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OBCHODZILIŚMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Gmina Lubicz
po zmianach systemu
gospodarowania
odpadami
– więcej na stronie 2
Zespół „Słowiańskie Głosy”

Finiszują kolejne
inwestycje gminne
– szczegóły
na stronie 3

„Muzyczna droga do polskiej
niepodległości” - pod takim hasłem przebiegały obchody Święta
Niepodległości w Szkole Podstawowej w Złotorii.
W uroczystej akademii udział
wzięli zaproszeni goście: Marek Olszewski – wójt gminy Lubicz, Barbara Kisielewska – radna Powiatu
Toruńskiego, Maria Błaszczyk –
radna gminy Lubicz, Sylwia Pokorska – przewodnicząca Rady
Rodziców oraz przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” z 1797 roku
uświadomiło wszystkim, jak długą

i trudną drogę przebyli Polacy do
odzyskania niepodległości. Słowa
hymnu „co nam obca przemoc
wzięła, szablą odbierzemy” nabrały
w takim kontekście szczególnej wagi.
Zgodnie z założeniem autorów
akademii, uczniowie zaprezentowali pieśni patriotyczne, które
towarzyszyły Polakom podczas
wielkich powstań narodowych.
Widzowie mogli usłyszeć m.in.
takie utwory jak: „Ojczyzno ma”
w wykonaniu Pauliny Topolewskiej, „Legiony”, Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Rozkwitają pąki
białych róż”, „Bywaj dziewczę

zdrowe”, „Rota” - w wykonaniu ściom przez dyrektor Szkoły Wiechóru szkolnego. Małym śpiewa- sławę Geras były podziękowaniem
kom akompaniowali: Wiktoria za wspólne świętowanie niepodleCieślewicz na keyboardzie, Zuzan- głości.
na Skibińska na wiolonczeli,
Rozalia Olejnik na
flecie poprzecznym
i Kosma Gąsiorowski na werblu.
Pięknym dopełnieniem muzycznej
prezentacji był polonez w wykonaniu
dzieci z klasy Oa.
Akademię przygotowały: Daria Czermińska-Falk, Lucyna
Laks oraz Agnieszka
Smolińska.
Na zakończenie
uroczystości dla społeczności szkolnej
w Złotorii wystąpił
gościnnie zespół
„Słowiańskie Głosy”
w składzie: Michał
Hajduczenia, Magdalena Cysewska
i Marek Kamola. Artyści zaśpiewali najpopularniejsze pieśni
patriotyczne.
Biało-czerwone
wiązanki róż, wręMłodzi harcerze w trakcie uroczystości
czone artystom i go-

JESIENNA BIESIADA POŁĄCZONA Z GMINNYM DNIEM SENIORA

Ogromny sukces
Kazimierza
Smolińskiego
– sołtysa Młyńca
Drugiego – czytaj
na stronie 3

19 października br. w Zespole
Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym odbyła się druga już „Jesienna Biesiada” w gminie Lubicz. Tak jak
w zeszłym roku, spotkanie jesienne było w dużej mierze okazją do
uhonorowania działalności lubickich seniorów.
Część oficjalną wójt gminy Marek Olszewski oraz przewodnicząca
rady gminy Hanna Anzel poświęcili
Klubom Seniora, Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich
i wszystkim niezrzeszonym, lecz
aktywnym mieszkańcom naszej

gminy, którzy za swoją wieloletnią
działalność otrzymali podziękowania, okolicznościowe dyplomy oraz
drobne upominki.
Nie zapomniano także o sponsorach wspierających materialnie i organizacyjnie kulturalno-społeczne
życie gminy – przedsiębiorcach, jak
również Elżbiecie Łoń – dyrektorze
Banku Spółdzielczego w Grębocinie i Władysławie Sadowskiej –
prezesie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu.
Poszczególni członkowie Klubów Seniora otrzymali dyplomy
Teatr „Afisz” został bardzo ciepło przyjęty…

VI „Kryterium
Asów” w Lubiczu
z udziałem Michała
Kwiatkowskiego
– więcej na stronie 4
…i jak zwykle nawiązał świetny kontakt z publicznością

z rąk Marii Bołądź i Ireny Kamińskiej ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Toruniu.
Prezesi Klubów Seniora złożyli
podziękowania dla wójta gminy,
przewodniczącej rady gminy, sponsorów, radnych gminy i wszystkich
wspierających ich działalność.
Ostatnim akcentem oficjalnej
części spotkania były pamiątkowe
zdjęcia wszystkich zaproszonych
grup.
Część artystyczną uroczystości
stanowił spektakl toruńskiego teatru
„Afisz” – pt. „Jeśli kochać to tylko
we Lwowie”, który spotkał się bardzo ciepłym przyjęciem i wprowadził zebranych w doskonałe humory.
Część biesiadną spotkania za-

inaugurowało pokrojenie dwóch
dużych tortów, ufundowanych specjalnie na tę okazję przez wójta oraz
radnych gminy, którymi poczęstowano gości.
Samą biesiadę poprowadził zespół „Akord” z Krobi, który nie miał
najmniejszych problemów z nakłonieniem gości do wspólnej, tanecznej zabawy.
Oprócz wyżej wymienionych
w „Jesiennej Biesiadzie” udział
wzięli także Janusz Niedźwiedzki –
radny Sejmiku Wojewódzkiego,
radne powiatu - Barbara Kisielewska i Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska oraz Joanna Ardanowska –
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W miesiącach: wrześniu i październiku radni obradowali siedmiokrotnie.
13 września obradowały Komisje Połączone. Omówiono projekty
uchwał na najbliższa sesję oraz
sprawy bieżące.
20 września odbyła się sesja, na
której podjęto m.in. uchwały:
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie
określenia zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania dotacji ze środków
budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych
oczyszczalni ścieków, w sprawie
określenia zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania dotacji ze środków
budżetu gminy na realizację zadań
inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych)
wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz,
w sprawie uchylenia uchwały nr
XXXV/397/2013 z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie wyrażenia woli
współdziałania Gminy Lubicz wraz
z Powiatem Toruńskim w tworzeniu
Spółdzielni Socjalnej w Lubiczu,
w sprawie uchylenia uchwały nr
XXXIX/438/2013 z dnia 24 lipca
2013 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”,
w sprawie udzielenia dotacji w 2013
r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Po zakończonej sesji, obradowa-

ły jeszcze Komisje Połączone, na
których poruszano m.in. tematy
dotyczące przyszłorocznych zadań
inwestycyjnych, komunikacji publicznej, działalności OSP.
18 października, w czasie Komisji Połączonych, omówiono
projekty uchwał na najbliższą sesję
oraz zapoznano się z raportem dotyczącym realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2013.
Tego samego dnia obradowała
również Komisja Oświaty, Kultury
Fizycznej, Zdrowia i Rodziny, która
podsumowała powyższy raport oraz
dyskutowała nad bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi oświaty
i edukacji.
25 października odbyła się sesja
Rady Gminy, na której byli obecni
również dyrektorzy szkół, przedszkola publicznego oraz dyrektor
ZEASiP. Na sesji podjęto m.in.
uchwały: w sprawie informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok
szkolny 2012/2013, w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubicz na lata 2015 –
2020”, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze
środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów (płaskich i próżniowych) oraz
powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz,
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów usług

EKOLOGIZACJA WSI W GMINIE LUBICZ
Gmina Lubicz oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - Powiatowy Zespół Doradztwa w Toruniu z/s w Chełmży, od roku 2009
realizują program edukacyjny
„Ekologizacja wsi województwa
kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez
wdrażanie w życie tzw. Dobrej
Kultury Rolnej”.
Nadrzędnym celem realizacji
programu jest zahamowanie procesu degradacji środowiska, poprawa stanu sanitarnego wsi, ochrona
wody, gleby, powietrza i otaczającego nas krajobrazu przyrodniczego. W ramach tej działalności
realizowane są zadania i programy
dot. edukacji ekologicznej społeczeństwa wiejskiego w wybranych
miejscowościach z terenu Gminy
Lubicz.

W roku 2009 program realizowało 15 gospodarstw rolnych z Gronowa, w 2010 gospodarstwa z Brzeźna, w 2011 z Brzezinka, w 2012 Jedwabna i Rogówka. W bieżącym
roku program realizują wybrane
gospodarstwa z Grębocina.
Program pozwala zapoznać społeczność wiejską z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska i wprowadzać je w życie. Co roku do uczestnictwa w programie zapraszane są nowe gospodarstwa. Rolnicy w ramach programu otrzymują środki w postaci
worków do segregacji śmieci, tablice do oznakowania miejsc składowania odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych, oraz zestaw krzewów ozdobnych.
Program realizowany jest ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.

INFORMACJA
Informujemy, że trwają przygotowania do przyjęcia gminnego
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013 –
2032.
Zgodnie z programem dofinansowaniu może podlegać: rozbiórka,
transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W związku z tym prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie na rok 2014. Wnioski
będą przyjmowane od mieszkańców
gminy Lubicz, którzy zamierzają
dokonać wymiany dachu lub elewacji azbestowej w roku 2014.
Do wniosku należy dołączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub

zgłoszenie w starostwie powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Termin przyjmowania wniosków upływa 31 stycznia 2014 r.
Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu
gminy po tym terminie, będą mogły
uczestniczyć w programie na kolejny, 2015 rok. Prosimy zatem o terminowe składanie wniosków.
Uruchomienie programu jest
uzależnione od pozyskania środków z wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska na to zadanie. Wszelkich informacji w tej
sprawie udziela referat gospodarki
odpadami urzędu gminy pok. 21
(I piętro) – tel. 56 621 21 28.

dodatkowych świadczonych przez
Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi,
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubicz,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku, w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych, w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta dla celów podatku
rolnego, w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Toruńskiemu na budowę chodnika
przy drodze powiatowej nr 2036 C –
Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi
o dł. 92 m szer. 1,5, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr
2010 C Turzno – Rogówko- Lubicz
Dolny o dł. 172 m, szr. 1,5 m,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na
budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 2010 C – TurznoRogówko-Lubicz Dolny o dł. 373
m, szer.1,5, w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Miasta
Toruń na remont mostu stalowodrewnianego na rzece Drwęcy
w ciągu ulicy Turystycznej w Toruniu i ulicy Warszawskiej w Złotorii.
Kolejna sesja Rady Gminy Lubicz
odbędzie się 22 listopada 2013 r.

DOTACJE
DO
KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH
ORAZ
POWIETRZNYCH
POMP CIEPŁA
W ROKU 2014
W GMINIE
LUBICZ
Na mocy uchwały Rady
Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013 r. zostały określone zasady i tryb udzielania
i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych
związanych z zakupem i instalacją kolektorów (płaskich
i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii
odnawialnej na terenie gminy
Lubicz.
Zasady oraz tryb postępowania łącznie z aktywnym
wnioskiem i wymaganymi
załącznikami w celu otrzymania
dotacji zostały opublikowane na
stronie internetowej UG Lubicz
(zakładka „załatwianie spraw”).
Kompletne wnioski należy
składać w Urzędzie Gminy
w terminie do dnia 1.12.2013r.
łącznie z potwierdzeniem prawa
władania nieruchomością oraz
kosztorysem inwestorskim.
Wysokość planowanej dotacji do w/w urządzeń może wynosić do 25 % wartości kosztów
kwalifikowanych, nie więcej
niż 3000,00 zł.

SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W GMINIE LUBICZ
PO OKRESIE ROZRUCHU
Od 1 lipca br. w gminie Lubicz
ruszył zgodny z nowymi zasadami
system gospodarowania odpadami...
Pierwszy okres był bardzo trudny, ponieważ liczba gospodarstw
domowych, które nie były wyposażone w pojemniki okazała się dużo
większa niż pierwotnie zakładano.
Ponadto w sołectwach o zwartej
zabudowie trzeba było dostarczyć
pojemniki na bioodpady do większości gospodarstw domowych –
czyli tych, które zadeklarowały segregację odpadów oraz brak przydomowego kompostownika.
Według raportu przedłożonego
przez MPO na koniec pierwszego
kwartału (czyli od 1 lipca do 31
września br.) w naszej gminie wstawiono 921 pojemników na bioodpady, 510 pojemników 60 l na odpady
zmieszane, 3.062 pojemniki 120 l,
572 pojemniki 240 l, 75 kontenerów
na odpady zmieszane w zabudowie
wielorodzinnej, 31 kontenerów na
szkło i 35 kontenerów na odpady
segregowane suche.
Obecnie ta liczba jest jeszcze
większa. Kolejny raport zostanie
przedstawiony pod koniec roku.
Nie wszyscy mieszkańcy złożyli
jeszcze deklaracje, dlatego pracownicy urzędu weryfikują posiadane
dane i wysyłają decyzje administracyjne nakazujące regulowanie płatności od lipca br. Są to już jednak
pojedyncze przypadki. Złożone deklaracje podlegają również weryfikacji przez pracowników urzędu.
Będą prowadzone wyrywkowe kontrole na posesjach pod względem
poprawności zapisanych w deklaracjach informacji.
Gmina zrealizowała już obowiązek kontroli wykonawcy pod kątem
rzetelności realizowanych usług.
Przeprowadzono ją 14 października. Uczestniczył w niej przedstawiciel Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy oraz przedstawiciele MPO. Skontrolowano 23
posesje, z których wcześniej zgłaszano różnego rodzaju problemy np.
brak pojemnika, czy brak odbioru
odpadów. Na dwóch, spośród
kontrolowanych posesji zalegały
w pojemnikach odpady, ale z uwagi
na nieobecność mieszkańców nie
można było stwierdzić, czy przyczyną był brak odbioru, czy pojemniki zostały częściowo zapełnione
już po terminie wywozu. Ponadto na
jednej z ulic stwierdzono dużą liczbę wystawionych worków na odpady suche, również tuż po terminie
wywozu tej frakcji. Tu jednak
mieszkańcy przyznali się do ich
wystawienia około godziny 10 – tej
w dniu wywozu, twierdząc, że do tej
pory to wystarczało, natomiast wykonawca przedłożył wydruk z urządzeń GPS, w które wyposażone są
pojazdy, świadczące o odbiorze odpadów z tej ulicy o godzinie 8 rano.
Należy więc przyjąć, że sytuacja
powoli się stabilizuje, a system działa. Również nasi mieszkańcy są
w większości zdyscyplinowani i zazwyczaj płacą należności w terminie. Jedynie około 5 % ma z tym
z różnych powodów problem.
Obecnie do tych mieszkańców
zostały wysyłane upomnienia,
a w przypadku braku szybkiej
reakcji, w ślad za nimi będą wysyłane tytuły wykonawcze do windykacji należności. Jeśli chcemy,
żeby system działał bez zarzutu, to
również konsekwentne egzekwo-

wanie należności jest bardzo ważnym elementem. Warto tu przypomnieć, że termin płatności poszczególnych rat to ostatni dzień każdego
miesiąca.
Dobrze działa również Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Lubiczu Górnym (wjazd od
Nowej Wsi) na terenie Oczyszczalni
Ścieków. Wielu mieszkańców skorzystało z bezpłatnej możliwości
oddania problematycznych odpadów np. wielkogabarytowych, pobudowanych, czy elektro-śmieci.
Łącznie w pierwszym kwartale oddano tu ok. 35 T tego typu odpadów.
Jest jeszcze niewielka grupa
mieszkańców, która do końca nie
rozumie zasad gospodarki odpadami w gminie. I tak np. kilkoro
mieszkańców zgłaszało brak pojemników na bioodpady, nie pamiętając, że przysługują one tylko
mieszkańcom sołectw znajdujących
się w strefie zwartej zabudowy, którzy zadeklarowali segregację odpadów oraz brak przydomowego kompostownika. Przypomnieć tu należy,
że bioodpady w tych sołectwach
odbierane będą do końca listopada,
a następnie ich wywóz będzie wznowiony od kwietnia następnego roku.
W przypadku, gdy mieszkańcy
okazjonalnie mają więcej odpadów,
mogą nieodpłatnie pobrać od sołtysów worki na odpady zmieszane
lub odpady segregowane i wystawić
je w dniu ich odbioru. Nie ma zatem
potrzeby zwiększania pojemnika, w
przypadku gdy takie sytuacje występują incydentalnie.
Nie wszyscy pamiętają również,
o konieczności zmiany deklaracji,
gdy nastąpi zmiana ilości osób
zamieszkujących na posesji np. gdy
urodziło się dziecko. Takie sytuacje
również są sprawdzane i mieszkańcom przypomina się o tym obowiązku.
Po trudnym okresie powoli
wszyscy – zarówno mieszkańcy jak
i pracownicy urzędu wypracowują
dobre zasady współdziałania. Z tego
wynika, że
trud przygotowania systemu
i edukacji mieszkańców nie
poszedł na
marne, z korzyścią dla
całej gminy.

NOWE
TERENY
POD
CMENTARZE
25 października Rada
Gminy Lubicz podjęła uchwały o dokonaniu darowizny
nieruchomości gruntowej na
rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wojciecha
w Złotorii, oraz dokonaniu
darowizny nieruchomości
gruntowej na rzecz Parafii
Rzymsko – Katolickiej p.w.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Grębocinie.
Dzięki temu cmentarze
w tych miejscowościach znacznie się powiększą. Jednocześnie
gmina Lubicz czyni starania,
aby nowe grunty pod cmentarz
wygospodarować także w Lubiczu Dolnym.
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE
„JESTEŚMY RAZEM”
W LUBICZU DOLNYM

Wspólna zabawa przy dźwiękach cygańskiej muzyki

Gmina Lubicz co roku organizuje spotkania integracyjne dla
mieszkańców, którzy zmagają się
z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnymi.
Tegoroczna impreza pod nazwą
„Jesteśmy Razem” odbyła się 6 października br. w Lubiczu Dolnym.
Spotkanie przebiegło w niezwykle
zabawowej atmosferze, którą wprowadził zaproszony specjalnie na tę
okazję zespół tańca i muzyki cygańskiej „Roma”. Artyści nawiązali
znakomity kontakt z publicznością
i sprawili, że cała sala roztańczyła
się na dobre kilkadziesiąt minut.
Po przerwie na ciepły posiłek
goście równie chętnie wrócili na
parkiet - tym razem zabawę popro-

wadził zespół „Akord” z Krobi.
W międzyczasie wójt gminy Lubicz Marek Olszewski i przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel rozdali wszystkim uczestnikom spotkania słodkie upominki. Dla chętnych
zorganizowano także możliwość
zbadania poziomu ciśnienia krwi
i cukru przez wyspecjalizowaną
pielęgniarkę.
Na spotkaniu w Lubiczu Dolnym obecni byli radni gminy Lubicz, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu Anna Sikorska wraz z pracownikami,
oraz przedstawiciel Stowarzyszenia
„Jestem” Łukasz Falkowski z liczną
grupą swoich podopiecznych.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2013
ka Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym, Iwona Bartczak – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie, Mariola Marcinkowska –
radna gminy, nauczycielka Zespołu
Szkół Nr 2 w Grębocinie, Urszula
Witkowska – nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Młyńcu Pierwszym
oraz Mariusz Jarlak – nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Złotorii.
Wójt i przewodnicząca złożyli także
gratulacje dyrektorom i nauczycielom, którym przyznano w tym roku
nagrody i odznaczenia państwowe:
Danutcie Ferens – Nagroda Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego i Medal Złoty za
Długoletnią Służbę,
Wiesławie Geras – Medal Komisji
Edukacji Narodowej,
Annie Kęparze – Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
Barbarze Winkler –Nagroda Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego,
Małgorzacie Rozesłaniec - Medal
Komisji Edukacji Narodowej,
Lucynie Dyrdzie Medal Złoty za
Długoletnią Służbę,
Teresie Curyło Medal Złoty za
Długoletnią Służbę,
Marioli CzapliMedal Srebrny
za Długoletnią
Służbę,
Aleksandrze
Kwiatkowskiej Medal Srebrny
za Długoletnią
Służbę,
Grażynie Drapale Medal Srebrny
za Długoletnią
Służbę,
Beacie Jabłońskiej Marek Olszewski i Hanna Anzel
Medal Brązowy

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 11
października br. w Zespole Szkół
Nr 1 w Lubiczu Górnym.
Na spotkanie zaproszono radnych gminy, dyrektorów wszystkich
szkół i przedszkoli publicznych
i niepublicznych z terenu gminy,
nauczycieli, opiekunów oraz pracowników tych jednostek, jak również
emerytowanych nauczycieli pracujący przed laty w gminie.
Uroczystość rozpoczęto wykonaniem hymnu gminy Lubicz przez
chór „Gaudium Cantates”. Życzenia
wszystkim zaproszonym gościom
złożyli wójt gminy Marka Olszewskiego oraz przewodnicząca rady
gminy Hanna Anzel.
Wręczono nagrody i podziękowania dla odznaczonych pracowników oświaty. Nagrodzeni „Nagrodą
Wójta Gminy Lubicz” zostali: Joanna Ardanowska – dyrektor Zespołu
Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym,
Anna Kapara – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym,
Magdalena Żurawska - nauczyciel-

skierowali wiele ciepłych słów do zaproszonych gości

FINISZUJĄ KOLEJNE INWESTYCJE GMINNE
Wraz z końcem sezonu finiszują kolejne gminne inwestycje.
Dobra pogoda spowodowała, że
pewne prace uległy przyśpieszeniu.
Kończy się budowa chodnika
przy ul. Lipowej w Złotorii. Chodnik o długości łącznej ok. 900 m
położono po obydwu stronach ulicy.
Jego szerokość to ok. 1,5 m po
każdej ze stron.
Wybudowany został również
kolejny plac zabaw w Grębocinie –
przy tzw. „wachlarzyku”. Ustawiono na nim duży zestaw zabawowy,
piaskownicę, huśtawki, karuzelkę,
ławki i kosz. Budowa ta została
dofinansowana ze środków Unii

Chodnik w Złotorii

Europejskiej.
Na plac
budowy wszedł
w y b r a n y
w przetargu wykonawca dużej
świetlicy wiejskiej w Krobi.
Pod koniec października wykonano wycinkę
zadrzewień
i k r z e w ó w.
Plac zabaw w Grębocinie
Jeszcze w listopadzie zostaną rozpoczęte pierwsze nych ulicach w Grębocinie. Zaraz
prace ziemne, budowa funda- potem odtworzona została nawierzmentów, ścian budynku oraz przy chnia ulic Szkolnej, Poprzecznej,
konstrukcji dachu.
Toruńskiej, Mostowej, Osiedlowej,
P r z y p o - Krótkiej, Letniej oraz Wiosennej.
m n i j m y, ż e
Jeżeli Toruńskie Wodociągi
Gmina Lubicz zdążą z budową własnego docinka
pozyskała na tę łączącego nowy system kanalizab u d o w ę p ó ł cyjny Grębocina z kolektorami
miliona zło- miejskimi możliwe będzie uruchotych z fundu- mienie odprowadzania ścieków
szy unijnych.
z tych ulic już na przełomie tego
Zakończo- roku.
no kładzenie
Do końca roku wykonany zokolektorów ka- stanie również remont remizy
nalizacji sani- i świetlicy w Rogowie.
tarnej w kolej-

OGROMNY SUKCES KAZIMIERZA SMOLIŃSKIEGO
- SOŁTYSA MŁYŃCA DRUGIEGO
Sołtys Młyńca Drugiego Kazimierz Smoliński zdobył dwa tytuły - „Sołtys Roku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2013”
oraz „Najdłużej Urzędujący Sołtys Województwa KujawskoPomorskiego” w prestiżowym
konkursie „Nasz sołtys 2013”.
Uroczyste wręczenie nagród,
którego dokonała Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, odbyło
się 15 września br. w podbydgoskim
Myślęcinku. Pani Wojewoda wręczyła sołtysowi dyplom i puchar
oraz rower dla sołectwa.
Kazimierz Smoliński odbiera nagrodę z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes
W Myślęcinku obecna była
także delegacja z gminy Lubicz – waniu wiaty przystankowej dla szkańców Młyńca Drugiego.
wójt gminy Marek Olszewski i prze- sołectwa Młyniec Drugi. Sołtysowi Serdecznie gratulujemy wspaniawodnicząca rady gminy Hanna towarzyszyła też liczna grupa mie- łego osiągnięcia.
Anzel, którzy przekazali sołtysowi
dyplom oraz informację o sfinansoza Długoletnią Służbę,
Dorocie Rejwer – Łużny - Medal
Brązowy za Długoletnią Służbę,
Magdalenie Budzyńskiej - Medal
Brązowy za Długoletnią Służbę.
Ponadto życzenia i gratulacje
otrzymali wszyscy dyrektorzy szkół
i przedszkola publicznego, dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Brygida
Bogdanowicz-Kopeć, radni gminy,
którzy wykonują lub wykonywali
zawód nauczyciela oraz byli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Lubicz. Z rąk radnych
gminy specjalne podziękowanie
za wkład w rozwój edukacji
w Polsce otrzymał wójt gminy
Marek Olszewski.
W czasie uroczystości odbyło się
także ślubowanie na stopień
nauczyciela mianowanego.
Spotkanie uświetnił występ
teatru „Afisz”, który przeniósł widownię w świat piosenek przedwojennych. W przerwie spektaklu
gości poczęstowano tortem, ufundowanym na tę uroczystość przez
wójta gminy.

OSIĄGNIĘCIE STRAŻAKÓW
Z GMINY LUBICZ
Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lubiczu
osiągnęła w latach 2011 - 2013
(do końca września br.) największą liczbę wyjazdów w województwie kujawsko-pomorskim wśród OSP spoza Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Wyróżnienia zostały wręczone podczas konferencji Rola
Ochotniczych Straży Pożarnych

w działaniach ratowniczych
i ochronie ludności, która odbyła
się w dniu 21 października 2013
r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP
przy ul. Wiejskiej w Warszawie.
Spotkanie zorganizowano we
współpracy z Komendantem
Głównym Państwowej Straży
Pożarnej, generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych.

NOWY CHODNIK
W MŁYŃCU DRUGIM
W czynie społecznym powstał
nowy chodnik w Młyńcu Drugim.
Realizacja była możliwa dzięki
wsparciu finansowemu państwa
Barbary i Darka Kisielewskich, Zenona i Gabrieli Ciemieniewskich, społecznej pracy mieszkańców Młyńca Drugiego oraz
Gminy Lubicz.
Uroczyste otwarcie chodnika
odbyło się 26 września br.

Skromna uroczystość otwarcia chodnika
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KLUB SENIORA „ZŁOTA JESIEŃ”

Klub Seniora „Złota Jesień”

Klub seniora został założony
w Grębocinie 13 lat temu. Od
początku powołano do życia zespół wokalno-instrumentalny,
który obecnie liczy 38 członków.
Bierze udział w przeglądach
piosenki w Wąbrzeźnie, Chełmnie,
Toruniu, Brodnicy, Sierpcu. Uświetnia imprezy na terenie naszej gminy, pow,. toruńskiego i w Dobrzejewicach.

Klub organizuje wycieczki do
ciekawych miejsc oraz wewnętrzne
uroczystości dla swoich członków.
Głównym opiekunem Klubu jest
p. Janina Łubkowska, natomiast
kierownikiem muzycznym zespołu
jest Tadeusz Jędrzejewski.
Klub otwarty jest na nowych
członków i zaprasza wszystkich
zainteresowanych do wstąpienia
w jego szeregi.

ZŁOTY KAMERTON
DLA CHÓRU "GAUDIUM CANTATES"

Chór „Gaudium Cantates”

Chóru Zespołu Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym „Gaudium
Cantates” wraz z jego dyrygentami – Aleksandrą Kwiatkowską
i Arielem Radomińskim kolejny
rok z rzędu wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów
a Cappella Dzieci i Młodzieży
w Bydgoszczy w dniach 18-20
października br.

Młodzi artyści
zdobyli Złoty Kamerton, a wraz z nim nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - odtwarzacz DVD!
W odbywającym
się już po raz XXXIII
konkursie zorganizowanym przez Pałac
Młodzieży w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”
i finansowanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Urząd miasta Bydgoszczy wzięło udział 15 chórów.
Chór „Gaudium Cantates” wystąpił
wraz z czterema innymi chórami
w kategorii I – dziecięce chóry
szkolne – do 16 lat. Nagrodę główną
Grand Prix otrzymał Chór Żeński
„Cantilena” z Suwałk.
Złoty Kamerton chóru „Gaudium Cantates” to kolejny krok
w stronę najwyższej nagrody.

INTERDYSCYPLINARIA DLA SENIORÓW
Od lipca br. w gminie Lubicz
trwa projekt „Interdyscyplinarna
dla seniorów” przygotowany
przez Fundację Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO ze
Złotorii.
Projekt współfinansowany jest
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012-2013.
Przygotowano wiele ciekawych
spotkań, które umożliwiły seniorom
zapoznanie się m.in. z prawem
spadkowym i darowiznami, zasadami funkcjonowania ubezpieczeń
i dochodzenia roszczeń, podstawami prawnymi ochrony konsumenta.
Warsztaty z psychologiem dotyczyły budowania pozytywnego obrazu
siebie, dobrych relacji z innymi,
zdrowia. W ramach "Szkoły
Kreatywnego Seniora" trwają spotkania ze sztuką i muzyką oraz
warsztaty twórcze z technik
dekoracyjnych.
Dużą popularnością cieszyły się
wycieczki edukacyjne do zamku

krzyżackiego w Toruniu, do zamku
bierzgłowskiego oraz do Opery Nova w Bydgoszczy.
Liczna grupa seniorów miała
okazję uczestniczyć w "Spotkaniach z kuchnią staropolską" Spotkania prowadzi prof. Jarosława Dumanowskiego wybitny znawca kuchni staropolskiej. Uczestnicy degustowali potrawy przygotowane
wg. przepisów staropolskich, m.in.:
zupę śliwkową po toruńsku, czy
pierożki smażone z konfektem różanym. W ramach projektu w Złotorii
zaplanowane są jeszcze trzy spotkania z kuchnią. Ostatnie, z 41 spotkań, kończy się 12 grudnia.
W najbliższym czasie, tj. 18.11
i 25.11.br. artysta, scenograf, malarz
Jerzy Murawski podejmie się interpretacji największego dzieła Leonarda da Vinci "Ostatniej Wieczerzy" oraz wirtualnie wprowadzi seniorów w tajniki twórczości Caravaggio, geniusza światłocienia i postaci niezwykle kolorowej i pełnej kontrowersji. Zajęcia będą interaktywne.

EWALUACJA SZKÓŁ W GMINIE LUBICZ
W okresie od maja do października br. trzy szkoły z terenu gminy Lubicz poddane zostały ewaluacjom zewnętrznym.
Szkoły w Młyńcu pierwszym
i Gronowie poddane zostały ewaluacji problemowej, natomiast
szkoła w Lubiczu Dolnym ewaluacji całościowej. Celem ewaluacji
było ustalenie poziomu spełnienia
przez szkołę następujących wymagań:
1. Szkoła lub placówka realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują
w planowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły
lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby
szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne,
uwzględnia wnioski z analizy
wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie oraz innych badan
zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.
Miło nam poinformować, że
wszystkie szkoły otrzymały wysokie oceny swojej działalności.
Realizacja wymienionych wyżej
celów oceniona została na poziom
wysoki lub bardzo wysoki. Jest to
sukces tym większy, ponieważ od
1 września br. obowiązują nowe,
mocno zaostrzone zasady oceny,
zgodne z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru
pedagogicznego.
Na szczególne uznanie zasługuje Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym, która poddana została wnikliwej ewaluacji całościowej.

VI KRYTERIUM ASÓW W LUBICZU GÓRNYM
Już szósty rok z rzędu w Lubiczu Górnym odbyło się kolarskie „Kryterium Asów”. Zawody
rozegrano w różnych kategoriach
wiekowych – od najmłodszych
dzieci do seniorów.
Wyjątkową atrakcją imprezy
była obecność jednego z najlepszych polskich kolarzy, świeżo
upieczonego mistrza świata, Michała Kwiatkowskiego. Pomimo jesiennej aury zawody cieszyły się
dużym zainteresowaniem ze strony
kolarzy oraz obserwatorów.
Gala wręczenia nagród nastąpiła
w sali Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu
Górnym. Nagrodzeni zostali zwycięzcy wszystkich kategorii rozegranych tego dnia w Lubiczu. Dodatkowo wójt gminy Lubicz Marek
Olszewski w obecności przewodniczącej rady gminy Hanny Anzel
i dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lu-

Wójt Marek Olszewski i mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski

biczu Górnym Joanny Ardanowskiej wręczył podziękowania dla
wszystkich, którzy wsparli organizację zawodów.
Szczególne podziękowanie

otrzymał radny gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski, który jest inicjatorem i jednym z głównych organizatorów „Kryterium Asów”.

FINAŁ LUBICKIEJ LIGI ORLIKA
28 października br. dobiegła
końca pierwsza edycja Lubickiej
Ligi Orlika.
W rozgrywkach organizowanych przez Klub Sportowy Krobia
przy udziale i wsparciu Urzędu
Gminy Lubicz wystartowało 139

zawodników reprezentujących 9
drużyn z terenu gminy Lubicz.
Przez 6 miesięcy od kwietnia do
końca października rozegrano 63.
Łącznie strzelono 571 bramek.
Rywalizacja w pierwszej edycji
LLO przebiegała pod dyktando

FLISAK ZŁOTORIA WYGRAŁ LIGĘ
ORLIKA Z „POZA TORUŃ”

zespołu Lubiczaków, pod wodzą
kapitana Mariusza Borkowicza.
Drużyna ta długo pozostawała niepokonana, a jedyną porażkę poniosła na trzy kolejki przed końcem
zmagań, gdy miała zagwarantowany tytuł Mistrza Lubicza.
W ceremonii zakończenia rozgrywek uczestniczyli wójt gminy
Lubicz Marek Olszewski i sołtys
Krobi Marian Sulecki. Brązowe
medale wywalczył zespół Oldboys
Brzeźno, srebrne zespół Twoje
Koszulki. Złote medale otrzymali
wspomniani wcześniej niepokonani
zawodnicy drużyny Lubiczaków.
Zwieńczeniem sukcesu zwycięskiej
drużyny była chwila wręczenia
pucharu kapitanowi zespołu, której
towarzyszył pokaz sztucznych ogni.
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

Zawodnicy Flisaka Złotoria cieszą się z odniesionego zwycięstwa

Lubicz Górny był gospodarzem finałowego turnieju Ligi
Orlika z „Poza Toruń”, w której
rywalizowały drużyny piłkarskie
z powiatu toruńskiego.
Zmagania odbywały się przez
cztery kolejne weekendy października. Gospodarzami poprzednich
turniejów były Dobrzejewice, Pluskowęsy i Warszewice. Tytuł najle-

pszego zespołu całego cyklu przypadł Flisakowi Złotoria, który w finałowym starciu pokonał ekipę Bachy Głogowo. Brązowe medal wywalczyli piłkarze z sołectwa Warszewice.
Flisakowi Złotoria osobiście pogratulował zwycięstwa obecny na
finałowym turnieju wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.
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