalne nabożeństwa
i procesje głównymi ulicami
miejscowości, w których licznie
uczestniczyli mieszkańcy gminy.
Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej powróciła do gminy Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele w Złotorii
Lubicz po przeszło ćwierćwieczu.

135 OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBICZU
11 sierpnia br. w Lubiczu Dolnym odbyły się uroczystości z okazji 135-lecia tutejszej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Przyznano Złote, Srebrne i Brązowe Medale za
Zasługi dla Pożarnictwa oraz Odznaki Wzorowego Strażaka.
Statuetki za wieloletnie wspomaganie OSP w Lubiczu otrzymali
wójt gminy Lubicz Marek Olszewski oraz przewodnicząca Rady
Gminy Lubicz Hanna Anzel.
Dyplom otrzymał prezes Zarządu OSP Ryszard Korpalski oraz
prezes firmy Toruń-Pacyfic Wojciech Sobieszak, będący honorowym prezesem OSP Lubicz, a także fundatorem nowych, elektrycznych drzwi do garażu lubickiej
jednostki.
Pośmiertnie medalem odznaczony został śp. radny Jan Klawiński, działający na rzecz OSP w Lubiczu. Odznaczenie odebrała żona
zmarłego - Teresa Klawińska.
W uroczystościach wzięli udział
także Zbigniew Sosnowski – Poseł
na Sejm RP, v-ce prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Toruniu, z ramienia Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego - Eugeniusz Lala - koordynator Biura Sy-

tuacji Kryzysowych i Bezpieczeń
stwa Publicznego, Mirosław Nawrotek – członek Zarządu Powiatu,
st. bryg. Bogdan Sowiński – zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Toruniu, st. bryg. Sławomir
Paluszyński – zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Toruniu, dh.
Wiesław Bachan – prezes Zarządu
Powiatu ZOSP RP w Toruniu, dh.
Maria Błaszczyk – v-ce prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubiczu, dh. Czesław Piątkowski –
v-ce prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Lubiczu, dh. Jacek
Guranowski – komendant Gmin-

nego ZOSP RP w Lubiczu, dh.
Stanisław Giziński – członek honorowy OSP w Lubiczu, członkowie
delegacji druhów z OSP Terenowej
Służby Ratunkowej we Władysławowie, druhowie prezesowie wraz
z delegacjami i Pocztami Sztandarowymi, Danuta Ferens – dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym, a także radni Rady
Gminy Lubicz.
Uroczystość poprowadzili druhna Irena Nowakowska z OSP Lubicz
wraz z prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego OSP RP Ryszardem
Korpalskim.

Strażacy w trakcie uroczystego apelu

WÓJT GMINY LUBICZ MAREK OLSZEWSKI
O ZAKOŃCZONYCH WŁAŚNIE ZEBRANIACH WIEJSKICH
Zakończyły się zebrania wiejskie na terenie gminy Lubicz. Siedemnaście zebrań to siedemnaście
różnych ciekawych pomysłów na
spożytkowanie funduszu sołeckiego.
W skali gminy mamy do podziału kwotę ponad 300 tys. zł. Rady
sołeckie przygotowały propozycje
podziału tych pieniędzy pomiędzy
różne zadania sołeckie, ale dopiero
na zebraniach wiejskich w dyskusji
z mieszkańcami pojawiły się pomysły, często zupełnie nowe i ciekawe,
które zebrania wiejskie przyjęły do
wykonania na rok 2013.
Atmosfera na zebraniach była
bardzo dobra. Co prawda w niektórych sołectwach chciałoby się
widzieć więcej mieszkańców, ale
ogólna frekwencja była zadowalająca. Szczególne podziękowania
należą się mieszkańcom Krobi, którzy uczestniczyli w zebraniu wiejskim bardzo licznie, pomimo tego,
że musieli wybrać się na nie do

sąsiedniego Mierzynka. Wiele się Brak chodników, błędne oznakowawszyscy nauczyliśmy realizując nie, problemy pieszych - to wszystko
fundusz sołecki w roku 2012 i my- powoduje spore niezadowolenie.
ślę, że decyzje mieszkańców podjęWszystkie uwagi mieszkańców
te na kolejny rok pozbawione są Urząd Gminy Lubicz skieruje do
tych drobnych błędów jakie zda- właściwych adresatów, natomiast
rzyły nam się w roku ubiegłym.
wszystkie te uwagi, które dotyczą
Rozmawialiśmy nie tylko o fun- samorządu gminy Lubicz będą
duszu sołeckim, ale także o bieżą- przedmiotem bardzo gruntownej
cych sprawach poszczególnych so- analizy, a wiele wniosków znajdzie
łectw. Wiele uwag kierowanych jest się z pewnością do wykonania
do instytucji innych niż Urząd Gmi- w budżecie na rok roku 2013.
ny - Generalnej Dyrekcji Dróg KraMarek Olszewski
jowych i Autostrad, do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, do
Powiatowego
Zarządu Dróg.
To zarządcy tych
właśnie dróg,
które przebiegają
przez teren gminy Lubicz nie zawsze reagują na
Zebranie wiejskie w Lubiczu Dolnym
nasze uwagi.

INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Jak już wcześniej informowaliśmy czekają nas zmiany dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe
przepisy nakładają na gminę obowiązek przejęcia odpowiedzialności za organizację odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych.
Mieszkańcy zamiast zawierać
indywidualne umowy z przedsiębiorcami posiadającymi uprawnienia do wywozu odpadów, będą ponosić opłatę na rzecz gminy, która
zorganizuje ten wywóz.
Gmina ma obowiązek wprowadzić nowy system w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2013 r.
Gmina musi ustalić stawkę opłaty którą będą ponosili mieszkańcy.
Stawka ta, zgodnie z ustawą, może
być naliczana w zależności od:
1. liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym
2. powierzchni mieszkania lub domu

selektywnej zbiórki odpadów oraz
3. ilości zużytej wody
4. stałej stawki od jednego gospo- obsługi administracyjnej.
Bardzo istotną kwestią jest niżdarstwa domowego
sza stawka w przypadku segregowaGmina musi wybrać spośród nia odpadów oraz wyższa w przywyżej podanych możliwości jeden padku braku segregacji. Każdy własposób ustalenia stawki, która bę- ściciel lub zarządca posesji będzie
dzie obowiązywała wszystkich musiał zadeklarować to w składanej
do gminy deklaracji, a sposób reamieszkańców.
W przypadku gminy Lubicz naj- lizacji tego zobowiązania będzie
bardziej sprawiedliwą metodą wy- sprawdzany przez przedsiębiorstwo
daje się być stawka ustalona w zale- wywozowe oraz pracowników
żności od liczby mieszkańców gminy.
W przypadku nienależytego wyw gospodarstwie domowym, ponieważ im więcej ludzi zamieszkuje wiązywania się z obowiązku prawidaną posesję, tym więcej śmieci. dłowej segregacji odpadów komuOstateczną decyzję w sprawie me- nalnych, gmina z urzędu wyda detody naliczania opłaty podejmie cyzję o naliczeniu wyższej stawki.
Wspomniane wyżej deklaracje
Rada Gminy poprzez uchwałę.
Sama stawka zostanie wyliczo- będą dostępne dla właścicieli lub
na głównie w oparciu o wynik prze- zarządców nieruchomości na stro-nie
targu na wywóz odpadów komunal- internetowej Urzędu Gminy,
nych. Stawka ta musi również po- w Zarządzie Dróg, Gospodarki Miekryć koszty odzysku, unieszkodli- szkaniowej i Komunalnej w Lubiwiania odpadów, utworzenia punktu czu, w Urzędzie Gminy oraz u soł-

tysów, po zatwierdzeniu ich wzoru
przez Radę Gminy w stosownej
uchwale. Każdy właściciel lub zarządca będzie miał obowiązek złożyć do Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej lub
w biurze podawczym Urzędu Gminy deklarację o ilości mieszkańców
zamieszkujących na danej posesji
w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
Prawdziwość danych podanych w deklaracjach będzie weryfikowana.
Każda zmiana danych podanych
w deklaracji musi skutkować zmianą deklaracji w terminie 14 dni od
momentu zaistnienia tej zmiany.
W gminie pozostanie system
workowy przy segregacji odpadów.
W przypadku budynków wielorodzinnych zarządca będzie musiał
wyposażyć posesję w odpowiednie
pojemniki do segregacji odpadów
oraz pojemniki na odpady zmieszane. Właściciele posesji jednorodzinnych będą zobowiązani zadbać

o posiadanie pojemnika na odpady
zmieszane oraz na odpady zielone
(jeśli w deklaracji nie udokumentują
posiadania kompostownika odpowiadającego określonym normom
ochrony środowiska).
Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,
w tym również wielkogabarytowych, odpadów elektronicznych,
chemikaliów itp. Wszystkie przywożone tam odpady będą gromadzone w kontenerach i wywożone
do utylizacji. Punkt ten będzie
przyjmował odpady w określonych
godzinach. Punkt musi znajdować
się w miejscu jednakowo dostępnym dla wszystkich mieszkańców
gminy. Po konsultacjach i ostatecznym ustaleniu, lokalizacja ta
zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na
tablicach informacyjnych oraz
w „Gońcu”.
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LETNIE IMPREZY W GMINIE LUBICZ

Pieczenie kiełbasek w Kopaninie

W okresie letnim w gminie Lubicz odbyło się wiele imprez plenerowych i festynów rodzinnych.
W Młyńcu Drugim 29 lipca br.
mieszkańcy bawili się na „Biesiadzie nad Drwęcą”, zorganizowanej
przez Radę Sołecką we współpracy
z radnym Zbigniewem Barcikowskim. Muzyka na żywo, występ
magika, atrakcje dla dzieci oraz grill
- wszystko to zajmowało uczestników festynu aż do występu gościa
specjalnego, czyli Gwiazdy Cygańskiej Pieśni – Don Vasyla.
W Krobi 29 lipca br. odbył się
Piknik Rodzinny. Jako miejsce imprezy świetnie sprawdziło się oddane nie tak dawno do użytku boisko,
które powstało dzięki środkom
z funduszu sołeckiego. Do późnego
wieczora biesiadowały całe rodziny,
dla których przygotowano wiele
atrakcji, myśląc szczególnie o najmłodszych uczestnikach Pikniku.
Piknik zorganizowany został przez
Radę Sołecką Krobi.
W Kopaninie 18 sierpnia br.
odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji,
zarówno dla dzieci jak i dorosłych zamki dmuchane, pływające kule,
a także liczne konkursy. Serwowana
była grochówka, chleb ze smalcem

i kiełbaski z grilla. Niecodziennym
urozmaiceniem była możliwość
jazdy samochodem w alkogoglach.
Odbyła się także loteria fantowa,
w której główną nagrodą był rower.
Późnym wieczorem nastąpił pokaz
fajerwerków.
W Grębocinie 8 września br. na
terenie Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa odbyło się Święto Latawca połączone ze Świętem Chleba. Każdy z przybyłych mógł zbudować i ozdobić latawiec, a następnie wypróbować go na przylegającej do muzeum łące. Drugim
tematem przewodnim festynu był
świeżo wypiekany chleb. Profesjonalni piekarze zdradzili jak przygotować ciasto na chleb i jak uformować z niego kształtne bochenki. Na
łące obok muzeum rozstawiono scenę, na której swoje talenty wokalne
i taneczne prezentowały dzieci
i młodzież. Dzięki uprzejmości Kasy Stefczyka przygotowano park
zabaw dla najmłodszych. Były też
stoiska z przekąskami. Ciekawym
akcentem było czytanie fragmentów
„Pana Tadeusza” – była to część
ogólnopolskiej akcji „Narodowego
Czytania Pana Tadeusza”, która
uczciła 200-lecie wydarzeń, opisanych przez Adama Mickiewicza.
Jednym z czytających był wójt
gminy Lubicz Marek Olszewski.
W Złotorii 15 września br. na
terenie Szkoły Podstawowej odbył
się festyn sołecki „Święto Złotorii”.
Gościom zapewniono liczne atrakcje, począwszy od konkursów artystycznych, występów muzycznych,
aż po uciechy kulinarne – grochówkę oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Dzieci bawiły się na dmuchanym zamku i minitorze strażackim.
Wystawiono także stragany z rękodzielnictwem oraz lokalnymi produktami.
Obszerne relacje wraz z galeriami zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

WYJAZD
INTEGRACYJNY
NAD MORZE!
14 lipca br. mieszkańcy sołectwa Gronowo spędzili słoneczny dzień w Stegnie.
Dzięki wsparciu z budżetu
gminy Lubicz w ramach funduszu sołeckiego rankiem dwa
autokary zawiozły mieszkańców
nad morze. Piękna pogoda sprzyjała leżakowaniu i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Wycieczkowicze spędzili wspólnie
wspaniały dzień.

DOŻYNKI
W GMINIE LUBICZ
Koniec
lata to w całej Polsce
okres uroczystości
dożynkowych. Nie
inaczej jest w gminie Lubicz,
w której na przełomie sierpnia
i września odbywały się Msze św.
w intencji rolników.
Msze odbyły się w kościołach
w Lubiczu Górnym (26 sierpnia),
w Grębocinie (8 września), w Złotorii (9 września), w Grabowcu
(9 września) i w Gronowie
(16 września). W Grębocinie po
Mszy św. w holu Zespołu Szkół Nr 2
odbyła się biesiada dożynkowa poprowadzona przez przewodniczącą
Rady Gminy Lubicz Hannę Anzel,
w której uczestniczył wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski, radni
Rady Gminy Lubicz, Rada Sołecka
Grębocina i mieszkańcy wsi.
Pomimo kapryśnej momentami
aury, tegoroczny sezon obfitował
w plony. Miejmy nadzieję, że
kolejny będzie równie udany.

AKTYWNI I ZINTEGROWANI W GMINIE LUBICZ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja projektu systemowego „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy
społecznej. Projekt finansowany
jest ze środków EFS w ramach PO
KL.
Projekt realizowany jest dla 46
osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu gminy Lubicz. Uczestnicy
zostali objęci szerokim wsparciem
z zakresu doradztwa zawodowego,
poradnictwa prawnego, poradnictwa kompetencji życiowych, poradnictwa zawodowego. Ósemka
uczestników została skierowana do
Centrum Integracji Społecznej

INFORMACJA
Informujemy, że dnia 20
sierpnia br. Urząd Pocztowy
funkcjonujący dotychczas przy
ul. Mostowej 1 w Lubiczu
Dolnym, został przeniesiony na
ul. Widokową 8 w Lubiczu Górnym.
Jednocześnie informujemy,
że gmina Lubicz nie ma wpływu
na wybór lokalizacji oddziałów
pocztowych.

gdzie przejdzie pełną ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej natomiast 30 osób uczestniczy w zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Integracji Społecznej. W ramach
projektu 4 rodziny uzyskały wsparcie ze strony asystentów rodziny,
a 1 uczestniczka podjęła kształcenie
w CKU Gronowo.
Beneficjenci otrzymali możliwość odbycia stażu zawodowego
u pracodawcy (4 osoby). 3 osoby

skierowane zostały na szkolenia zawodowe z zakresu gastronomii
i opieki nad osobami starszymi.
W sierpniu beneficjenci wraz
z osobami ze swojego otoczenia
uczestniczyli w wyjeździe integracyjno – turystycznym do Karbówka
w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Realizacja
projektu z pewnością pozytywnie
wpłynie to na całą społeczność
lokalną.

LETNIE IMPREZY SPORTOWE
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W MŁYŃCU PIERWSZYM
29 lipca br. w Młyńcu Pierwszym
odbył się turniej piłki nożnej zorganizowany przez Klub Sportowy
,,Saturn" Młyniec wspólnie z Radą
Sołecką Młyńca Pierwszego. Całością turnieju kierował prezes KS
,,Saturn" Młyniec Kazimierz Poskart. Wyniki współzawodnictwa:
1m. - K.S. ,,Jeziorak” Józefowo
2m. - K.S. ,,Karmelki”
3m. - K.S. Ciechocin
4m. - K.S. FC Krobia
5m. - K.S. Krobia Shorewood
Najlepszy bramkarz turnieju - Kuba
Gradowski; Król strzelców – Łukasz
Chojnacki. Gratulacje dla najlepszych
ZAWODY WĘDKARSKIE
W JÓZEFOWIE
26 sierpnia br. na jeziorze Smol-

nym w Józefowie Rada Sołecka
Młyńca Drugiego wspólnie K.S.
Jeziorak Józefowo oraz kołem wędkarskim z Lubicza zorganizowały
zawody wędkarskie dla dzieci
w wieku do 14 lat. Do współzawodnictwa nad piękne jezioro zgłosiło
się 28 uczestników. Najskuteczniej
łowili:
1m. - Grabowski Dawid
2m. - Falkowski Damian
3m. - Zielaskiewicz Cezary
Nagrody dla najlepszych wręczał
wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.
WOJEWÓDZKIE ZAKOŃCZENIE SEZONU KOLARSKIEGO
Już 14 października br. w Lubiczu Górnym odbędzie się Kryterium
Asów, startują m.in. uczestnicy
igrzysk olimpijskich Londyn 2012.
Serdecznie zapraszamy.

PROJEKT „ZAJĘCIA DZIECI
MŁODSZYCH” W GRABOWCU
Od 28 kwietnia do 25 sierpnia
br. trwał w Grabowcu projekt
funduszu sołeckiego "Zajęcia
dzieci młodszych".
Na potrzeby realizacji programu
Urząd Gminy Lubicz zatrudnił nauczyciela, który w świetlicy w Grabowcu zgodnie z metodyką szkolną
prowadził zajęcia.
Z kolei sołtys Grabowca Danuta
Wojciechowska organizowała dla
dzieci wycieczki tematyczne.
Łącznie dzieci uczestniczyły
w 6 wycieczkach: do stadniny
Młyńska Struga w Grabowcu, do

JuraPark w Solcu Kujawskim

Porannej Rosy - sali bankietowej
w Grabowcu, do Państwowej Straży
Pożarnej na ul. Olsztyńskiej, do Muzeum piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie, do Żywego Muzeum
Piernika w Toruniu i do Parku
Jurajskiego w Solcu Kujawskim.

PODSUMOWANIE AKCJI
„WARTO BYĆ DOBRYM”
W II semestrze roku szkol- kacje pojechała Julia Laskowska –
nego 2011/2012 Szkoła Podsta- uczen-nica klasy V.
wowa w Gronowie brała udział
Laureatce serdecznie
w I edycji akcji „Warto być dogratulujemy!
brym” organizowanej
przez Stowarzyszenie
„Przyjazna Szkoła” pod
patronatem Minister
Edukacji Narodowej
i UNESCO.
Dzieci z 1500 szkół
w całej Polsce brały
udział w konkursie na dobre uczynki. Laureaci
z każdej placówki wygrali
rowery górskie marki
KROSS.
Najlepszymi w poszczególnych klasach
okazali się: Julia Lisewska – klasa I, Jakub Trykowski – klasa II, Agnieszka Ropińska – klasa III,
Marta Sobiechowska –
klasa IV, Julia Laskowska
– klasa V, Izabela Kossakowska – klasa VI.
Wybór laureata odbył
się w dniu zakończenia
roku szkolnego. Losowania dokonał Pan Marek
Olszewski – Wójt Gminy
Laureatka obok głównej nagrody
Lubicz. Rowerem na wa-

EKOLOGIZACJA WSI
W GMINIE LUBICZ
Gmina Lubicz oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w MinikowiePowiatowy Zespół Doradztwa
w Toruniu z/s w Chełmży, od roku
2009 realizują program edukacyjny „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego,
kształtowanie postaw i zachowań
społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie tzw. Dobrej Kultury Rolnej”.
Nadrzędnym celem programu
jest zahamowanie procesu degradacji środowiska, poprawa stanu sanitarnego wsi, ochrona wody, gleby,
powietrza i otaczającego nas krajobrazu przyrodniczego. W ramach tej
działalności realizowane są zadania
i programy dot. edukacji ekologicznej społeczeństwa wiejskiego
w wybranych miejscowościach
z terenu gminy Lubicz.
W roku 2009 program realizowało 15 gospodarstw rolnych z Gronowa, w 2010 gospodarstwa z Brzeźna, w 2011 z Brzezinka, a w roku
bieżącym program realizują gospodarstwa z Jedwabna i Rogówka.
Program pozwala zapoznać społeczność wiejską z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska i wprowadzać je w ży-

cie.
Co roku do uczestnictwa w programie zapraszane są nowe gospodarstwa. Rolnicy w ramach programu otrzymują środki w postaci worków do segregacji śmieci, tablic do
oznakowania miejsc składowania
odpadów w tym odpadów niebezpiecznych, oraz zestawów krzewów
ozdobnych.
Program realizowany jest ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Michał Nowicki
Nakład:
4000 egzeplarzy
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