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

SIERPIEŃ 2013

Nr 4/2013

www.lubicz.pl

RAPORT Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

Konsultacje
społeczne
w sprawie
trasy S-10
– szczegóły
na stronie 3

Prace w ulicy Toruńskiej w Lubiczu Dolnym

Uroczysta sesja
Rady Gminy
Lubicz
– czytaj na stronie 3

Wiele się dzieje tego lata na
gminnych placach budów. Praktycznie w każdej miejscowości
Gminy Lubicz trwają mniejsze
lub większe prace budowlane.
W lipcu ruszyła budowa uzupełnień sieci kanalizacyjnej w Lubiczu
Dolnym, gdzie kolektory położone
zostaną w części ul. Toruńskiej,
Grębockiej. Chyba najmocniej dla
mieszkańców daje się we znaki budowa kolektora ściekowego w ulicy
Toruńskiej – bodajże najbardziej
ruchliwej arterii w całej gminie.
W efekcie prowadzonych robót
chwilowo zmieniono kursowanie
komunikacji autobusowej. Prace
w ul. Toruńskiej i ul. Grębockiej powinny zakończyć się we wrześniu br.
W tym roku w Lubiczu Dolnym
ruszy też budowa kanalizacji w ul.
Ogrodowej, zaś w ul. Miodowej po-

łożony zostanie wodociąg. Dodajmy, że roboty kanalizacyjnej prowadzone będą też w Lubiczu Górnym w ul. Przy Skarpie.
Trwa również budowa kanalizacji Grębocina (I etap). Przypomnijmy, że jest ona dofinansowana ze
środków unijnych. Tu roboty prowadzone są od razu w wielu miejscach, tak, aby zgodnie z harmonogramem cała prawa strona miejscowości (patrząc od strony Torunia)
posiadała system odprowadzania
ścieków do połowy 2014 roku.
Kolektory położono już m.in.
w ulicach Toruńskiej, Mostowej,
Osiedlowej, Poprzecznej, Letniej,
Krótkiej, Wiosennej, Jesiennej
i Szkolnej. Wykonano też serię
przecisków pod ul. Kowalewską.
Do końca lata wybudowana zostanie przepompownia główna, któ-

ra będzie tłoczyła wszystkie ścieki
z Grębocina do oczyszczalni w Toruniu. Jak dotąd roboty realizowane
są bez żadnych opóźnień. Pierwsze
ścieki z Grębocina powinny popłynąć do Torunia w końcu grudnia br.
Do połowy 2014 roku do sieci
w Grębocinie podłączonych zostanie prawie 280 posesji.
W lipcu złożony został wniosek
o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej kwotą 3 mln zł budowy II etapu kanalizacji Grębocina. Planowana na lata 20142015 inwestycja obejmie ułożenie
kolejnych 4 km sieci i podłączenie
do niej ponad 130 posesji.
W Złotorii kosztem ok. pół
miliona złotych powstaje dwustronny chodnik przy ulicy Lipowej
– jednej z najbardziej ruchliwych
w miejscowości. Chodnik położony

Raport z realizacji
inwestycji
gminnych –
więcej na stronie 3

Fundusz sołecki 2013
– o szczegółach dot.
jego realizacji
piszemy na stronie 3
Wójt Marek Olszewski przy budowie chodnika w Gronowie

zostanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania
z ul. Leśną. Będzie miał on długość
około 700 m i zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nie tylko ze Złotorii, ale
także z pobliskiego Kopanina.
Nowy chodnik (ok. 200 m)
powstał również w Gronowie, poprawiając estetykę centrum wsi.
Jesień zapowiada się równie
intensywnie - po rozstrzygnięciu
przetargów rozpoczną się prace
przy budowie uzupełnień kanalizacji w Złotorii (ul. Wiśniowa
i Sportowa) oraz dalsze prace
kanalizacyjne w Krobi.
Urząd Gminy Lubicz złożył
również wniosek o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej
budowy świetlicy w Krobi.

2

SIERPIEŃ 2013

Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W miesiącach: czerwcu i lipcu
radni obradowali pięciokrotnie.
21 czerwca miały miejsce Komisje Połączone oraz odbyła się sesja.
Radni jednogłośnie wyrazili swoje
poparcie dla działań wójta gminy
w minionym roku, udzielając mu
tym samym absolutorium. Przed
głosowaniem, zgodnie z procedurą
absolutoryjną, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Budżetu oraz pozostali przewodniczący poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy
Lubicz wyrazili pozytywne opinie
o wykonaniu budżetu. Radni podkreślili, że na uwagę zasługuje fakt,
iż przy nie najlepszej koniunkturze
gospodarczej kraju i niełatwym
budżecie gminy, wójt podejmował
rozsądne decyzje, a środki publiczne służące zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców gminy wydawał racjonalnie.
W czasie sesji oprócz uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 podjęto również następujące uchwały:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2012 rok, zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubiczu za 2012 rok,
W dniu 24 lipca obradowały Komisje Połączone, na których omówiono projekty uchwał i sprawy bieżące. Tego samego dnia odbyła się

sesja, na której podjęto m.in.
uchwały: zmieniającą uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubicz obejmującej tereny
pod eksploatację kruszywa, w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz,
zmieniającej uchwałę w sprawie
opłat za świadczenia udzielane
przez Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym
prowadzone przez Gminę Lubicz,
w sprawie nadania nazwy ulicy
„Widokowa” w miejscowości Jedwabno, w sprawie nadania nazwy
ulicy „Leśna” w miejscowości Mierzynek, w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania oraz rozliczania
dotacji ze środków budżetu gminy
na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na
terenie Gminy Lubicz, w sprawie
założenia Spółdzielni Socjalnej
„Lubiczanka”.
W czasie sesji na ręce komendanta komisariatu policji w Lubiczu, Ireneusza Lewandowskiego,
złożono życzenia z okazji Święta
Policji oraz pogratulowano mu
awansu na stopień podinspektora.
W miesiącu sierpniu z powodu
przerwy urlopowej Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna
Anzel nie będzie pełniła dyżuru zarówno w Urzędzie Gminy, jak
i świetlicy środowiskowej w Grębocinie.
Kolejna sesja odbędzie się we
wrześniu.

ZMARŁ STANISŁAW PIĘTA,
WIELOLETNI DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W MŁYŃCU PIERWSZYM

Ze smutkiem i zadumą
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci śp. STANISŁAWA
PIĘTA dyrektora Szkoły
Podstawowej w Młyńcu
Pierwszym w latach 1966-1990
i emerytowanego nauczyciela.
Pan Stanisław Pięta - urodził się
15 września 1938 r. w Lutocinie,
woj. mazowieckie.
W roku 1955 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu,
a w 1957 r. Studium Nauczycielskie w Toruniu - kierunek
filologia polska.
W roku 1979 uzyskał tytuł
magistra historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
1 września 1957 r. rozpoczął
pracę nauczycielską w Szkole
Podstawowej w Zelgnie.
W latach 1958-1960 pracował w Szkole Podstawowej
w Dobrzejewicach, a w latach

1960-1966 w Szkole Podstawowej w Łążynie Drugim.
Następnie objął 1 września
1966 r. stanowisko kierownika
SP w Młyńcu, a od maja 1972 r.
dyrektora szkoły.
Po 33 latach pracy w zawodzie nauczycielskim i 24 latach
kierowania szkołą w Młyńcu
Pierwszym odszedł 1 września
1990 r. na zasłużoną emeryturę.
W czasie kadencji Pana
Stanisława Pięta w SP w Młyńcu
Pierwszym przebudowano budynek szkolny, zbudowano 5-rodzinny Dom Nauczyciela oraz
sanitariat szkolny.
Za pracę organizacyjno oświatową i pedagogiczną był
wielokrotnie nagradzany przez
Ministra Oświaty i Wychowania
oraz Kuratora i Inspektora
Oświaty.
Ponadto został odznaczony
m.in.:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
- Złotym i Brązowymi Krzyżem
Zasługi,
- Medalem Zasłużonego Pracownika Gminy Lubicz,
Zmarł po ciężkiej chorobie
w dniu 19 lipca 2013 r. w Młyńcu
Pierwszym.
Jego ciało pochowane zostało na
c m e n t a r z u ś w. J e r z e g o
w Toruniu.

„INTERDYSCYPLINARIA DLA SENIORÓW”
Wszystkich seniorów z terenu
gminy Lubicz zapraszamy na cykl
spotkań edukacyjnych.
Podczas zajęć będzie można zasięgnąć porad psychologa, prawnika, lekarza, pedagoga, poznać historię i kulinaria regionu, a także nauczyć się korzystania z komputera.
Przewidziane są także wycieczki do
toruńskiej galerii sztuki czy bydgoskiej opery. Wszystkie zajęcia są
bezpłatne. Każdy z uczestników
otrzyma materiały szkoleniowe
i poczęstunek. Organizator zapewnia także transport na zajęcia. Jednorazowa obecność nie obliguje zainteresowanych do uczestnictwa

w pozostałych zajęciach.
- w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. ToZgoszenie do programu oraz
ruńska, 87-162 Lubicz, wrzucając
szczegółowe informacje dotyczące
kartkę do skrzynki z imieniem
zajęć można uzyskać w:
i nazwiskiem oraz numerem tele- w Fundacji Ośrodek Inicjatyw
fonu. (skrzynka w Urzędzie GmiSpołecznych ANRO, wypełniając
ny Lubicz, parter) bądź w pok. 38,
odpowiedni formularz dostępny
tel. 56 621 21 39, e-mail:
na stronie www.foisanro.pl lub
kultura@lubicz.pl.
przesyłając e-maila:
- przesyłając wypełnioną kartę
kontakt@foisanro.pl bądź
zgłoszenia lub kartkę z imieniem
telefonicznie: tel. 605 988 852,
i nazwiskiem wraz kontaktem na
- w Gminnej Bibliotece Publicznej
adres: Gminna Biblioteka Publiw Lubiczu i w jej filiach, ul. Toczna, ul. Toruńska 12B, 87-162
ruńska 12b, 87-162 Lubicz, tel. 56
Lubicz, z dopiskiem "Interdyscy678 51 35, 516 188 715, e-mail;
plinaria".
bplubicz@poczta.onet.pl lub osobiście.
Serdecznie zapraszamy

50 WSPÓLNIE
PRZEŻYTYCH LAT

Jubilaci w towarzystwie wójta gminy i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

14 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość, w której Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo Jadwiga
i Konrad Tarkowscy ze Złotorii,
którzy świętowali 50-lecie pożycia
małżeńskiego.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt gminy Marek Olszewski
w towarzystwie kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Barbary Zarębskiej. 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.

CIEKAWE HOBBY PANA LESZKA JURASZKA
Kontynuując serię artykułów
o ciekawych mieszkańcach gminy
Lubicz tym razem przedstawiamy
postać pana Leszka Juraszka,
mieszkańca Lubicza Dolnego.
Pan Leszek od 8 lat hoduje ozdobne i szlachetne rasy kur i bażantów.
Większość hodowli stanowią kury –
zarówno rasy stare, jaki i te, które są
obecnie odtwarzane przez pasjonatów. Gatunki kur to m.in. tęczanka,
zielononóżka polska, czubatka
dworska, polbar, brahma olbrzymia,

yokohama czy araucana. Wielobarwne bażanty to m.in. bażant złocisty, bażant bananowy (lutino), kiściec srebrzysty, kiściec tajwański,
bażant diamentowy, bażant kaukaski i bażant mongolski.
Większość ptaków w hodowli
pana Leszka to ptaki, które wykluły
się pod jego okiem. Dokonania pana
Leszka są znane i cenione przez pasjonatów kur i bażantów w całej
Polsce, a jego ptaki obecne na polskich i europejskich wystawach.

ODESZŁA GENOWEFA DYBOWSKA
- ZASŁUŻONA MIESZKANKA GRĘBOCINA
Dnia 30 lipca 2013 r odeszła od nas
emerytowana nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Grębocinie i czynny działacz społeczny
Pani Genowefa Dybowska.
Urodziła się w 1926 roku
w Toruniu, gdzie również kształciła się w Liceum Pedagogicznym.
Od czasu ukończenia liceum na
zawsze związała się z oświatą.
Pracowała jako nauczyciel
w Szkole w Golubiu-Dobrzyniu,
Kowalewie Pomorskim, następnie
w Rogowie-pełniąc tam jednocześnie funkcję kierownika
szkoły. Od roku 1957 do 1990
związana była ze Szkołą Podstawową w Grębocinie, gdzie
pracowała jako nauczyciel
geografii oraz bibliotekarz, przez
rok pełniła także funkcję dyrektora
s z k o ł y, a p r z e z t r z y l a t a
wicedyrektora. Przez cały okres
kariery zawodowej była członkiem i wieloletnim działaczem
Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Za swoją sumienną
i wyróżniającą się pracę,
otrzymała wiele odznaczeń
państwowych m.in.:

Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi oraz nagród, wśród nich:
Medal Komisji Edukacji
Narodowej, Nagrodę Kuratora
Oświaty, Nagrodę Inspektora
Oświaty. Będąc aktywną zawodowo
czynnie działała również na rzecz
środowiska lokalnego, jako radna
Gromadzkiej Rady Narodowej
w Grębocinie, później w Lubiczu,
Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Zdrowia Gromadzkiej Rady
Narodowej, członek rady sołeckiej
Grębocina, działaczka Koła
Gospodyń Wiejskich. W roku 1986
r. uchwałą Gromadzkiej Rady
Narodowej w Lubiczu została
odznaczona medalem „Zasłużony
dla gminy Lubicz”. Po utworzeniu
Klubu Seniora Pani Genowefa, już
jako emerytka, aktywnie włączyła
się w działalność klubu, za którą
otrzymała Złotą Odznakę Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Jej pasją życiową były hafty, wiele
osób starała się tą pasją zarazić.
Ostatnią jej pracą i ważną pamiątką
dla seniorów był pięknie
i niezwykle starannie wyhaftowany

Leszek Juraszek z pisklakami
z własnej hodowli

proporzec Klubu Seniora „Złota
Jesień w Grębocinie”. Pomimo
zaawansowanego wieku wykazywała duże zainteresowanie
sprawami szkoły, klubu seniora
i sołectwa, uczestniczyła w spotkaniach okolicznościowych
organizowanych przez szkołę, do
ostatnich dni brała udział w zebraniach seniorów, nie brakowało
także Pani Genowefy na zebraniach wiejskich oraz wszelkiego
rodzaju uroczystościach. Zapisała
się w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, wychowawca
wielu pokoleń, osoba zasłużona
dla lokalnej społeczności. Została
pochowana na cmentarzu
parafialnym w Grębocinie.
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NOWE ZASADY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI - INFORMATOR

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
– STAN NA KONIEC LIPCA
Zgodnie z wymogami nowej
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach - Gmina
Lubicz przystąpiła do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu
systemu.
Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami odbyli spotkania
informacyjne w 17 sołectwach.
Mieszkańcy składali deklaracje do
końca maja. Po tym terminie pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili kontrole posesji, z których deklaracje nie spłynęły.
Obecnie systemem objętych jest
98% mieszkańców naszej gminy.
Pozostałe 2% to mieszkańcy, którzy
z różnych względów są chwilowo
nieobecni oraz osoby celowo uchylające się od obowiązku cywilizowanego zbierania odpadów. Te
ostatnie otrzymają decyzje administracyjne z wysokością opłaty za
gospodarowanie odpadami, wystawione na podstawie liczby zameldowanych osób, przy założeniu braku
prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów.
Wykonanie wszystkich wymaganych prawem czynności administracyjnych w terminie (a nawet
przed terminem) przez pracowników urzędu, nie jest niestety gwarantem pełnego sukcesu wprowadzanego systemu. Konieczność wstawienia w stosunkowo krótkim czasie pojemników na bioodpady
w sołectwach o zwartej zabudowie –
ok. 3.000 szt, wstawianie nowych
pojemników na odpady zmieszane –
ok. 1.000 szt. oraz wymiana pojemników w około 500 przypadkach

trochę przerosła możliwości logistyczne wybranego wykonawcy –
toruńskiego MPO. Mizernym pocieszeniem jest fakt, że inne firmy
na terenie całej Polski mają podobne
problemy.
Innym problemem, który przy
okazji wprowadzania systemu się
ujawnił, jest tzw. czynnik ludzki.
Kierowcy MPO, którzy w większości przypadków obsługiwali do tej
pory mieszkańców naszej gminy
przyzwyczaili się do starych tras
i fakt pojawienia się w harmonogramie nowych posesji, do których
należało dotrzeć, nastręczył nie lada
problemu. Inną kwestią jest fakt
istnienia w naszej gminie wielu
nieoznakowanych posesji. Trudno
się więc dziwić, że niejednokrotnie
kierowcy nie potrafili takich adresów zlokalizować. Przypominamy,
że obowiązkiem każdego właściciela jest oznakowanie budynku
numerem w widocznym miejscu.
Ponadto numer ten powinien być
oświetlony, aby był widoczny po
zmroku.
Lipiec był pierwszym miesiącem funkcjonowania systemu, więc
tego typu problemy, na bieżąco
korygowane przez pracowników
urzędu, powoli były rozwiązywane.
Pozostały jeszcze pojedyncze posesje nie do końca wyposażone w pojemniki, ale sytuacje takie nie są już
nagminne i w większości dotyczą
mieszkańców, którzy w terminie nie
wywiązali się z obowiązku złożenia
deklaracji.
Na czas wyposażania posesji
w pojemniki istniała i nadal istnieje

możliwość wystawiania odpadów
w dowolnych workach lub pobierania worków od sołtysów albo z urzędu gminy.
Wielu mieszkańców w okresie
tych największych zawirowań
zadawało pytania dotyczące odpłatności za ten okres. Stan prawny
w tym względzie jest taki, że opłata
za gospodarowanie odpadami jest
tzw. opłatą miejscową i podlega
ordynacji podatkowej. Zatem jest
obligatoryjna, ponieważ nie stanowi
zapłaty za konkretną usługę np. za
wstawienie pojemnika. Opłata ta
obejmuje kompleksowo odbiór, zagospodarowanie odpadów i ich częściowy odzysk. Obejmuje również
zorganizowanie od podstaw nowego systemu m.in. wydruki deklaracji i ich dystrybucję, zakup programów komputerowych, wydruk
i dystrybucję książeczek opłat itp.,
funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zatem nie jest, jak było do tej
pory, opłatą za usługę wywozu
odpadów, ale obejmuje znacznie
szersze spektrum spraw. Zatem każdy mieszkaniec gminy ma obowiązek jej uiszczania.
Pierwszy okres funkcjonowania
systemu za nami. Czekamy więc na
wymierne jego efekty. Mniej odpadów po lasach i rowach przydrożnych oraz czystsze powietrze,
z powodu nie spalania odpadów w
piecach domowych. Każdy początek jest trudny, ale jeśli tylko będzie
prowadził ku lepszemu, to warto
było wspólnie ponieść te trudy.

NOWA USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH – PYTANIA ZADAWANE
PRZEZ MIESZKAŃCÓW I ODPOWIEDZI
1. Co grozi osobom, które nie wanie i częściową utylizację odpa- swojej posesji. Przedsiębiorca odzłożyły deklaracji ?
dów itp.
bierający odpady na terenie gminy
będzie miał obowiązek odebrać z teTakie osoby otrzymają z urzędu 3. A co jeśli mieszkańcy nie będą renu każdej posesji tę ilość w termidecyzję o wysokości opłaty, którą uiszczać tych opłat na rzecz gminy? nach zgodnych z harmonogramem.
będą zobowiązane wnosić do gmiOdpady będą musiały być zgromany. Będzie ona wyliczona na podTakim osobom grozi naliczenie dzone w pojemnikach lub workach
stawie porównywalnych przypad- odsetek karnych, windykacja nale- do tego przeznaczonych (w okresie
ków zgodnie z dostępną pracowni- żności łącznie z windykacją komor- przejściowym dopuszcza się dokom Urzędu Gminy wiedzą o danej niczą, ale mamy nadzieję, że będą to wolne worki). Oczywiście jeśli ktoś
nieruchomości. Istnieje więc nie- pojedyncze przypadki lub nie bę- nie miał poprzednio umowy na
bezpieczeństwo, że tak wyliczona dzie ich wcale w naszej gminie.
wywóz odpadów i gromadził je
opłata może być wyższa niż
przez lata na posesji, to nie można
w przypadku dobrowolnego zło- 4. Jakich dokumentów będą mogli ich wystawić jednorazowo.
żenia deklaracji.
żądać pracownicy gminy na potwierdzenie prawdziwości złożonej 6. A co z segregacją odpadów?
2. Czy w związku z tym, że nie deklaracji?
miałem dostarczonego na posesję
Będziemy je segregować na
pojemnika lub worków mogę nie
Jeśli pracownicy powezmą wąt- takich zasadach, jak do tej pory, ale
płacić za lipiec?
pliwość, co do prawdziwości poda- musimy się do tego lepiej przyłożyć.
nych w naszej deklaracji danych, W okresie przejściowym, kiedy nie
Takiej możliwości niestety nie wówczas mogą zażądać dokumen- wszyscy zostali wyposażeni w poma. Opłata za gospodarowanie tów meldunkowych oraz wszyst- jemniki lub worki, żadne sankcje
odpadami komunalnymi jest opłatą kich, z których będzie wynikało po- z tytułu uchybień w segregacji nam
lokalną i podlega ordynacji podat- twierdzenie prawdziwości złożo- nie grożą. Kiedy system zacznie już
kowej, a więc jej obowiązek po- nych przez nas danych np. ostatnich prawidłowo funkcjonować, MPO
wstaje z chwilą złożenia deklaracji rachunków za wodę, świadczących zgodnie z umową będzie miało obolub doręczenia decyzji. (art. 21 § 1 o ilości zużytej miesięcznie wody, wiązek przeprowadzać kontrole sepkt 1 oraz § 2 ustawy z 29 sierpnia co pozwoli ustalić średnią ilość mie- gregacji. Jeśli pracownicy odbiera1997r. Ordynacja podatkowa) szkańców przebywających na danej jący z naszej posesji odpady zauwaOpłata ta przeznaczona jest nie posesji. W szczególnych przypad- żą, że są one nie prawidłowo segretylko na wywóz odpadów, ale na kach możliwe są też kontrole praco- gowane lub znacznie zanieczyszzorganizowanie całego systemu wników urzędu na danej posesji.
czone, to mają obowiązek zgłosić
gospodarki odpadami tj. na druk
ten fakt w gminie, której pracodeklaracji, książeczek opłat, ich 5. A co każdy z nas – mieszkańców wnicy automatycznie poinstruują
dystrybucję, zakup programów Gminy Lubicz będzie miał w za- jak należy to wykonywać prawidłokomputerowych, zorganizowanie mian za uiszczaną opłatę?
wo i na czym polegało uchybienie.
i prowadzenie punktu selektywnej
Przy następnym takim przypadku
zbiórki odpadów komunalnych, wyKażdy będzie miał prawo do naliczą wyższą kwotę opłaty.
posażenie nieruchomości w pojem- oddawania takiej ilości odpadów Dlatego warto dbać o prawidłową
niki i worki, wywóz, zagospodaro- komunalnych, jaką wytworzy na segregację odpadów i uczyć się jej,

JAK DZIAŁA PUNKT
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH ?
Od 1 lipca 2013 r. ruszył nowy
system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie całej Polski, w tym również na terenie naszej gminy. Jednym z wymogów
tego systemu było stworzenie na
terenie każdej gminy takiego
miejsca, do którego mieszkaniec
będzie mógł przynieść kłopotliwe
odpady zalegające na jego posesji.
Punkt ten nazwany jest w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie Punktem Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
– w skrócie PSZOK.
Na terenie gminy Lubicz punkt
taki został zorganizowany na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu
Górnym. Przyjmuje on od mieszkańców bez dodatkowej opłaty
odpady komunalne posegregowane.
Każdy, kto pilnie chce się pozbyć
starych mebli, lodówki czy komputera będzie mógł przywieźć je do
punktu. Jest on czynny w dni robocze od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00do 14:00, a więc w takich godzinach, aby każdy mieszkaniec mógł z niego skorzystać.
W punkcie tym na około 500 m2
powierzchni utwardzonej kostką betonową są ustawione kontenery do
gromadzenia odpowiedniego rodzaju posegregowanych odpadów komunalnych.
Są one opisane, jednak w razie
wątpliwości pracownik PSZOK kieruje do właściwego kontenera, do
którego można wrzucić nasze odpady.
Jakie rodzaje odpadów można
przywieźć do PSZOK?
Wszystkie, które powstają w gospodarstwach domowych za wyjątkiem odpadów zmieszanych tj. posegregowane odpady papieru, tektury, tworzyw sztucznych, drewna,
metali, opakowań wielomateriałowych jak np. kartony po sokach czy
mleku, szkło, tekstylia, opony,
odpady wielkogabarytowe np. stare
meble, odpady budowlane, odpady
kuchenne, gałęzie, trawa, liście,
rozpuszczalniki, detergenty, pozostałości farb, lakierów i innych tego
typu odpadów w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, świetlówk i żarówki energooszczędne, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne.
Jedyny odpad, który jest limitowany to odpad budowlany. Na każde gospodarstwo domowe przysługuje oddanie bez dodatkowej opłaty
1 m3 odpadów budowlanych i poremontowych na rok. Jeśli ktoś będzie
chciał oddać jednorazowo większą

ilość to będzie musiał dopłacić 150
zł za każdy dodatkowy 1 m3.
PSZOK będzie skutecznym remedium na śmieci zalegające po
rowach i lasach. Teraz nikomu już
się nie opłaca wyrzucać odpadów do
lasu i ryzykować zapłacenia kary,
skoro może je bez dodatkowej opłaty oddać w PSZOK.
Ważna informacja: do PSZOK
należy odpady dostarczyć własnym transportem i samodzielnie
umieścić w kontenerze.
Ponadto na terenie gminy Lubicz
zostało wytypowanych 5 aptek,
w których można zostawić przeterminowane leki oraz 9 miejsc sklepów przemysłowych i budynków szkół i urzędów, w których
można zostawić zużyte baterie
i akumulatorki małogabarytowe.
Miejsca te częściowo są już,
a będą wkrótce będą wszystkie
oznakowane odpowiednimi tabliczkami lub naklejkami na szyby.
Wytypowane apteki, w których
stoją pojemniki na przeterminowane leki to:
1. Lubicz Górny – ul. Bankowa 3
2. Lubicz Górny – ul. Paderewskiego 3
3. Lubicz Górny – ul. Lipnowska 58
4. Złotoria – ul. Toruńska 62
5. Grębocin – ul. Karwowskiego 5
Wytypowane sklepy przemysłowe, posiadające pojemniki na
zużyte baterie to:
1. Lubicz Górny – „Delikatesik” –
ul. Polna 4
2. Lubicz Górny „Netto” – ul.
Bankowa 1
3. Złotoria sklep wielobranżowy
„Stopa” – ul. Toruńska 58
Budynki użyteczności publicznej,
w których będą zlokalizowane pojemniki na zuzute baterie i akumulatorki to:
1. Lubicz Dolny – Urząd Gminy –
ul. Toruńska 21
2. Lubicz Dolny - szkoła podstawowa – ul. Szkolna 7
3. Lubicz Górny – Zespół Szkół nr 1
– ul. Piaskowa 23
4. Grębocin – Zespół Szkół nr 2 – ul.
Szkolna 4
5. Złotoria – szkoła podstawowa –
ul. Pomorska 9/11
6. Gronowo – szkoła podstawowa
Wszystkich informacji na temat
działania PSZOK udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz pod nr
telefonu 56 621 21 28 lub mailem
odpady@lubicz.pl.

zwłaszcza teraz, kiedy nic nam z recyklingu, wówczas istnieje możlitytułu błędów nie grozi.
wość przeanalizowania kosztów systemu i zastosowania korekt opłat.
Warunkiem jest oczywiście termi7. Czyli kto płaci mniej?
nowe uiszczanie opłat przez znaPłaci mniej ten, kto oświadczył czną większość mieszkańców.
w złożonej deklaracji, że będzie segregował odpady i potem będzie to 8. Do kiedy należy uiszczać nalerobił sumiennie. Jeśli przepro- żności?
wadzane kontrole nie wykażą nieZadeklarowane kwoty należy
prawidłowości w sposobie segregacji odpadów, to możemy się nie uiszczać do końca każdego miesiąca
obawiać o wysokość naszych opłat. począwszy od lipca. Koniec mieSą one niższe niż w przypadku siąca oznacza, że pieniądze powinbraku segregacji lub segregacji ny się znaleźć na indywidualnym
prowadzonej nieprawidłowo. Jeśli koncie gminnym, przydzielonym
większość mieszkańców nauczy się każdemu, kto złożył deklarację, do
prawidłowo segregować odpady ostatniego dnia każdego miesiąca.
i gmina będzie się mogła wywiązać
z określonych w ustawie poziomów
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH *
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Krobia

Grębocin:

Magnoliowa

Grębocin:

Okrężna

Bankowa

Lubicz:

ulice pozostałe

Małgorzatowo

Boczna

Osiedlowa

Boczna

Bażantowa

Lubicz:

Młyńska

Dworcowa

Parkowa

Cicha

Gajowa

Akacjowa

Narcyzowa

Lampkowskiego

Piękna

Dworcowa

Trzaskalskiego

Antoniewo

Niezapominajki

Jesienna

Poprzeczna

Handlowa

Komunalna

Brzozowa

Różana

Kasztanowa

Poranna

Kamienna

Lipnowska od 78

Dworcowa

Sosnowa

Kolejowa

Przy Lesie

Lipnowska nr do 78

Nad Strugą

Grębocka

Spokojna

Kolonia Papowska

Przydatki

Miodowa

Nowa

Ciemna

Szkolna

Kowalewska

Jasińskiego

Motocyklowa

Nowowiejska

Jesionowa

Topolowa

Krótka

Słoneczna

Mostowa

Osiedlowa

Kasztanowa

Toruńska

Pronobisa

Spółdzielcza

Nad Drwęcą

Przy Lesie

Klonowa

Tulipanowa

Księżycowa

Szkolna

Ogrodowa

Rzemieślnicza

Kolejowa

Wilczy Młyn

Letnia

Toruńska - część

Parkowa

Niteckiego

Konwaliowa

Zacisze

Lubicka

Wiatraczna

Piaskowa

Warszawska

Kortowa

Jedwabno

Łąkowa

Wiosenna

Polna

Młyniec Drugi 1, 1A

Krótka

Krobia:

Morelowa

Zorzy

Przy Skarpie

Dolina Drwęcy 4

Lampusz

Poligraficzna 40, 44, 53

Mostowa

Nowa Wieś

Relaksacyjna

Grabowiec

Leśna

Młyniec Pierwszy

Nad Strugą

Brzeźno

Słoneczna

Kopanino

Liliowa

Młyniec Drugi

Nowa

Brzezinko

Sportowa

Mierzynek

Lipowa

Rogówko

Karwowskiego

Gronowo

Szmaragdowa

Józefowo

Ogrodowa

Gronówko

Lubicz:

Tenisowa

Złotoria

* Harmonogram może ulec zmianie

Rogowo

Widokowa
Zdrojowa
Źódlana

Odpady zielone są odbierane w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym,
Grębocinie, Krobi, Złotorii i Nowej Wsi w każdą sobotę.
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GMINA LUBICZ MA SWÓJ HYMN!

WÓJT U MARSZAŁKA

Uroczysta Sesja Rady Gminy
Lubicz, która odbyła się w środę
26 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym, zapisze się na stałe w historii naszej gminy. Rada Gminy
w obecności wójta gminy Marka
Olszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę, dzięki której zyskaliśmy kolejny symbol naszej teryW trakcie uroczystej sesji
torialnej wspólnoty - Hymn Gmidnicząca rady gminy Hanna Anzel kowali dzieciom i ich rodzicom,
ny Lubicz.
W tej doniosłej chwili uczestni- oficjalnie podziękowali autorom a także opiekunce teatru – Marii
czyło wielu gości - Poseł na Sejm hymnu – Arielowi Radomińskiemu, Kalas, za doniosłe osiągnięcia artyRP z terenu gminy, przedstawiciele Hannie Targońskiej i Szymonowi styczne.
Wyróżnieni zostali również
służb mundurowych z Torunia Kozłowskiemu, a także opiekunce
i z gminy Lubicz, radni powiatowi, muzycznej chóru – Aleksandrze sportowcy - piłkarki ręczne ze Szkorzeczniczka prasowa Marszałka Kwiatkowskiej. Była to także oka- ły Podstawowej Nr 2 w Lubiczu
Województwa, proboszczowie pa- zja żeby pogratulować chórzystom, Górnym, zdobywczynie I miejsca
rafii z terenu gminy Lubicz, dyrek- a także ich rodzicom, niedawnego w II Ogólnopolskim Turnieju
torzy szkół i przedszkoli, prezesi sukcesu jakim było zajęcie I miejsca "Szczypiorniak na Orlikach 2013",
i naczelnicy gminnych OSP, poczty w 41 Międzynarodowym Festiwalu który odbył się w połowie czerwca
sztandarowe OSP, radni gminy Lu- Chóralnym „Święto Pieśni” w czes- w Zielonej Górze, a także ich rodzice i trenerka – Daniela Wiśniewbicz poprzednich kadencji, przed- kim Ołomuńcu.
Kolejnym akcentem uroczysto- ska.
stawiciele Klubów Seniora i Kół
ści był spektakl pt. „Polifonia, czyli
Na zakończenie spotkania wójt
Gospodyń Wiejskich.
Po przyjęciu uchwały przez historia nie tylko byczka i Franci- i przewodnicząca podziękowali
radę, wszyscy zebrani odsłuchali szka” w wykonaniu młodych akto- wszystkim dyrektorom szkół
FUNDUSZ SOŁECKI 2013
Hymnu Gminy Lubicz w wykona- rów z Koła Teatralnego przy Szkole i przedszkola publicznego za kolejniu Chóru Szkolnego z Lubicza Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dol- ny udany rok szkolny, którego owoW Rogówku na terenie rozra- Górnego a Capella „Gaudium Can- nym. Przy okazji wójt gminy oraz cami są m.in. opisane wyżej sukcesy
stającego się rok po roku kompleksu tates”. Wójt gminy oraz przewo- przewodnicząca rady gminy podzię- uczniów naszej gminy.
sportowo-rekreacyjnego zostały zamontowane kosze do gry w koszyHymn Gminy Lubicz sł. Hanna Targońska, Ariel Radomiński
kówkę oraz jeden z elementów skate-parku. Także w Rogówku uzumuz. Ariel Radomiński
pełniono wyposażenie istniejącego
placu zabaw przy świetlicy.
W Brzeźnie powstaje wyłożona
specjalną kostką betonową nawierzchnia na boisku do gry w koszykówkę.
Nowy kosz na boisku w Rogówku
W Jedwabnie na terenie przy
Na przełomie czerwca i lipca placu zabaw i świetlicy ustawiono
zrealizowanych zostało kilka kosze do gry w koszykówkę. Plac do
inwestycji zaplanowanych przez gry został odpowiednio zabezpielokalne społeczności w ramach czony piłko-chwytami.
Piłko-chwyty zamontowano
Funduszu Sołeckiego.
W Krobi wykonany został plac także w Rogowie na terenie boiska
zabaw, który stanął w sąsiedztwie do gry w piłkę nożną. Tamże ustawybudowanego z Funduszu Sołec- wiono cztery ławeczki. Podobnie,
kiego w 2012 roku boiska do piłki jak w Krobi, czy w Rogówku równożnej. Także tu wybudowane zo- nież tu powoli wyłaniać się zaczyna
stało boisko do piłki plażowej. Na- estetycznie wykonany i bezpieczny
leży zauważyć, że sporą część prac kompleks sportowo-rekreacyjny,
przygotowawczych oraz związa- zrealizowany z połączeniem funnych z zagospodarowaniem terenu duszy unijnych i środków będących
w gestii sołectwa.
wykonali sami mieszkańcy Krobi.
W dniu 9 lipca br. wójt gminy Lubicz pan Marek Olszewski
spotkał się z panem Piotrem
Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego.
Tematem spotkania były problemy komunikacyjne w Lubiczu,
budowa ścieżki pieszo-rowrowej
na drodze wojewódzkiej przez
Nowa Wieś oraz odwodnienie,
budowa chodników i modyfikacja
jezdni na drodze wojewódzkiej
biegnącej przez Brzeźno.
Ustalono, że Wojewódzki Zarząd Dróg do końca tego roku zakończy rozpoczęte już prace nad
koncepcją ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 2,9 km przez Nową Wieś. W latach 2014/2015
zaprojektuje i wybuduje chodnik
wraz ze ścieżką rowerową.
Ustalono także, iż na drodze
wojewódzkiej biegnącej przez

Brzeźno do końca tego roku zostaną udrożnione przepusty oraz
odnowiona będzie nawierzchnia
asfaltowa jezdni. W roku 2014
w ramach programu Drogowa Inicjatywa Samorządowa Wojewódzki Zarząd Dróg i gmina Lubicz sfinansują wspólnie budowę
chodnika przez Brzeźno. Samorząd województwa sfinansuje
40% kosztów tej inwestycji.
Pan marszałek dostrzega problemy komunikacyjne na drodze
krajowej nr 10 w Lubiczu. Bierze
tez pod uwagę opinie mieszkańców na temat studium korytarzowego przyszłej drogi S 10. Za
najpilniejsze w tej sprawie uważa
udrożnienie obecnego ruchu przez
Lubicz Górny i Lubicz Dolny.
Wójt zaprosił pana marszałka
do odwiedzenia gminy Lubicz
przy najbliższej okazji.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOTYCZĄCE PRZEBIEGU TRASY S-10
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Toruniu
zorganizowała konsultacje dot.
lokalnych odcinków trasy S-10.
Konsultacje odbyły się 10 czerwca br. w Lubiczu Dolnym.
Zainteresowani tematem mogli
wziąć udział w spotkaniu, podczas
którego zaprezentowano warianty

przebiegu trasy S-10 na odcinku:
Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń Blinno, oraz szczegółowo odcinek 4
i odcinek 5 w obszarze gminy
Lubicz.
Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Gminy Lubicz dotyczące
tej sprawy.

STANOWISKO RADY GMINY LUBICZ
w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-10 przez obszar Gminy Lubicz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
oraz § 241 Statutu Gminy Lubicz
uchwalonego uchwałą Nr
VI/75/2003 Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom z dnia 30 czerwca
2003 r. Nr 64, poz. 1038 ze zm.)

no” Rada Gminy Lubicz negatywnie odnosi się do wszystkich wariantów przebiegu projektowanej
drogi ekspresowej S-10 przez obszar gminy Lubicz.
§ 2. Rada Gminy stoi na stanowisku,
że akceptuje przebieg drogi S-10
przez miejscowości Lubicz Dolny
i Lubicz Górny w wersji ustalonej
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uzgadniaRada Gminy Lubicz
§ 1. Po zapoznaniu się ze „studium nymi przez Generalną Dyrekcję
korytarzowym, studium techni- Dróg Krajowych i Autostrad.
czno-ekonomiczno-środowiskoUzasadnienie
wym oraz materiałami do decyzji
Rada Gminy zdaje sobie sprawę
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę drogi dla z tego, że konsultacje społeczne
drogi ekspresowej S-10 na odcinku przeprowadzone w dniu 10.06.2013
Wyrzysk-Bydgoszcz-Toruń-Blin- r. prowadzone są w ramach postę-

powania środowiskowego, ale ma
też świadomość, że jeden z przedstawionych wariantów może być
w przyszłości realizowany.
W ocenie Rady Gminy Lubicz
wybór każdego z wariantów niesie
za sobą ogromne koszty społeczne,
bo praktycznie wszystkie skutkować będą wywłaszczeniem nowo
zabudowanych w latach 1995-2013
nieruchomości, na działkach wyznaczonych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Wprawdzie przebieg drogi S-10
w granicach terenów rezerwowanych planami miejscowymi wywoła
ten sam skutek, ale w innej skali
i odnosi się do zabudowy kilkudziesięcioletniej.

1. W sercu Ojczyzny, nad brzegiem Drwęcy,
gdzie na odległość woń sieje chleb,
leży nasz Lubicz, wolny na zawsze,
w chłodnym schronieniu najpiękniejszych drzew.
Ref. Przyrzekamy ziemio Ci
dobry śnić tu sen.
Ziemio, to nasz hymn!
Tchnij w serca pieśń!
Przyrzekamy ziemio Ci
lubicki śnić sen.
Ziemio z naszych dni,
pokaż nam cel!
2. Z kajdan zaborów gród nasz znów powstał,
choć z ran tak długo sączyła się krew
Świętego Andrzeja. Krzyż go uchronił.
Patronie od Boga, przyjmij nasz śpiew.
Ref.
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BIESIADA NAD DRWĘCĄ W MŁYŃCU DRUGIM

Ryszar Rynkowski zostął gorąco przywitany przez uczestników biesiady

28 lipca br. w Młyńcu Drugim
odbyła się ,,Biesiada Nad Drwęcą" - festyn sportowo - rekreacyjny zorganizowany przez Radę Sołecką Młyńca Drugiego pod patronatem gminy Lubicz.
Spotkanie uświetnił koncert Ryszarda Rynkowskiego, który ku
uciesze publiczności wykonał kilka
swoich sztandarowych utworów.
Przeprowadzono także turniej
piłki nożnej o puchar Przewodni-

czącej Rady Gminy Lubicz Hanny
Anzel (1 m. KS Krobia. 2 m. KS
,,Saturn” Młyniec, 3 m. KS ,,Jeziorak” Józefowo, 4 m. KS Czernikowo), jak również gry i zabawy dla
dzieci i dorosłych m.in. Wybory
Miss Biesiady.
W ramach spotkania prowadzone były różne działania charytatywne na rzecz budowy kaplicy
w Brzozówce m.in. licytacja koszulki i czapeczki z autografem mistrza

świata na żużlu Tomasza Golloba.
Mieszkańcy Młyńca hojnie wsparli
tę akcję.
Ryszard Rynkowski wręczył
wyróżnienia ufundowane przez Radę Sołecką Młyńca Drugiego.
Otrzymali je: Małgorzata Curyło Mistrzyni Europy w Lekkiej Atletyce na 400 m, Jakub Dąbrowski,
zdobywca Pucharu Świata w Kight
Light i Light Contact, Olga Sokołowska za 1 m. w Międzynarodowym
Festiwalu Chórów Dziecięcych
w Czechach oraz ks. Bogumił
Leszcz za czynne wspieranie działalności kulturalnej i integracyjnej
mieszkańców Młyńca Drugiego.
Ryszard Rynkowski z rąk Hanny
Anzel i sekretarz gminy Teresy Gryciuk otrzymał podziękowania za
fantastyczną twórczość. Miła i radosna atmosfera szybko przekształciła się w wspólną zabawę taneczną.
Mieszkańcy Młyńca pokazali po raz
kolejny, że potrafią się znakomicie
bawić.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny,, Akord'' z Krobi.

V-LECIE KLUBU SENIORA „DOLINA DRWĘCY”
SPOTKANIA NA OBCASACH
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu podsumowano
cykl warsztatów „Spotkania na
obcasach - czyli jak twórczo spędzić popołudnie w bibliotece”,
które były realizowane w ramach
projektu „Aktywna Biblioteka”,
a na ich organizację otrzymaliśmy
dotację w wysokości 5 tysięcy zł.
Od stycznia do czerwca spotykaliśmy się w naszych bibliotekach
w Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, Grębocinie, Gronowie oraz
Złotorii, gdzie uczestnicy poznawali ciekawe metody i techniki zdobienia przedmiotów, dekoracji świątecznych, robienia ozdób z warzyw
i owoców oraz biżuterii z filcu.
Odbyło się także spotkanie
z Panem Jerzym Pejkowskim, który
zaprezentował i opowiedział o swojej bogatej kolekcji starych aparatów fotograficznych.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem szczególnie wśród
pań i dziewcząt, które odkrywały
w sobie talenty i nowe umiejętności
wykonując piękne przedmioty,
a później z dumą prezentowały je
najbliższym i znajomym. Okazją do

obejrzenia tych dzieł była wystawa
w bibliotece gminnej przygotowana
na podsumowanie projektu.
Uczestnicy zajęć podkreślali, że
taka forma działalności biblioteki
jest bardzo potrzebna, nie tylko integruje lokalną społeczność, ale też
mobilizuje do wyjścia z domu, oderwania się od codziennych obowiązków, odkrycia w sobie nowych pasji i zainteresowań, a także do poznania innych mieszkańców w swojej okolicy. W związku z tym, że
dużo osób wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach, już
dziś zapraszamy do naszych bibliotek po wakacjach na kolejne spotkania.
Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, partnera Fundacji Billa i Melindy Gates
w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju
Bibliotek w Polsce jest realizowany
przez Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

DZIECI Z GRABOWCA
ODWIEDZIŁY URZĄD GMINY LUBICZ
Korzystając z wakacyjnej
przerwy najmłodsi mieszkańcy
Grabowca, pod opieką sołtysa wsi
Danuty Wojciechowskiej, odwiedzili Urząd Gminy Lubicz.
Gości przywitał wójt gminy
Marek Olszewski, który przy słodkim poczęstunku przybliżył dzieciom pracę urzędu i odpowiedział

na ich pytania dotyczące pełnienia
funkcji wójta. Dzieci miały też
możliwość zwiedzenia budynku
urzędu i przyjrzenia się z bliska codziennej, urzędniczej pracy.
Największe zainteresowanie
wzbudził gabinet wójta gminy,
w którym wszyscy goście zrobili
sobie pamiątkowe zdjęcia.

Wójt Marek Olszewski podczas rozmowy z dziećmi z Grabowca

Dnia 27 lipca 2013 roku klub
seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego obchodził swój jubileusz V-lecia istnienia. Uroczystość odbyła się w restauracji
„Pokusa” w Brzozówce.
Na uroczystość przybyły; przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel, sekretarz gminy Lubicz Teresa
Gryciuk, wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, przewodnicząca
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Maria Bołądź
z zarządem, zarządy poszczególnych klubów seniora – „Złota Jesień” z Grębocina, „Arka” z Lubicza
Dolnego, „Pokolenia” z Lubicza
Dolnego, „Jutrzenka” z Czernikowa, „Brodniczanka” z Brodnicy,
„Nowalijki” z Chełmna i „Kapela
Kamińskich” z Osieka.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich zebranych
przez przewodniczącego „Doliny
Drwęcy” Zdzisława Zakrzewskiego
oraz odczytaniem okolicznościowego wiersza autorstwa Teresy Zakrzewskiej. Był to także moment
podziękowań, które Hanna Anzel
i Teresa Gryciuk skierowały do
wszystkich członków klubu seniora
„Dolina Drwęcy” za wieloletnią
aktywność i wkład w kulturalne
życie gminy Lubicz.

Następnie Maria Bołądź odznaczyła m.in. Zdzisława Zakrzewskiego, Danutę Kwiatkowską i Mirosława Dygasiewicza małą złotą odznaką nadaną przez Główny Zarząd
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie
oraz Grzegorza Heberlejna dyplomem uznania. Najstarszym seniorom „Doliny Drwęcy” Janinie Michalskiej i Stanisławowi Mroczkowskiemu wręczono nagrody rzeczowe.
Po wzniesieniu toastu szampanem rozpoczął się przegląd chórów,
po którym wręczone zostały dyplomy i puchary ufundowane przez
wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego.
Po przeglądzie rozpoczęło się

biesiadowanie przy dźwiękach kapeli klubu seniora „Dolina Drwęcy”, która nie żałując swych sił grała
bawiąc uczestników spotkania.
O menu biesiadników zadbali
Ewa i Henryk Drejlingowie, którzy
urządzili stół biesiadny, serwując
swoje wyroby oraz seniorzy, którzy
przygotowali świeżo upieczony
chleb i ciasto, smalec, ogórki i owoce.
W czasie zabawy zorganizowano również konkursy z nagrodami.
Zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych. Wszystkim
uczestnikom i sponsorom, którzy
przyczynili się do zorganizowania
i uświetnienia tej imprezy, członkowie klubu seniora „Dolina Drwęcy”
składają serdeczne podziękowanie.

Chór i kapela „Doliny Drwęcy”

"AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI
W GMINIE LUBICZ"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni w gminie
Lubicz” w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na
rynku pracy współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizujemy szereg warsztatów
i poradnictw w ramach projektu tj.
poradnictwo w zakresie prawnym,
psychologicznym i doradztwa zawodowego oraz warsztaty interpersonalny, komputerowy, doradztwa
zawodowego oraz gospodarowania
budżetem domowym i gotowania,
który cieszy się naszym największym zainteresowaniem. Wspólna
nauka gotowania i przyrządzania
coraz to nowych dań wpłynęła na
integrację naszej grupy.
Byliśmy także z uczestnikami na

wyjazdach integracyjnych. Zwie- boczku spiąć wykałaczką, ułożyć na
dzaliśmy inowrocławskie solanki blaszce, piec w temp ok. 200 stopni.
oraz ZOO w Płocku. W ramach warsztatów gospodarowania i gotowaSmacznego!
nia przygotowywaliśmy faszerowaWydawca:
ne udka. Oto nasza propozycja na
Urząd Gminy Lubicz
pyszny obiad:
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
Udka faszerowane z boczkiem
e-mail: info@lubicz.pl
- uda - 4 szt.
www.lubicz.pl
- boczek wędzony - 4 szt.
- cebula - 400g
Redaktor naczelny:
- czosnek - 3 ząbki
Michał Nowicki
Nakład:
- majeranek
4000 egzeplarzy
- przyprawy
wykonanie:
cebule pokroić w drobną kostkę, dodać przetarty czosnek, majeranek,
doprawić solą i pieprzem, wyluzować kości z udek, mięso lekko
naciąć aby powstał płat, nałożyć
farsz z cebuli, owinąć plastrem

Skład i druk:

Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
ul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny

tel./ fax: 56 654 30 09
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
www.drukarniaskoczek.pl

