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OŁOMUNIECKIE ZŁOTO DLA „GAUDIUM CANTATES”

Podsumowanie
gminnego programu
ekologicznego
– szczegóły
na stronie 1

W dniach 5–9 czerwca br. dzony przez Aleksandrę Kwiatko- medal w kategorii Chóry dziecięce
w czeskim Ołomuńcu odbył się 41 wską i Ariela Radomińskiego. Chór do lat 16, uzyskując najwyższą liczMiędzynarodowy Festiwal Chó- złożony z 24 dziewcząt zdobył złoty bę punktów (94 p.) i pokonując tym
ralny „Święto Pieśni”, w którym
wzięło udział około 50 chórów z 11
krajów. Dziesięcioro profesjonalnych jurorów z Czech, Słowacji,
Węgier i Polski oceniało występy
chórów konkurujących w 19 kategoriach.
W tym roku po raz pierwszy
w festiwalu wziął udział chór Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu GórChór „Gaudium Cantates”
nym „Gaudium Cantates”, prowa-

ŚWIĘTO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wójt Marek Olszewski
z Marszałkiem Piotrem
Całbeckim

Zmiany
w gospodarowaniu
odpadami
komunalnymi
– informacje
na stronie 2

Oficjalne otwarcie
„Mojej Przychodni”
w Grębocinie
– więcej na stronie 3

Na stronie 4
relacje z festynów
rodzinnych
w gminie Lubicz

samym m.in. chóry dziecięce z rosyjskich szkół muzycznych.
Niezwykłym wyróżnieniem i jednocześnie ukoronowaniem sukcesu lubickiego chóru było zaproszenie do udziału w Koncercie Galowym.
Dla dyrygentów i dziewcząt
z „Gaudium Cantates” festiwal
w malowniczym Ołomuńcu – historycznej stolicy Moraw – okazał się
nie tylko doskonałym sprawdzianem ich umiejętności, ale i wspaniałą muzyczną przygodą.

28 maja br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Obecni na niej byli także przedstawiciele gminy Lubicz – wójt gminy Marek Olszewski oraz przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel.
Miło nam poinformować, że nasza delegacja miała okazję jako pierwsza pogratulować marszałkowi

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu przyznanego orderu - Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski,
który otrzymał z rąk Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
Przypominamy, że Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony
jest 27 maja – w rocznicę pierwszych
wyborów samorządowych z 1990 roku.

Przewodnicząca Hanna Anzel
i Prezydent RP Bronisław Komorowski

KAMPANIA INFORMACYJNA I EDUKACYJNA
„SEGREGUJĘ, NIE MARNUJĘ. TO SIĘ OPŁACA”
szkola Chatka Puchatka).
Sołectwa dzielnie wspierały
zmagania szkół i same organizowały różne działania proekologiczne na swoim terenie - barwne
korowody mieszkańców, konkursy
mody ubiorów z odpadów, spotkania i pikniki. Odbył się też wykład
prof. Romana Buczkowskiego na
temat „Energii z odpadów”.
Wszystkie działania w ramach
programu można było śledzić na
stronie UG Lubicz oraz profilu facebook'owym kampanii informacyjnej programu "Segreguję, nie marnuję. To się opłaca."
Podsumowanie programu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpiło podczas Gminnego Festynu Ekologicznego, który odbył się
18 maja br. w Grębocinie. Festyn
zorganizowany został przez wójta
gminy Lubicz, radę sołecką Grębocina oraz dyrekcję i społeczność
Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie,
na terenie którego odbyła się cała
impreza.
Wśród przybyłych gości znaleźli
się Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice Paweł Nas (w imieniu
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych), Zastępca Prezesa Zarządu Spółki
MPO w Toruniu
Grzegorz Brożek, Zastępca
Naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
w Toruniu Marek Nowakowski, radni Rady
Gminy Lubicz,
Koordynatorki programu
sołtysi,
dyrekto– Mariola Marcinkowska i Iwona Bartczak

Od lutego do maja br., w gminie Lubicz toczyło się zmaganie
szkół i sołectw w ramach Gminnego Programu Ekologicznego
pn. „Segreguję, nie marnuję. To
się opłaca”.
Jego celem było podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami. Program objęli patronatem honorowym: Wojewoda
Kujawsko – Pomorski Ewa Mes,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych. Organizatorem programu był wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski.
Szkoły rywalizowały w 4 kategoriach: wiedzy - biorąc udział w
quizie i konkursach sprawnościowych podczas Sesji Ekologicznej,
plastycznej – wykonując plakat promujący program, fotograficznej –
wykonując album na temat „ Dzikie
wysypiska mojej miejscowości”
oraz pisząc List dla Ziemi w ramach
ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez fundację Arka (w tej
konkurencji wzięli udział również
uczniowie klas „0” ze szkół i Przed-

rzy szkół i przedszkoli oraz prezesi
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W trakcie festynu organizatorzy
zapewnili wiele atrakcji m.in. pokaz
karate, pokaz pierwszej pomocy,
dmuchany zamek, możliwość przejażdżki kucykiem, pokaz tresury
psów rasowych, stoiska gastronomiczne i biżuteryjne. Można było
także z bliska obejrzeć samochód
strażacki i śmieciarkę, wraz z ich
wyposażeniem. Ciekawe stoiska
przygotowały firmy zajmujące się
pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Zbiórka elektrośmieci
w zamian za drzewko cieszyła się
niemałym powodzeniem.
O godz. 16.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonał wójt gminy Lubicz. Od tej pory
ciekawe rzeczy działy się na scenie.
Zgromadzonych powitały zwierzęta
i dzieci ze “Stumilowego lasu”,
które przypomniały, dlaczego i jak
należy segregować śmieci. Dzieci
wcieliły się w role Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Królika, Sowy i Tygryska. Przedstawienie przygotowały wraz z dziećmi wychowawczynie klas III w Grębocinie
–Małgorzata Bartosińska, Małgorzata Dąbrowska i Jolanta Leszczyńska.
Następnie nadszedł czas na wręczenie nagród w Gminnym Programie Ekologicznym. Tę część spotkania poprowadziły koordynatorki
programu – radna Grębocina Mariola Marcinkowska i wicedyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie
Iwona Bartczak. Wręczanie nagród
za poszczególne kategorie konkursu, którego dokonali wójt gminy
oraz przewodnicząca Rady Gminy
Lubicz Hanna Anzel, przeplatane

było występami dzieci ze szkół.
Oto wyniki:
Tytuł Eko-Szkoła 2013 r. oraz
rzutnik multimedialny otrzymały:
w kategorii Szkół Podstawowych:
Szkoła Podstawowa w Młyńcu,
w kategorii Gimnazjum:
Gimnazjum nr 2 w Grębocinie.
II miejsce i wysokiej jakości mikroskop otrzymały:
w kategorii Szkół Podstawowych:
Szkoła Podstawowa w Złotorii
w kategorii Gimnazjum:
Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym
Pozostałe szkoły za udział
w programie otrzymały radiomagnetofony.
Za proekologiczne działania
uhonorowany został wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski. Otrzymał
puchar, który w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wręczył nadleśniczy Paweł
Nas.
Kolejną częścią festynu była rywalizacja sołectw. Po dwóch bardzo
ciekawych, dowcipnych prezentacjach, komisja konkursowa zadecydowała o zwycięstwie Grębocina.
Warto też wspomnieć, że artystyczną część festynu wzbogaciły
występy chóru Klubu Seniorów
„Złota Jesień” oraz chóru szkolnego
z Grębocina. Po zakończeniu
występów muzykę do zabawy
zapewnił zespół „Akord” z Krobi.
Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich tygodni poczyniliśmy
wspólnie wiele w kwestii szerzenia
wiedzy o ekologii w gminie Lubicz,
choć prawdziwy egzamin z wiedzy
praktycznej jeszcze przed nami.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
Od połowy marca do końca
maja radni obradowali trzynastokrotnie.
22 marca odbyło się posiedzenie
Komisji Połączonych oraz sesja Rady Gminy, na której podjęto m.in.
uchwały: w sprawie przystąpienia
do realizacji Projektu „Realizacja
systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 –
2013, w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa
basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.
19 kwietnia odbyły się komisje
połączone, na których omówiono
projekty uchwał na sesję kwietniową oraz sprawy bieżące.
26 kwietnia na sesji Rady Gminy
Komendant Komisariatu Policji w
Lubiczu przedłożył Sprawozdanie
na temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Lubicz za 2012 rok,
a Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu Sprawozdanie z działalności OSP na terenie
gminy za 2012 rok. Na sesji Rada
zapoznała się również z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok
2012. Podjęto następujące uchwały:
w sprawie przyjęcia sprawozdania

z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu za
rok 2012, w sprawie wyrażenia woli
współdziałania Gminy Lubicz wraz
z Powiatem Toruńskim w tworzeniu
Spółdzielni Socjalnej w Lubiczu.
10 maja obradowała Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Turystyki, z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów
Rolnych „Zagroda” z Jedwabna,
a Komisja Samorządu i Porządku
Publicznego odbyła posiedzenia
wyjazdowe do Grębocina, Józefowa, Brzezinka, Brzeźna i Lubicza
Dolnego w celu przeprowadzenia
wizji w terenie i ustosunkowania się
do składanych wniosków.
23 maja obradowała Komisja
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Turystyki z udziałem zaproszonych gości (m.in. przedstawicieli
Stowarzyszenia Producentów Rolnych „Zagroda” z Jedwabna,
Przewodniczącego Rady Powiatu,
przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu
oraz Kujawsko – Pomorskiej Izby
Rolniczej).
Intensywnie pracowała też Komisja Rewizyjna, która spotkała się
czterokrotnie (tj. w dniach: 8, 13,
17, 21 maja). Komisja rozpatrzyła
m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz i sprawozdanie finansowe za 2012 rok,
podjęła też Uchwałę w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Lubicz za 2012
rok, pozytywnie opiniując wykonanie budżetu Gminy za rok 2012.
Komisje Połączone oraz Rada
Gminy Lubicz obradowały też 24
maja.

GOSPODARKA ODPADAMI PO NOWEMU

31 maja 2013 r. upłynął termin
składania deklaracji dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi.
Kto tego jeszcze nie zrobił, powinien niezwłocznie udać się do
Urzędu Gminy Lubicz (Referat
Gospodarki Odpadami – pok. Nr 21
– I Piętro) i wypełnić deklarację,
żeby uniknąć mandatu karnego, którego możliwość nałożenia wynika
z ordynacji podatkowej.
Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami odbyli 17 spotkań informacyjnych w każdym sołectwie
gminy Lubicz dot. nowych zasad
gospodarki odpadami, praw i obowiązków mieszkańców oraz praw
i obowiązków gminy w tym zakresie.
Jeśli ktoś nie złoży deklaracji,
naraża się na sankcje w postaci mandatu karnego oraz na wystawienie
mu decyzji administracyjnej o wysokości opłaty z urzędu dla takiej
ilości osób, która jest zameldowana
ze stawkami wyższymi (tj. przy
braku segregacji odpadów).
Pracownicy urzędu, zobligowani ustawą, będą prowadzili systematyczne kontrole zgodności deklaracji ze stanem faktycznym. Jeśli zostanie stwierdzone, że w deklaracji
została podana nieprawda, będzie
wszczęta procedura karno – skarbowa, która może skutkować nałożeniem sankcji finansowych.
Ustawa nakazuje korektę dekla-

racji nie później niż 14 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana danych,
mających wpływ na wysokość opłaty. Należy pamiętać, że jeżeli przyjechały do nas osoby, które będą
przebywały dłużej niż miesiąc, należy deklarację skorygować w terminie 14 dni od dnia ich przyjazdu.
W przypadku podania w deklaracji
nieprawdziwych danych, należy ją
natychmiast skorygować, aby niepotrzebnie nie narażać się na nieprzyjemności i dodatkowe wydatki
w postaci kar.
W deklaracjach podawaliśmy
informację o sposobie zbierania
odpadów selektywnie lub nie. Warto
dodać, że sposób gromadzenia odpadów będzie również kontrolowany. Pierwszą jednostką, która takiej
kontroli będzie dokonywać jest
przedsiębiorstwo MPO, którego
pracownicy mają obowiązek przekazywać gminie informacje o nieprawidłowościach segregacji odpadów. Kontrole będą prowadzili również pracownicy urzędu gminy.
Jeśli sytuacja braku prawidłowej
segregacji się powtórzy, zostanie
wystawiona decyzja administracyjna o wyższej opłacie obowiązującej
od miesiąca, w którym została
stwierdzona nieprawidłowość, na
okres 1 roku.
Przed nami trudny egzamin
praktyczny, którego efekty będą odczuwalne w przyszłości, dlatego
warto się edukować w tym zakresie,
zmieniać swoje nawyki, kształtować właściwą postawę społeczną
i proekologiczną, a niekiedy nawet
wzajemnie się dyscyplinować,
abyśmy wszyscy odczuli, że to dla
naszego dobra i dla przyszłych
pokoleń.

GAZ ZIEMNY BĘDZIE DOSTĘPNY !
W związku z podjętymi rozmowami z mieszkańcami oraz
władzami Gminy Lubicz obecny
dostawca gazu ziemnego w gminie
– DUON Dystrybucja S.A. informuje, iż podejmuje niezbędne
działania celem rozbudowy sieci
gazyfikacji w gminie.
Ponieważ Duon Dystrybucja
S.A. na realizację rozbudowy sieci
musi wyłożyć własne środki finansowe dlatego działania inwestycyjne i kierunki rozbudowy sieci na poszczególne ulice zależą m. inn. - od
ilości zainteresowanych mieszkańców na poszczególnych ulicach
- od odległości posesji od już
istniejącego gazociągu w gminie
- od odległości posesji od planowanego obszaru rozbudowy
sieci gazowej
Spółka DUON Dystrybucja S.A.
zamierza pomóc mieszkańcom gminy w komforcie codziennego życia
i planuje gazyfikację poszczególnych ulic w gminie wg powyższych
aspektów.
Obecnie pragniemy poinformować mieszkańców, iż sieć gazociągowa w Gminie - w poszczególnych jej obszarach znajduje się na
poniższych ulicach:
Lubicz Górny:
Lipnowska, Bankowa, Piaskowa,
Boczna, Nowa
Krobia:
Dolina Drwęcy (do ulicy Osiedlowej), Osiedlowa, Olszynowa, Jaśminowa, Oliwkowa, Okrągła, Graniczna, Kalinowa, Pod Dębami
(część), Wiejska (część).

Lubicz Dolny:
Mostowa, Dworcowa, Ogrodowa,
Strumykowa, Ceramiczna, Spokojna, Szmaragdowa, Źródlana, Miodowa, Rekreacyjna, Cicha, Tęczowa, Toruńska (część), Szkolna, Grębocka, Konwaliowa, Różana, Narcyzowa, Tulipanowa, Liliowa, Ciemna, Niezapominajki, Topolowa,
Kolejowa, Magnoliowa, Małgorzatowo, Lampusz.
Nowa Wieś:
Nad Drwęcą, Myśliwska, Łowiecka, Akacjowa, Klonowa, Orla, Widokowa
Złotoria:
8-Go Marca (część), Ciechocińska,
Nieszawska, Szkolna, Piastów, Jagiellonów, Kazimierza Wielkiego,
Królowej Jadwigi, Konwaliowa,
Łokietka, Liliowa, Różana, Storczykowa, Świerkowa, Lipowa, Leśna (część), Akacjowa, Brzozowa,
Bukowa, Dębowa, Grabowa, Toruńska.
Jednocześnie informujemy, iż
trwają prace przygotowawcze –
gdzie przy spełnieniu warunków odpowiedniej ilości zgłoszonych posesji z danej ulicy – (wystarczająca
ilość podpisanych przez mieszkańców umów przyłączeniowych), zostaną zgazyfikowane ulice:
Lubicz Górny:
Polna (od ulicy Lipnowskiej)
Krobia:
Dolina Drwęcy (do granicy Młyńca
Drugiego), Słoneczna, Sosnowa,
Leśna
Lubicz Dolny:
Sosnowa, Krótka

Złotoria:
Pomorska, Nowa
Trwają również prace przygotowawczo – informacyjne dla mieszkańców poniższych ulic (warto
zgłaszać swoje zainteresowanie
rozbudową sieci gazowej):
Lubicz Górny:
Widokowa, Sportowa, Słoneczna,
Parkowa, Kamienna
Krobia:
Długa, Piękna, Cicha, Malinowa,
Henryka Orszta, Miła, Spokojna,
Poprzeczna, Cytrynowa, Krótka,
Leszczynowa, Jaśminowa
Lubicz Dolny:
Sosnowa, Akacjowa, Brzozowa, Lipowa
Niezależnie informujemy, iż
w dalszej kolejności - oddalona od
gazociągu miejscowość Mierzynek,
przy spełnieniu wymienionych
wcześniej założeń do gazyfikacji
w stopniu wystarczającym będzie
przedmiotem naszych starań w zakresie doprowadzenia do niej gazu
ziemnego.
Ponadto od dłuższego czasu trwają
rozmowy na temat gazyfikacji
Grębocina, inwestycja ta może być
rozważana do realizacji w następnej kolejności.
W związku z powyższym bardzo
prosimy o zgłoszenia mieszkańców
i finalizowanie umów celem przyspieszenia realizacji planowanych
prac: Biuro Obsługi Technicznej
Lubicz, ul. Warszawska 1a, Tel.
56/ 678 58 41.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
W ostatnim okresie Przedsiębiorcy rejestrujący nową działalność gospodarczą otrzymują od
firmy – Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych w Warszawie,
ul. Chałubińskiego 8 pisma informujące o konieczności uiszczenia
opłaty w wys. 145,00zł. za umieszczenie wpisu w Rejestrze Polskich Podmiotów Gospodarczych.
Zgodnie z Ustawą o Swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 02
lipca 2004r tekst jednolity Dz. U.

z 2013r poz. 672, żądania takie nie
mają odniesienia do obowiązujących przepisów:
- „art. 23.1. Tworzy się Centralną
Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej
"CEIDG".
2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach
w zakresie wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych
bezpłatnie udostępnianych przez
Centralną Informację Krajowego
Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu
i zakresu zmian wpisów w CEIDG
oraz wprowadzającego je organu.
- art. 29. Wnioski o wpis do CEIDG
są wolne od opłat”.

SETNE URODZINY MIESZKAŃCA GMINY LUBICZ
Pan Tadeusz Ulatowski z Nowej Wsi 1 maja br. obchodził setne urodziny.
Jubilata odwiedzili wójt Marek
Olszewski i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Barbara Zarębska, z rąk których otrzymał list
gratulacyjny, upominek, kwiaty
a także życzenia długich lat
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
Pan Ulatowski mieszkańcem
gminy jest od niedawna. Urodził
się 1 maja 1913 r. w miejscowości
Marcule (obecnie woj. Świętokrzyskie). W latach 30-tych XXgo wieku studiował w Miejskiej
Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie i w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po wojnie

Wójt gminy w domu stulatka

współpracował z czasopismami
satyrycznymi „Szpilki”, „Mucha”,
„Rózgi”. Jego twórczość obejmuje
malarstwo, rysunek, grafikę, gobeliny, ilustrację książkową i plakat.
W latach 60-tych XX-go wieku
mieszkał i pracował we Francji. Po
powrocie do Polski poświęcił się
wyłącznie malarstwu, tworząc
niezwykle interesujące cykle pejzażowe i martwe natury. Prace
prezentował na wielu wystawach

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
10 maja br. w Urzędzie Stanu ności i doczekania następnych piękCywilnego odbyła się uroczystość, nych jubileuszy.
w której Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie odznaczeni
zostali Państwo Jadwiga i Klemens Lenczewscy z Lubicz Dolnego, którzy świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego.
Jubilaci otrzymali gratulacje wspaniałego stażu małżeńskiego, a także
Diamentowi Jubilaci
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyśl-

w kraju i za granicą (we Francji,
Szwecji, Danii, Norwegii, Japonii). Mimo sędziwego wieku nadal
jest bardzo sprawny, pogodny
i zajmuje się malarstwem.
Życzymy Jubilatowi 200 lat
życia.

Z żalem zawiadamiamy, że po
długiej i ciężkiej chorobie
odeszła nasza serdeczna
koleżanka, nauczycielka
o złotym sercu, wspaniały
pedagog i wychowawczyni wielu
pokoleń
mgr Krystyna Kurkowska.
Była wieloletnim pracownikiem
szkoły,
oddanym swej pracy
pedagogiem, kochaną przez
dzieci nauczycielką
i wychowawczynią,
zawsze uśmiechniętą koleżanką.
Będzie nam Jej brakowało.
Pogrążeni w smutku
Dyrekcja szkoły, Nauczyciele
i Obsługa
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OFICJALNE OTWARCIE
"MOJEJ PRZYCHODNI" W GRĘBOCINIE
„Moja Przychodnia” przyj- siecka oraz proboszcz parafii pw.
muje pacjentów już od 1 marca, św. Teresy od Dzieciątka Jezus w
jednak oficjalne otwarcie placów- Grębocinie ks. Dariusz Aniołkoki nastąpiło 16 maja.
wski, który dokonał poświęcenia
W uroczystości uczestniczyły przychodni.
sekretarz gminy Teresa Gryciuk, przewodnicząca rady
gminy Hanna
Anzel, radna
Mariola Marcinkowska, sołtys Grębocina
Małgorzata Jurkiewicz i dyrektor Zespołu
Szkół Nr 2
w Grębocinie
Przed siedzibą „Mojej Przychodni”
Aleksandra Li-

„Moja Przychodnia” znajduje
się przy ul. Lubickiej 11 w Grębocinie. Przyjmują w niej 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 (8.00 – 18.00).
Kontakt tel.: 56 655 08 64.

UNIA EUROPEJSKA DOŁOŻY DO
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO –
KULTURALNEGO W LUBICZU
DOLNYM – MAŁGORZATOWIE

Urząd Gminy Lubicz informuje, że sukcesem zakończyły
się starania o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej
budowy dużego placu zabaw
w Grębocinie, przy ul. Wiatracznej (tzw. wachlarzyk).
Dotacja z tzw. „Małych projektów” pozwoli na sfinansowanie ponad połowy kosztów inwestycji. To już siedemnasty plac
zabaw (z dwudziestu zbudowanych) zrealizowany w naszej
gminie w ciągu ostatnich pięciu
lat z udziałem środków Unii
Europejskiej. Budowa placu
zabaw rozpocznie się zaraz po
podpisaniu umowy.

8 kwietnia br. wójt gminy Lubicz podpisał umowę na dofinansowanie kwotą pół miliona złotych
ze środków Unii Europejskiej budowy kompleksu sportowo – kulturalnego w Lubiczu Dolnym –
Małgorzatowie.
Kompleks ten złożony będzie
z pełnowymiarowego boiska do
piłki nożnej z nawierzchnią z trawy
naturalnej. Boisko będzie posiadało
system nawadniania. Przy boisku
powstanie pełna infrastruktura,
umożliwiająca udział drużyn z gminy Lubicz w profesjonalnych rozgrywkach. Będzie to budynek za-

plecza sanitarno – szatniowego,
z pokojem dla sędziów, parkingi, ławeczki dla kibiców. Obiekt zostanie
oświetlony, będzie również stale
monitorowany przez kamery. Na
obrzeżach boiska zostaną również
ustawione piłko chwyty. Obiekt
zostanie przystosowany do
organizowania na nim dużych
imprez plenerowych.
Na tym etapie kompleks będzie
w pełni przystosowany do szybkiego montażu dużych scen dla wykonawców.
W II etapie przewiduje się tu budowę amfiteatru.

ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI
PRZYZNANE NASZYM MIESZKAŃCOM
Podczas spotkania z rodzinami wielodzietnymi i zastępczymi,
które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 27 maja br. Prezydent
RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe Złote Krzyże Zasługi.
Wśród odznaczonych znaleźli
się Mariola i Jacek Wasiakowie
z Grębocina. Państwo Wasiakowie

od 2005 roku są rodziną zastępczą
dla trójki niepełnosprawnych dzieci. Mają także trójkę własnych pociech.
Wizytę w rodzinie Wasiaków złożyli także wójt gminy Marek Olszewski i kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu Anna
Sikorska gratulując odznaczenia
i niezwykłej postawy życiowej.

KOLEJNY
„UNIJNY” PLAC
ZABAW W GMINIE LUBICZ

SUKCES
MIESZKAŃCA
GMINY LUBICZ
Mariusz Węgrzyn, mieszkaniec naszej gminy, który na co
dzień pracuje w kiosku przy ul.
Toruńskiej w Lubiczu Dolnym,
wygrał jeden z odcinków popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, którego emisja nastąpiła 7
maja br. w TVP 2.
Pan Mariusz od lat hobbystycznie studiuje literaturę popularnonaukową dot. wielu dziedzin nauki.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa
i rozległej wiedzy!

MAJÓWKA SENIORA
W MŁYŃCU DRUGIM
Niecodzienna uroczystość odbyła się 19 maja br. w Młyńcu
Drugim.
„Majówka Seniora”, zorganizowana przez tamtejszą radę sołecką,
była okazją do złożenia życzeń parom, które mogą poszczycić się co
najmniej 50-cio letnim stażem małżeńskim. Życzenia i gratulacje złożyli dostojnym jubilatom m.in. wójt
gminy Marek Olszewski i przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel.
Małżeństwa z Młyńca z min. 50
letnim stażem małżeńskim to:

Michalina i Gabriel Dobrzyńscy
Halina i Klemens Lewiccy
Edwarda i Stanisław Czapla
Lucyna i Władysław Lipińscy
Edward i Stanisława Karolewscy
Irena i Stanisław Grabowscy
Zofia i Mieczysław Lesińscy
Teresa i Gabriel Szatkowscy
Danuta i Jan Makowscy
Jan i Marianna Kilińscy
Zofia i Henryk Kamińscy
Zbigniew i Joanna Zonenberg
Jerzy i Bernadeta Pachniewscy
Zofia i Jan Wilamowscy

Mariusz Węgrzyn

TO JUŻ 30 LAT W GRONOWIE...

Jubilaci podczas uroczystości w Gronowie

19 marca br. minęło 30 lat odkąd posługę kapłańską w Parafii
p.w. Św. Mikołaja w Gronowie
pełni ks. Kanonik Feliks WnukLipiński, a pracę jako organista
rozpoczął pan Tadeusz Krajniewski.
Z okazji jubileuszu parafianie
przygotowali uroczystość, w podziękowaniu za trzydzieści lat pracy
na rzecz wspólnoty parafialnej.
W gronowskim kościele zgromadziło się liczne grono parafian i gości,
którzy podziękowali księdzu Feliksowi oraz panu organiście. Życzenia
i gratulacje złożyli przedstawiciele

władz samorządowych gminy Lubicz, delegacje poszczególnych sołectw z terenu parafii, Akcja Katolicka, koła różańcowe, rada parafialna. Nie zabrakło również druhów
z Ochotniczych Straży Pożarnych
z Gronowa, Brzezinka, Rogówka
i Młyńca Pierwszego.
Po mszy odbył się przepiękny
koncert chóru szkolnego a Capella
„Gaudium Cantates” z Lubicza Górnego a następnie uczestnicy uroczystości udali się do szkoły podstawowej na słodki poczęstunek i chwilę
wspomnień.

WYKŁAD PROFESORA
ROMANA BUCZKOWSKIEGO
Profesor dr hab. Roman Buczkowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy, wygłosił interesujący wykład pt. ”Energia z odpadów komunalnych”.
Wykład miał miejsce 15 maja br.
w budynku Urzędu Gminy Lubicz.
Profesor Buczkowski przybliżył

możliwości uzyskiwania energii
z odpadów komunalnych opierając
się m.in. na przykładach innych
państw, w których możliwości te są
już wykorzystywanie. Temat wykładu bardzo zaciekawił słuchaczy i na
pewno zagadnienie to pojawi się
jeszcze w gminie Lubicz przy okazji
dyskusji na temat gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Wykład prof. Buczkowskiego zaciekawił słuchaczy

KONFERENCJA W GRĘBOCINIE
22 maja br. w Zespole Szkół Nr
2 w Grębocinie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo i zdrowie ucznia w szkołach samorządowych gminy Lubicz”.
Organizatorami konferencji byli
wójt gminy Marek Olszewski oraz
Hanna Anzel, przewodnicząca Rady
Gminy Lubicz. Prelekcje przedstawili: dr Jacek Szczepkowski – kierownik Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu – nt. przyczyn uzależnienia od alkoholu, narkotyków
oraz komputera oraz objawów fizycznych brania narkotyków u nastolatków, sierżant Justyna Oleszczak
z Wydziału Prewencji Komendy

Miejskiej Policji w Toruniu – nt. dostępnych rodzajów narkotyków, lek.
med. Justyna Bugajska i lek. med.
Monika Krzemińska z „Naszej
Przychodni” w Grębocinie – nt. anoreksji i bulimii.
Konferencję zakończyła prezentacja przygotowana przez Radę Rodziców z Grębocina i przedstawiona
przez jej członka – Romana Bickiego dotycząca przykładów dobrej
praktyki współdziałania Rady Rodziców i szkoły.
Wiedza zdobyta na konferencji
zapewne pozytywnie wpłynie na
bardziej efektywne zapobieganie
problemom uzależnień w rodzinach
i szkołach.

LGD „PODGRODZIE TORUŃSKIE” OGŁASZA OSTATNI
NABÓR DLA TWORZĄCYCH I ROZWIJAJĄCYCH
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA WIEJSKIE
Od 29 lipca do 16 sierpnia
Biuro LGD zbierać będzie wnioski na dofinansowanie istniejących lub tworzonych mikroprzedsiębiorstw wiejskich (zatrudniających do 10 osób).

Dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków uzależniona
jest od liczby stworzonych miejsc
pracy. Preferowane będą wnioski
dotyczące firm oferujących usługi
dla ludności, usługi turystyczne i re-

kreacyjne. Po więcej informacji
LGD zaprasza na swoją stronę internetową www.podgrodzietorunskie.pl oraz pod nr tel. 56-6744015 i
do biura w Lubiczu Dolnym, przy
ul. Toruńskiej 24 pok. 7

W trakcie konferencji
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WYSTAWA
„GRABOWIEC
WCZORAJ
I DZIŚ”
Otwarcie wystawy „Grabowiec wczoraj i dziś” utworzonej przez sołtys Grabowca Danutę Wojciechowską nastąpiło
4 czerwca br. w świetlicy środowiskowej w Grabowcu.
Wystawa przedstawia wieś
historycznie i współcześnie poprzez opisy i zdjęcia. Na otwarciu obecny był wójt gminy Marek Olszewski, radna powiatu toruńskiego Barbara Kisielewska,
radny gminy Lubicz Marek Gliszczyński oraz mieszkańcy Grabowca.

PARAFIALNY DZIEŃ RODZINY W ZŁOTORII
W niedzielę 2 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
oraz Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Festyn
został objęty honorowym patronatem wójta gminy Lubicz – Marka Olszewskiego.
Cały dochód z Festynu zostanie
przeznaczony na zakup kolonii dla
dzieci z parafii Złotoria. Ponadto
wójt Gminy poinformował, że 10
miejsc na kolonie zostanie sfinansowanych przez Urząd Gminy Lubicz.
Festyn cieszył się ogromnym
powodzeniem – przybyło mieszkańców parafii oraz gości. Na przybyłych czekały liczne atrakcje, m.in.:
ściana wspinaczkowa, amerykańskie „sigłeje”, ring bokserski, trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, kucyk oraz wiele atrakcji kulinarnych:
tradycyjna grochówka, grill, ciasta,
hot-dogi, kebab, lody, chleb ze
smalcem

KONKURS NA INTERPRETACJĘ
WIERSZY JULIANA TUWIMA
zwycięzców, którzy reprezentowali
gminę na konkursie powiatowym
w Chełmży 5 czerwca.
Z radością informujemy, że cała
trójka zaprezentowała się wzorowo
i została zauważona przez jury.
Kornelia Moszczyńska z Grębocina zajęła I miejsce, Amelia Ziółkowska z Gronowa zajęła II miejsce, a Martynie Łasińskiej przyznano III miejsce.
Serdecznie gratulujemy małym
artystom i życzymy dalszych sukcesów
Wyróżnienia w etapie gminnym
otrzymali:
Alicja Stanicka
z biblioteki w Złotorii
Paulina Olek z biblioteki w Złotorii
Jonatan Kornowicz z biblioteki
w Złotorii
Zofia Kalczyńska
z biblioteki w GręMłodzi uczestnicy konkursu
bocinie

29 maja br. w Bibliotece Gminnej odbyły się eliminacje do powiatowego konkursu na interpretacje wierszy Juliana Tuwima pt.
„Lokomotywa wesołych wierszy”.
W konkursie brały udział dzieci
z klas I i II reprezentujące biblioteki
w Lubiczu Górnym, Dolnym, Gronowa, Grębocina i Złotorii. Jury, w
którego skład wchodziły Maria Kalas - opiekun koła teatralnego w Lubiczu Dolnym, Anna Szurek - przedstawicielka Urzędu Gminy oraz Anna Fidala z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wyłoniło trzech

URZĄDZENIA MASUJĄCE
I RELAKSUJĄCE DOSTĘPNE DLA
MIESZKAŃCÓW LUBICZA DOLNEGO
Mieszkańców sołectwa Lubicz Dolny zapraszamy do bezpłatnego korzystania z urządzeń
masujących i relaksujących zakupionych ze środków funduszu
sołeckiego, które udostępnione są

w salonie fryzjerskim „Afrodyta”
przy ul. Toruńskiej 14.
Z urządzeń korzystać można
w każdy wtorek i czwartek
w godzinach od 16.00 do 19.00.

Na scenie zaprezentowali się
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Złotorii, zespół muzyczny Vox
Populi z parafii na Bielawach, który
zaprezentował piękne pieśni i piosenki o treści religijnej. Wystąpił też
chór „Złota Jesień” z Klubu Seniora
w Grębocinie, który zachęcił uczestników Festynu do wspólnego śpiewania. Ponadto swoje umiejętności
zaprezentowali zawodnicy judo, solistki zespołu baletowego „Pointa”,
odbyła się także nauka tańca dla
dorosłych oraz dla młodzieży.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się rozgrywki w piłkę nożną panów w wieku 30+, zorganizowane i prowadzone przez wikariusza Parafii Złotoria – ks. Arkadiusza
Sobocińskiego. Do zawodów przystąpiło 4 drużyny: dwie drużyny ze
Złotorii oraz po jednej z Nowej Wsi
i Kopanina. Zawodnicy rozgrywali
mecze z wielkim zaangażowaniem,
a do walki zagrzewały ich, nie tylko
licznie zgromadzone rodziny, ale
także pozostali uczestnicy Festynu.
Ostatecznie zwycięstwo w turnieju
odniosła drużyna: Jordan Złotoria

Kapitan zwycięskiej reprezentacji odebrał puchar przechodni. Wyróżnieni i uhonorowani statuetkami
zostali także:
- najlepszy strzelec: Krystian Jukiel
- najlepszy zawodnik: Andrzej Kowalewski
- najlepszy bramkarz: Cezary Mazurkiewicz
- nagroda „fair play”: Jakub Krzysztof Awierzchowski
Puchar i statuetki ufundował Pan
Ryszard Szatkowski.
Festyn nie byłby tak udany, gdyby nie liczni sponsorzy: właściciele

Do zobaczenia za rok.

Wójt gminy Lubicz z gospodarzami festynu

SMS'OWY SYSTEM INFORMACJI O ZAGROŻENIACHI
SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH NA TERENIE GMINY LUBICZ
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz w podstronie
"Jak załatwić sprawę w urzędzie" dostępny jest do pobrania
formularz, który pozwala na zgłoszenie swojego numeru telefonu
komórkowego do systemu, który
drogą sms-ową informuje użytko-

wników o zagrożeniach pogodowych, brakach w dostawach wody
lub prądu, utrudnieniach komunikacyjnych i innych sytuacjach wyjątkowych.
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do biura
podawczego w Urzędzie Gminy

Lubicz (pokój nr 9 na parterze).
Można również wysłać SMS
o treści: IMIĘ NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ na numer
607 887 233 (opłata wg cennika
Państwa operatora).
Usługa jest bezpłatna

FESTYNY RODZINNE W GMINIE LUBICZ
Tradycyjnie już czerwiec
w gminie Lubicz obfituje w imprezy i festyny rodzinne.
2 czerwca miały miejsce aż trzy
imprezy - „Dzień Dziecka” w Lubiczu Dolnym, Charytatywny Festyn
Parafialny „Święto Rodziny” w Złotorii oraz „Ekologiczny piknik rodzinny z okazji dnia dziecka” nad
jeziorem w Józefowie.
7 czerwca odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka w Lubiczu Górnym, 8 czerwca w Krobi zorganizo-

wano festyn rodzinny „Z Krobi do
Rio”, natomiast 9 czerwca dzień
dziecka obchodzono w Kopaninie.
Pikniki rodzinne odbyły się także w Grabowcu (15 czerwca) w Nowej Wsi (22 czerwca).
Spotkania te jak zwykle pełne
były atrakcji dla całych rodzin, gier
i zabaw dla dzieci, występów artystycznych i atrakcji kulinarnych.
Obszerne relacje z wspomnianych festynów zamieszczone są na
stronie internetowej Urzędu Gminy.

Podczas festynu w Krobi

"DAWNIEJ GRAMTSCHEN DZIŚ
GRĘBOCIN" - WYSTAWA FOTOGRAFII
Zapraszamy bardzo serdecznie do oglądania wystawy fotografii dawnego i współczesnego
Grębocina w obiektywie Piotra
Lampkowskiego, które z tych samych ujęć co stare fotografie GręWystawa przedstawia wiele
bocina pokazują jak dużo lub praciekawych fotografii Grębocina
wie nic nie zmieniło na przestrzeni
kilkudziesięciu lat.
nione zostały dzięki uprzejmości
Otwarcie wystawy nastąpiło 29 Rodziny Karwowskich i Lampkomaja br. Stare fotografie udostęp- wskich.

PODZIĘKOWANIE

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „POKOLENIA”

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy
przybyli 6 kwietnia do
Szkoły Podstawowej
w Gronowie, by oddać krew
dla naszego syna Maćka.
Organizatorom tej
wspaniałej akcji oraz
krwiodawcom serdeczne
słowa podziękowania składają wdzięczni rodzice:

Działa w Lubiczu od 2008 r.
Głównym pomysłodawcą powstania jest, prowadzący chór, Narcyz
Wierzbicki.
Do głównych zainteresowań
członków stowarzyszenia należą
śpiew i kabaret, które łączą w widowiskach poetycko-muzycznych.
Chór uczestniczy w przeglądach
oraz festiwalach piosenki biesiadnej, ale w swoim dorobku ma rówChór Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia” w trakcie występu
nież program wystawiany podczas
uroczystości kościelnych.
teresowania (Ksiązki, rękodzieło odskocznię od trudów dnia codzienStowarzyszenie otwarte jest na itp.). Członkowie, jak sami mówią, nego. Przewodniczącym Stowarzynowych członków, jak i nowe zain- swoje stowarzyszenie traktują jak szenia jest Paweł Niewczyk.

Ewa i Zbigniew Goj

sklepów i firm oraz ludzie wielkiego
serca, którzy pomagając przy organizacji Festynu lub ofiarowując pomoc materialną pomogli dzieciom
z naszej parafii. To dzięki nim dzieci
będą mogly spędzić część wakacji
na koloniach. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy okazali swą
pomoc.
Wszyscy uczestnicy festynu
stworzyli wspaniałą, niezapomnianą atmosferę pięknego przeżywania
wspólnego spotkania.

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa Dariusz Subocz planuje zorganizować kolejne
etapy wystawy, dlatego prosi wszystkich, którzy są w posiadaniu starych fotografii Grębocina i chcieliby je udostępnić szerszej widowni,
aby dostarczali je do siedziby
Muzeum (ul. Szkolna 31) lub
przesyłać je w wersji elektronicznej
na adres muzeum@grebocin.pl
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