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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Lubicz
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy czasu pełnego miłości, serdeczności
i rodzinnych spotkań. Niech to Święto
symbolizujące zwycięstwo życia nad śmiercią
przepełni Państwa nadzieją i siłą do stawiania
czoła wszelkim trudnościom, a nadchodzący
wiosenny czas nastroi optymizmem i radością,
w które obfitować będzie każdy kolejny dzień.

Na stronie 2
prezentujemy
dzielnicowych
z terenu gminy
Lubicz

Przewodnicząca Rady Gminy
Hanna Anzel

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

800 PAŃ PRZYBYŁO NA OBCHODY GMINNEGO ŚWIĘTA KOBIET.
TAKIEGO WYDARZENIA W GMINIE LUBICZ JESZCZE NIE BYŁO

Jak wypełnić
deklarację
o opłacie za odpady
komunalne?
Czytaj na stronie 2

Gminne Święto Kobiet spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mieszkanek naszej gminy

Ruszyła budowa
kanalizacji
w Grębocinie
– więcej na stronie 3

Na stronie 4
- specjalnie na Święta
- przepis na Mazurek
Wielkanocny!

Wójt gminy dokonał oficjalnego otwarcia
w wyjątkowo gustownym stroju

9 marca br. w Zespole Szkół Nr
1 w Lubiczu Górnym, obchodziliśmy wspólnie Gminne Święto
Kobiet.
Impreza zorganizowana przez
wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego po raz pierwszy, od początku wzbudzała żywe zainteresowanie mieszkańców gminy, jednak tak
pozytywnego przyjęcia i tak licznej
odpowiedzi na zaproszenie, nie spodziewał się nikt.
Hala sportowa Zespołu Szkół Nr
1 w Lubiczu Górnym w sobotnie
popołudnie przyjęła pod swój dach
ponad 800 mieszkanek z 17 sołectw
gminy Lubicz. A kiedy brawa i
okrzyki przywitały rozpoczynającego spotkanie wójta, wiadomo już
było, że nastroje zgromadzonych
pań również dopisały.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem, panie powitał wyjątkowy
występ Chóru Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym a Capella „Gau-

dium Cantates” pod opieką Ariela
Radomińskiego i nieobecnej tego
dnia Aleksandry Kwiatkowskiej.
Następnie wójt rozpoczynając
spotkanie, złożył zgromadzonym
paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet i zaprosił na przedstawienie Teatru „Afisz” z Torunia pt. „Komisja
Biesiadna”.
W przerwie spektaklu na panie
czekał słodki poczęstunek, a w korytarzach szkoły kolorowe stoiska
pełne tego, co kobiety lubią najbardziej – dobrych kosmetyków i pięknej biżuterii, a także kwiatów, wyrobów artystycznych, sprzętów do
masażu i relaksu, atrakcji przygotowanych przez salon kosmetyczny,
kluby fitness, restauracje, a nawet
harcerzy z oryginalnymi palmami
wielkanocnymi i ozdobami świątecznymi. Panie czesały się wiec, malowały, kosztowały przygotowanych smakołyków, a ze specjalistami omawiały już wiosenny grafik
zajęć ruchowych i diety.
Ale i to nie było jeszcze wszystko. W tej miłej i nieoficjalnej atmosferze miały również okazję uzyskać informacje od specjalistów
z dziedziny medycyny, prawa, czy
bankowości, zasięgnąć rady od
przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, pracownika so-

cjalnego, terapeuty, jak również dowiedzieć się o bezpłatnych zajęciach komputerowych, odbywających się w centrum kształcenia
w Lubiczu Dolnym.
Po drugiej części spektaklu, rozpoczęło się losowanie nagród w loterii. Panie jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wypisywały swoje
szczęśliwie losy, które zbierali panowie z Rady Gminy oraz Urzędu
Gminy Lubicz.
Organizatorzy przygotowali
ponad sto nagród, w których na pierwszym miejscu znalazło się zaproszenie dla dwóch osób na wspólną
kolację z wójtem gminy Lubicz
i jego małżonką, a także m.in. podwójne zaproszenia na koncert
Krzysztofa Krawczyka, podwójne
zaproszenia na obiad do restauracji
„Ada” w Lubiczu Dolnym, miesięczne karnety na zajęcia rekreacyjne
w Orvit Clinic w Toruniu, wejściówki na zajęcia fitness w Klubie dla
pań Fit Balance w Lubiczu Górnym,
paczki przygotowane przez Bank
BGŻ, książki i gadżety przygotowane przez Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz, upominki
od firmy Dekomarr, która zadbała
również o piękne dekoracje kwiatowe na stołach, kupony rabatowe do
salonu kosmetycznego „Gracja”

z Lubicza Górnego, a także kosmetyki i biżuterie przygotowane przez
firmy i przedsiębiorców, którzy
wzięli udział w organizacji imprezy.
Podziękowania dla wójta za zorganizowanie tak udanego spotkania
złożyła przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel, która zapowiedziała jednocześnie utworzenie
„Forum Kobiet” celem aktywizacji
i integracji kobiet z terenu gminy
Lubicz.
Uwieńczeniem tego udanego
spotkania był ogromny tort z najlepszymi życzeniami od wójta gminy Lubicz. Zarówno tort jak i wszystkie ciasta serwowane w trakcie
wieczoru przygotowane zostały
przez cukiernię z Rogówka.
Tak przyjazny odbiór spotkania
z pewnością zaowocuje kolejnym
w przyszłym roku i mamy nadzieję,
że „Gminny Dzień Kobiet” na stałe
wejdzie do naszego kalendarza imprez.
Jeszcze raz dziękujemy więc
mieszkankom gminy za tak liczne
przybycie i cudowną atmosferę podczas całego spotkania, a także wszystkim firmom i przedsiębiorcom,
którzy wzięli udział w organizacji
imprezy i pomogli zapewnić naszym gościom liczne nagrody
i atrakcje.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
Od stycznia do połowy marca
br. radni obradowali siedmiokrotnie.
15 stycznia obradowała Komisja
Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny, 24 stycznia odbyły
się Komisje Połączone, 31 stycznia
sesja, 15 lutego Komisje Połączone,
22 lutego sesja, 1 marca Komisja
Samorządu i Porządku Publicznego,
a 11 marca sesja nadzwyczajna.
Na posiedzeniach Komisji Połączonych omawiano projekty uchwał
i sprawy bieżące. Na sesji z 31
stycznia m.in. uchwalono budżet na
2013 r., podjęto uchwałę w sprawie
uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na
lata 2011-2027, w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.
Na sesji z 22 lutego przyjęto
Strategię Rozwoju Gminy Lubicz
na lata 2013-2020, podjęto również
m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów”, w sprawie dopłaty do
odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2013 i 2014.
Na sesji nadzwyczajnej podjęto
uchwałę w sprawie ustalenia stawki
opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie gminy
Lubicz oraz uchwałę w sprawie
ustalenia terminów, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1 marca w posiedzeniu Komisji
Samorządu i Porządku Publicznego
wziął udział Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk. Omówiono bezpieczeństwo i stan dróg
powiatowych w Gminie Lubicz. Poruszono też kwestię ścieżki rowerowej Osiek - Złotoria ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka biegnącego przez Złotorię oraz zakończenia
jej w okolicach mostu na Drwęcy,
a także problem zatok i przystanku.
Dyskutowano również na temat
drogi powiatowej wiodącej z Lubicza Dolnego w kierunku Jedwabna,
gdzie spore kontrowersje wzbudził
zakres tej modernizacji, przede
wszystkim w zakresie chodników
przy tej drodze.
Rozmawiano także o szkole
muzycznej, której filia jest Lubiczu
oraz o komunikacji do Gronowa.
11 marca Radni Rady Gminy
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Policji – debacie poświęconej szeroko pojętemu spektrum bezpieczeństwa Gminy Lubicz.

DZIELNICOWI Z GMINY LUBICZ
mł. asp. Adam
Rzeźniczek
tel. nr 695 881 321
dzielnicowy
miejscowości
- Lubicz Górny
- Krobia

asp. Tomasz
Jaworski
tel. nr 695 881 322
dzielnicowy
miejscowości
- Lubicz Dolny
- Grębocin

1 MARCA
W GRĘBOCINIE
ROZPOCZĘŁA
DZIAŁALNOŚĆ
"MOJA
PRZYCHODNIA"

mł. asp. Marek
Piotrowski
tel. nr 695 881 323
dzielnicowy
miejscowości
- Nowa Wieś
- Złotoria
- Kopanino
- Grabowiec

Nowa przychodnia znajduje się przy ul. Lubickiej 11
w Grębocinie.
W przychodni przyjmują
dwie specjalistki medycyny rodzinnej - dr Justyna Bugajska
i dr Monika Krzemińska.
Zakres działań przychodni
to: porady, profilaktyka, leczenie, bilanse, szczepienia, drobne zabiegi pielęgniarskie.
Zapisy przyjmowane są
w godzinach otwarcia (8.0018.00).
Kontakt tel.: 56 655 08 64.

asp. Krzysztof
Borkowski
695 881 325
dzielnicowy
miejscowości
- Brzezinko
- Brzeźno
- Gronówko
- Gronowo
- Jedwabno
- Józefowo
- Mierzynek

- Młyniec Pierwszy
- Młyniec Drugi
- Rogówko
- Rogowo

DEKLARACJA O OPŁACIE ZA ODPADY KOMUNALNE – JAK JĄ WYPEŁNIĆ?
Wkrótce otrzymamy druk deklaracji o opłacie za odpady komunalne. Ważne żebyśmy umieli
ją prawidłowo wypełnić.
W punkcie C zaznaczamy pierwszy kwadracik, bo to nasza pierwsza
złożona deklaracja. Jeśli nasze dane
kiedyś ulegną zmianie, to będziemy
musieli ponownie wypełnić deklarację i zaznaczyć wówczas drugi
kwadracik – jako korekta deklaracji.
W punkcie D zaznaczamy, odpowiedni kwadracik w stosunku do naszego prawa do danej nieruchomości. Jeśli jesteśmy właścicielami,
wieczystymi użytkownikami lub zarządcą nieruchomości, to sprawa jest
oczywista. Jeśli jesteśmy najemcą
lub dzierżawimy części nieruchomości lub np. właściciel oddał nam część lub całą nieruchomość w użytkowanie to jesteśmy „podmiotem władającym nieruchomością” i taki

kwadracik zaznaczamy. Przykład:
Właścicielem całej działki jest ojciec, a dorosłe dziecko ze swoją rodziną zamieszkuje w odrębnym mieszkaniu na tej samej nieruchomości.
Wówczas ojciec wypełnia deklarację jako właściciel nieruchomości
podając swoją rodzinę (za wyjątkiem dorosłego dziecka i jego rodziny), a dorosłe dziecko wypełnia swoją deklarację podając swoją rodzinę
jako „podmiot władający nieruchomością”.
W punkcie E podajemy, czy deklarację wypełniamy jako osoba fizyczna, czy też jesteśmy zarządcą
nieruchomości lub zarządem spółdzielni mieszkaniowej i wypełniamy
ją w imieniu mieszkańców. Zasada
jest taka, że w budynkach wielorodzinnych czyli w blokach w imieniu
mieszkańców deklarację składa zarząd spółdzielni lub zarządca wspól-

noty mieszkaniowej, a budynkach
jednorodzinnych właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty
lub władający nieruchomością.
W punkcie G podajemy sposób
w jaki chcemy gromadzić odpady tj.
segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach, czy
też oddawać wszystkie odpady
zmieszane. Pamiętać należy jednak,
że przy zadeklarowaniu i rzetelnym
prowadzeniu segregacji nasze opłaty
będą o 40% niższe. Podajemy tu
również, czy na swojej nieruchomości posiadamy kompostownik do
gromadzenia bioodpadów. Wiedza
ta będzie potrzebna przy przydzielaniu pojemników do zbierania bioodpadów.
W punkcie H musimy prawidłowo wyliczyć naszą opłatę. Należy tu
zwrócić uwagę na małe cyferki w każdej rubryce umieszczone w nawiasach. Są to odnośniki do objaśnień
zawartych na końcu deklaracji.
W pierwszych trzech rubrykach tego
punktu musimy z tabeli podanej
w objaśnieniach – punkt 3 przepisać
stawki opłat przyjęte przez Radę
Gminy Lubicz w zależności od tego,
czy zadeklarowaliśmy zbieranie
selektywne, czy też nie.
W następnych rubrykach (czwartej, piątej i szóstej) podajemy ilość
członków naszej rodziny we wspól-

nym gospodarstwie domowym. I tak
na przykład jeśli nasza rodzina liczy
7 osób, to w rubryce czwartej (do
czterech osób) podajemy 4, w piątej
(piąta i szósta osoba) 2, a w szóstej
(siódma i powyżej) podajemy 1 razem 7. W następnych rubrykach
(siódmej, ósmej i dziewiątej) mnożymy odpowiednie, przepisane stawki przez odpowiednią, podaną wyżej ilość osób i wpisujemy wyniki.
W ostatniej dziesiątej rubryce
punktu H sumujemy wyliczone
wyniki z wiersza 7, 8 i 9. Jest to
kwota, którą będziemy wpłacać co
miesiąc na indywidualne, przypisane każdemu konto Urzędu Gminy
Lubicz, którego numer będzie
dołączony do każdej deklaracji.
Ważne jest to, że w deklaracji podajemy ilość osób, które faktycznie
zamieszkują na naszej posesji. Tak
więc np. jeśli mieszka u nas babcia,
która na stałe zameldowana jest
w innej miejscowości, to również
wykazujemy ją w złożonej deklaracji.
Na końcu deklarację musimy
podpisać, ze świadomością, że jeśli
podamy nieprawdziwe dane, to

NARADA
WÓJTA
Z SOŁTYSAMI
11 marca br. odbyła się narada wójta z sołtysami gminy
Lubicz.
Oprócz zaproszonych sołtysów wzięła w nim również
udział przewodnicząca Rady
Gminy Hanna Anzel. Wójt przekazał informacje dotyczące
Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013-2020. Omówiono też inwestycje zaplanowane na bieżący rok.
Przedstawione zostały
w sposób bardzo obszerny informacje związanie z gospodarką
odpadami oraz podjęte uchwały
w tym zakresie.

SKŁADANIE
DEKLARACJI
ROCZNYCH
W URZĘDZIE
GMINY
Dnia 10 kwietnia br. (środa)
w godz. od 12:00 do 15:00 pracownicy Drugiego Urzędu
Skarbowego w Toruniu będą
pełnili dyżur w Urzędzie Gminy
Lubicz, podczas którego będą
przyjmowali zeznania podatkowe.
Zapraszamy do składania rocznych deklaracji w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 24 budynek „B” UG na parterze (lok.
świetlicy środowiskowej).
podlegamy karze zgodnie z kodeksem karnym skarbowym.
Podane przez nas dane będą podlegały kontroli. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących
sposobu wypełnienia deklaracji
można się zwrócić do pracowników
Referatu Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Gminy, którzy pomogą
wypełnić ją prawidłowo.
Poniżej zamieszczamy prawidłowo wypełnioną deklarację dla rodziny 7 osobowej prowadzącej
wspólne gospodarstwo domowe na
swojej nieruchomości. Oczywiście
wpisane tu nazwiska i adresy
zamieszkania są fikcyjne.
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WYKONAWCA PRZEJĄŁ PLAC BUDOWY
KANALIZACJI W GRĘBOCINIE
4 marca br. wykonawca – konsorcjum Ekoinstal – przejął
oficjalnie plac budowy I etapu
kanalizacji w Grębocinie.
Etap ten obejmuje ułożenie
ponad 10 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ponad 1 km kanalizacji tłocznej. Do sieci na tym etapie podłączonych zostanie 277 budynków, zamieszkanych przez około 1250 osób. Zbudowane zostaną
również cztery sieciowe przepompownie ścieków oraz dziesięć przepompowni przyzagrodowych. Najważniejsza będzie przepompownia
główna, z której wszystkie ścieki
z Grębocina będą tłoczone do
systemu kanalizacyjnego miasta
Torunia. Prace na tym etapie budowy kanalizacji potrwają do jesieni 2014 roku. Prace w pierwszym
okresie budowy wykonywane będą
w ulicach:
1. Toruńska - od Poprzecznej do
Działowej,
2. Osiedlowa na całej długości

JESZCZE W TYM ROKU
RUSZY BUDOWA ŚWIETLICY W KROBI

Nowa świetlica wiejska powstanie w Krobi na działce gminnej
położonej pomiędzy ulicami
Olimpijską i Pod Dębami.
Teren ten w przyszłości zamieni
się
w
kompleks parkowo – rekreaAdres biura
cyjny, w skład którego – prócz
budowy: Gręboświetlicy wiejskiej - wejdą: już
cin ul. Szkolna
istniejące boisko do piłki nożnej,
55 (za skrzyżobudowane w tym roku boisko do
waniem z ul.
siatkówki
plażowej, budowany
Mostową).
w tym roku plac zabaw dla dzieci
Biuro budowy
oraz planowane do wybudowania
będzie czynne
w przyszłości boisko do koszykóww dni powszeki.
dnie od ponieIstniejące na tym terenie zadrzedziałku do piątwienia i krzewy zostaną uporządkoku w godzinach
wane, między nimi zaś wybudowa7:15-15:00.
ne
alejki parkowe i ławki.
Telefon do biura
Tymczasem projektanci wspólbudowy - 56
nie z pracownikami Urzędu Gminy
678-21-47
stanie skanalizowany w III etapach. Lubicz ustalili już szczegółowy plan
wew.3;
Schematyczny podział na etapy budynku oraz elementy zagospodae-mail: biuro@ekoinstal-lubicz.pl.
Strona z aktualnościami z placu inwestycji przedstawia mapka po- rowania terenu wokół świetlicy.
W świetlicy znajdzie się duża sala
wyżej.
budowy: www.ekoinstal-lubicz.pl
na ok. 150 osób, spore pomieszczePrzypomnijmy, że Grębocin zonie klubowe dla organizacji społe3. Mostowa od Szkolnej
do Toruńskiej,

cznych działających w sołectwie,
a także kuchnia z pełnym wyposażeniem, szatnia, toalety.
Świetlica zostanie wyposażona
w sprzęt audio-video.
W budynku znajdzie się również
kantorek na sprzęt sportowy dla
użytkowników położonego obok
boiska. W tej części świetlicy umieszczona zostanie również toaleta,
z której będą mogli korzystać użytkownicy boisk i placu zabaw, gdy
świetlica będzie akurat zamknięta.
Plan przewiduje, aby pozwolenie na budowę uzyskano do końca
czerwca 2013 roku. W lipcu Urząd
Gminy wystąpi o dofinansowanie
budowy ze środków oferowanych
w ramach „Odnowy wsi” przez
Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Najpewniej
jeszcze jesienią 2013 roku ruszą
prace budowlane, tak aby nowa
świetlica została otwarta w połowie
2014 roku.
Tak będzie wyglądała elewacja
frontowa świetlicy w Krobi:

OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW
NA „MAŁE PROJEKTY” LGD PODGRODZIE TORUŃSKIE!

Szkolenie na temat „Małych Projektów”

LGD Podgrodzie Toruńskie po
raz trzeci i ostatni ogłasza nabór
wniosków na przyznanie wsparcia w ramach tzw. „Małych projektów”.
Do 50 tys. zł można otrzymać na
działania związane z krzewieniem
lokalnego dziedzictwa, integrację
mieszkańców, popularyzacje giną-

cych zawodów, tworzenie i rozwój
oferty muzeów wiejskich, renowację kapliczek wiejskich oraz innych
elementów dziedzictwa kulturowego będących zabytkami, remonty
świetlic wiejskich itd.
Termin składania wniosków:
3 kwietnia – 19 kwietnia 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
biuro Lokalnej
Grupy Działania „Podgrod z i e To r u ń skie", ul. Słoneczna 28 pok.
11, 87-134 Zławieś Wielka
(budynek świetlicy wiejskiej, pokój nr 11), poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach od 7.00 do 15.00,
wtorek w godzinach od 8.00 do
16.00.
Zapraszamy po szczegółowe informacje do filii Biura LGD w Lubiczu Dolnym na ul. Toruńskiej 24
pok.7

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ KUJAWSKOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU
TORUŃSKIEGO W LUBICZU
5 marca br. w Urzędzie Gminy
Lubicz obradowała Rada Powiatowa Kujawsko-Pomorskiej Izby
Rolniczej Powiatu Toruńskiego.
W spotkaniu uczestniczyli
członkowie Rady Powiatowej KPIR
z powiatu toruńskiego, wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski, przewodnicząca Rady Gminy Hanna Anzel,
radni gminy: Zbigniew Barcikowski, Mariola Falkowska, Kazimierz
Rybacki oraz Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych Marek Szczygielski.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatowej Tomasz
Zakrzewski.
Wójt gminy Lubicz przedstawił
zagadnienia związane z działalnością gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
zwróciła uwagę na fakt nie płacenia
rolnikom za grunty rolne zabrane
pod budowę węzła autostradowego.
Zwróciła się z prośbą do samorządu
rolniczego o zajęcie się tą sprawą.
Przewodnicząca zadeklarowała
także chęć współpracy z samorządem.
Marek Szczygielski przedstawił
zadania Wojewódzkiego Inspekto-

ratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.
Tadeusz Ziółkowski, Wiceprezes KPIR, przybliżył działalność
KPIR. Izba reprezentuje interesy
rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Najważniejsze zadania KPIR związane są
bezpośrednio z doradztwem na
rzecz rolników i mieszkańców wsi
poprzez biura powiatowe oraz
radnych powiatowych izby, a także
z udzielaniem indywidualnej po-

mocy z zakresu sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie.
KPIR współpracuje ze wszystkimi podmiotami działającymi
w środowisku wiejskim i rolniczym,
z agencjami i inspekcjami rządowymi, jednostkami produkcji,
przetwórstwa i obrotu rolnego,
bankami, samorządami, ośrodkami
doradztwa rolniczego, szkołami,
związkami zawodowymi i branżowymi rolników.

SPOTKANIE
"BEZPIECZNA GMINA LUBICZ"
W siedzibie Urzędu Gminy
w Lubiczu debatowano na temat
bezpieczeństwa naszej gminy.
Spotkanie odbyło się 11 marca
br. i wzięli w nim udział: wójt gminy Lubicz Marek Olszewski, przewodnicząca Rady Gminy Hanna
Anzel, pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, mł. insp. Stanisław Milarski,
komendant Komisariatu Policji
w Lubiczu nadkom. Ireneusz Lewandowski oraz oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji, podinsp. Wioletta Dąbrowska. Obecni
byli także radni poszczególnych
miejscowości, sołtysi, a z ramienia
policji dzielnicowi oraz kierownik
Referatu Prewencji KP Lubicz.

Dyskusja toczyła się na temat
problemów z jakimi spotykają się
mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Rozmawiano na temat
poprawy bezpieczeństwa na osiedlach, terenach przyszkolnych
oraz o kwestiach komunikacyjnych i ruchu drogowego.
Przywołano specyfikę zdarzeń
kryminalnych w minionym okresie. Poruszono również kwestie łamania przepisów przez osoby nieletnie oraz dbałości o ich właściwą
opiekę.
Było to pierwsze spotkanie
z cyklu „Bezpieczna Gmina”,
który stanowić ma serię spotkań dotyczących bezpieczeństwa
w gminie Lubicz.

Podczas spotkania „Bezpieczna Gmina Lubicz”

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA
OBRONNOŚCI KRAJU” DLA
MIESZKANKI
GMINY LUBICZ
50 WSPÓLNIE PRZEŻYTYCH LAT
Bożena Laskowska, mieszkan-

Każdy jubileusz jest okazją
do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje tak wspaniała rocznica jak 50-lecie pożycia małżeńskiego.
I właśnie taką rocznicę Złotych Godów obchodziły cztery
pary małżeńskie z terenu gminy
Lubicz. Dostojni Jubilaci to:
Irena i Jerzy Chylińscy z Lubicza
Górnego, Apolonia i Jan Strzeleccy z Lubicza Górnego, Leokadia i Kazimierz Jurko z Brzeźna

oraz Irena i Kazimierz Olszewscy
z Grębocina.
Zgodność ich pożycia małżeńskiego doceniona została
przez władze Państwowe, dowodem czego są przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Medale Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Aktu dekoracji w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski w towa-

rzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbary Zarębskiej na uroczystościach, które
odbyły się 15 i 22 lutego br.
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Lubiczu.
Wójt pogratulował Jubilatom
wspaniałego stażu małżeńskiego,
złożył wyrazy szacunku za
wspólne spędzenie tak wielu lat,
a także życzył zdrowia, wszelkiej
pomyślności i doczekania następnych pięknych jubileuszy.

ka Młyńca Pierwszego została odznaczona Srebrnym Medalem
„Za Zasługi dla Obronności
Kraju”.
Uroczystość odbyła się 28 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Lubiczu. Bożena Laskowska jest
dumną mamą trzech synów – Sebastiana, Dariusza i Arkadiusza, którzy odbyli przykładna służbę wojskową. Wręczenia medalu dokonał
mjr mgr Andrzej Majda w obecności
wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego. Serdecznie gratulujemy
tego nobilitującego odznaczenia.
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GMINNY PROGRAM EDUKACYJNY
„SEGREGUJĘ, NIE MARNUJĘ
– TO SIĘ OPŁACA”
Od lutego br. w szkołach i sołectwach gminy Lubicz wprowadzony został Program edukacyjny
„Segreguję, nie marnuję – To Się
Opłaca”, realizowany w związku
z wejściem w życie przepisów
zmieniających system gospodarki
odpadami. Organizatorem i głównym sponsorem akcji jest wójt
gminy Lubicz.
Celem kampanii jest poprawa
efektywności selektywnej zbiórki
odpadów prowadzonej na terenie
gminy.
Program ma na celu uświadomienie mieszkańcom jak ważne jest
segregowanie i właściwe wykorzystanie odpadów oraz dokonanie
zmiany w postawach i nawykach
w gospodarowaniu odpadami.
W ramach programu odbędą się
konkursy, wystawy i sprawdziany

wiedzy ekologicznej. Całość zdobytej wiedzy uczniowie zaprezentują
na finałowej Sesji ekologicznej.
Podsumowanie projektu odbędzie się wiosną br. na wielkim happeningu, podczas "parady zielonych". Dla uczestników programu
edukacyjnego przewidziano atrakcyjne nagrody.
Autorami programu i koordynatorami merytorycznymi są: Mariola
Marcinkowska (Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu,
Zdrowia i Rodziny, biolog) oraz
Iwona Bartczak (Wicedyrektor Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie, geograf).
Koordynatorami programu z ramienia Urzędu Gminy są Grażyna
Buczeń i Brygida BogdanowiczKopeć.

SPOTKANIA NA
OBCASACH
W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu zaprasza
wszystkie panie do udziału
w warsztatach realizowanych
w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”
finansowanego przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności.
Spotkania dotyczyć będą
zdobienia przedmiotów, dekorowania potraw, własnoręcznego
wykonywania ozdób i kartek
świątecznych, projektowania biżuterii z filcu.
Informacje o terminach spotkań można uzyskać bezpośrednio u bibliotekarzy w poszczególnych bibliotekach oraz na
stronie Urzędu Gminy w zakładce Kultura/Gminna Biblioteka
Publiczna.

Od kwietnia br. Gminny OśroKLUB SENIORA „LUBICZNIE”
dek Pomocy Społecznej rozpocznie realizację projektu z Priorytetu VII Promocja Integracji
Społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – „Aktywni niepełnosprawni w gminie
Lubicz”. Projekt realizowany będzie przez 17 miesięcy.
Grupę docelową stanowi 12
osób z niepełnosprawnością, w tym
3 osoby niepełnosprawne ruchowo
na wózkach inwalidzkich ze znacznym stopniem niepełnosprawno„Lubiczanie”
ści, 9 osób niepełnosprawnych
Klub powstał w styczniu 1995 warzyszą imprezom i spotkaniom, z ogólnego stanu zdrowia (w tym 2
roku w Lubiczu Górnym i jest takim jak Dożynki, Dzień Seniora, ze znacznym stopniem) w wieku 15najdłużej istniejącym Klubem Se- Dzień Babci a także wiosenno-let- 64 lata.
niora w gminie Lubicz.
nim imprezom plenerowym.
Obecnie liczy 38 członków.
„Lubiczanie” są także bardzo
Przewodniczącą „Lubiczan” jest aktywni poza terenem gminy - biorą
Kruche ciasto (porcja na 2
Apolonia Strzelecka.
udział w przeglądach piosenek emewiększe
lub 4 mniejsze mazurki):
Pierwszym opiekunem chóru ryckich, uczestniczą w wycieczkach
1
kg
mąki
pszennej
był śp. Sławomir Strzelecki. Od krajowych i zagranicznych i piel- 50 dag masła
marca br. opiekunem muzycznym grzymkach.
chóru jest Marek Jakubiak.
Spotkania i próby chóru odby- - 3 żółtka
„Lubiczanie” aktywnie ucze- wają się w świetlicy przy ul. Bocz- - 1 jajko
- 15 dag cukru pudru
stniczą w życiu kulturalnym gminy nej w Lubiczu Górnym.
- skórka otarta z cytryny lub kilka
Lubicz. Ich występy regularnie tokropli aromatu waniliowego
- zimna woda
II GRAND PRIX GMINY LUBICZ
- puszka gotowego kajmaku
- orzechy włoskie
W TENISIE STOŁOWYM
Mąkę i cukier puder przesiać
przez sito. Dodać pokrojone w kawałki masło i ucierać w dłoniach,

NIEDZIELNE SPOTKANIE
Z BAJKAMI W GRĘBOCINIE

Młodzi aktorzy w trakcie przedstawienia

24 lutego br. w Zespole Szkół
nr 2 w Grębocinie odbyło się spotkanie z bajkami dla najmłodszych
mieszkańców Grębocina i ich rodziców.
Mali artyści z klasy IIIa i IIIc
wcielili się w role bohaterów zna-

nych bajek. Zobaczyliśmy Calineczkę, Pająka, Ropucha, Mysz,
Czerwonego Kapturka, Wilka oraz
Babcię. Dzieci z rumieńcami na
twarzach obserwowały losy bohaterów.
Dyrektor Aleksandra Lisiecka
oraz radne Grębocina Hanna Anzel
i Mariola Marcinkowska dziękując
za wspaniały występ zwróciły uwagę na wysoki poziom artystyczny
przedstawień i nagrodziły dzieci
słodkościami.
Przedstawienia przygotowały:
"Calineczkę"- Małgorzata Prątnicka-Bartosińska, "Czerwonego Kapturka"- Jolanta Leszczyńska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu realizowane
będą warsztaty z zakresu: aktywnego poruszania się po rynku pracy,
gospodarowania budżetem domowym i gotowania, umiejętności
komputerowych, treningu interpersonalnego oraz poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychospołecznego i doradztwa zawodowego.
Wszyscy uczestnicy projektu
zostaną skierowani na szkolenia zawodowe dobrane odpowiednio do
możliwości, predyspozycji oraz
w oparciu o opinie doradcy zawodowego.
Przewiduje się również zorganizowanie dla 12 beneficjentów, staży zawodowych u pracodawców

trwających 5 m-cy wraz z wypłatą
min. wynagrodzenia. Wsparcie
w pokonywaniu barier i trudności
życia codziennego zapewnią zatrudnieni asystenci osób niepełnosprawnych.
Zapewniamy finansowanie kosztów dojazdu, badania medycyny
pracy, ciepły posiłek. Zorganizowany zostanie też jednodniowy wyjazd
integracyjny dla uczestników oraz
ich rodzin i asystentów.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie - spełniające w/w
kryteria prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel: 56 678
23 07.

PRZEPIS NA MAZUREK
aż całość przypominać będzie
drobną kruszonkę. Na blacie usypać kopczyk, 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. 4050 minut (aby spód upiekł się ró-

PELETON KOLARSKI WYSTARTOWAŁ
10 marca br. w Młyńcu Pier- Michał z Młynca Drugiego, a wśród
wszym odbył się wyścig kolarski. dzieci na podium stanęli Kuba Bar,,Mistrzostwa Województwa Ku- cikowski, Muchewicz Marcel i Szyjawsko – Pomorskiego w kolar- nkarewicz Szymon.
stwie przełajowym”.
Organizatorem imprezy byli:
Na starcie stanęło ponad 150 ko- Rada Sołecka Młyńca Pierwszego,
larzy z całego województwa, wśród Rada Sołecka Młyńca Drugiego,
nich zawodnicy z gminy Lubicz. Szkoła Podstawowa oraz OSP
Tenisiści stołowi podczas rywalizacji
W kat. Junior Mł. 14 m. zajął Piotr z Młyńca Pierwszego.
Patronat nad imprezą objął wójt
9 marca br. w hali Zespołu i chłopców. W poszczególnych Wojciechowski z Gronowa, w kat.
Młodzik 1 m. Maciej Kwiatkowski gminy Lubicz Marek Olszewski.
Szkół Nr 2 w Grębocinie rozegra- kategoriach zwyciężyli:
z Gronowa, 5 m. Daniel Rochna
no turniej Grand Prix Gminy Lu- Szkoła Podstawowa dziewczęta:
z Grębocina,
bicz w Tenisie Stołowym dla szkół I miejsce Gajtkowska Matylda
w kat. Żak 2 m.
podstawowych i gimnazjów z te- II miejsce Lorek Zuzanna
Robert Muzarenu gminy.
III miejsce Burdach Oliwia
lewski z Młyńca
Do zawodów organizowanych Szkoła Podstawowa chłopcy:
Pierwszego.
przez Radę Rodziców Zespołu I miejsce Osiński Mikołaj
W kl. IV 1 m.
Szkół Nr 2 w Grębocinie, Urząd II miejsce Polański Jakub
Piotr Szyjkowski
Gminy i Radę Gminy Lubicz przy- III miejsce Kraśniewski Dawid
z Gronowa, 2 m.
stąpiło 64 zawodników.
Gimnazjum dziewczęta:
Szynkarewicz
Uroczystego otwarcia zawodów I miejsce Grodzicka Klaudia
Kamil, 3 m. Mudokonał wójt gminy Lubicz Marek II miejsce Kossakowska Izabela
chewicz Kacper,
Olszewski.
III miejsce Betkier Monika
obaj z Młynca
Rywalizacja odbywała się w 2 Gimnazjum chłopcy:
Pierwszego.
kategoriach wiekowych, osobno dla I miejsce Osiński Jakub
W klasach III 1
szkół podstawowych i gimnazjów II miejsce Polański Kamil
Młodzi kolarze z gminy Lubicz
m. zajął Wójcik
z podziałem na grupę dziewcząt III miejsce Laskowski Patryk

wno, należy pamiętać o obciążeniu ciasta w trakcie pieczenia, np.
fasolą). Kajmakiem posmarować
upieczony spód. Udekorować
całymi lub zmielonymi orzechami
włoskimi.

KĄCIK
UPRZEJMOŚCI
PODZIĘKOWANIE
Panu Jakubowi Pietkiewiczowi sprzedawcy FHU
„Gaz-Bud” w Złotorii za
bezinteresowne odśnieżanie chodnika od przystanku
autobusowego przy ul. Toruńskiej aż w stronę Nowej
Wsi.
Serdecznie dziękują
mieszkańcy tej ulicy.
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
Skład i druk:
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