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oniecG gminny

27 czerwca br. we wszystkich 
szkołach gminy Lubicz uroczyście 
zakończono rok szkolny 2013/ 
2014.

Dzień wcześniej mijający rok 
podsumowała Rada Gminy Lubicz, 
która obradowała na uroczystej sesji 
w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu 
Górnym. Była to m.in. okazja do 
wręczenia nagród wójta gminy za 
osiągnięcia naukowe i nagród 
przewodniczącej Rady Gminy Lu-
bicz za działalność społeczną. Na-
grody otrzymali wyróżniający się 
uczniowie, gratulacje zaś rodzice 
i nauczyciele, przygotowujący ucz-
niów do konkursów naukowych.

Nagrodę rzeczową – pianino, 

w ramach nagrody wójta otrzymał 
chór szkolny Zespołu Szkół Nr 1 
w Lubiczu Górnym „Gaudium Can-
tates”, który odnosił w roku szkol-
nym wiele sukcesów w konkursach 
na szczeblu krajowym oraz między-
narodowym. 

Specjalną nagrodę wójta za cało-
kształt pracy otrzymał wieloletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Młyńcu Pierwszym Jan Kłodaw-
ski, odchodzący w tym roku na eme-
ryturę, jak również opuszczający 
parafię grębocińską ks. Paweł Sobo-
ciński, który sprawował funkcję 
katechety w Zespole Szkół Nr 2 
w Grębocinie, gdzie dał się poznać 
jako współorganizator imprez 

szkolnych i parafialnych. 
List gratulacyjny wręczono Zbi-

gniewowi Barcikowskiemu, wyróż-
nionemu w XIV-tej edycji Nagród 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, w kategorii 
„sport.” 

Podziękowania za trudny rok 
pracy otrzymała także dyrektor Ze-
społu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół i Przedszkoli Brygida 
Bogdanowicz-Kopeć oraz wszyscy 
dyrektorzy szkół i przedszkola 
publicznego z terenu gminy Lubicz.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczniom, nauczycielom oraz 
rodzicom za rok udanej pracy nad 
rozwojem edukacyjnym dzieci 
i młodzieży w gminie Lubicz.

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

TRWAJĄ INWESTYCJE W GMINIE LUBICZ

Trwa kanalizowanie Grębocina
Trwa procedura przetargowa 

związana z wyborem wykonawcy 
ostatniego - III etapu budowy kana-
lizacji w Grębocinie. Budowa ta 
ruszy pod warunkiem otrzymania 
przez gminę dofinansowania ze 
środków unijnych. Tymczasem na 
plac budowy wchodzi wykonawca 
II etapu. Budowa II etapu powinna 
zakończyć się do maja 2015 roku 
i obejmie ulice Dworcową, Owoco-
wą, Księżycową, Morelową, Lamp-
kowskiego, Zorzy, Słoneczną, Po-
ranną, Okrężną, Nową i Zielną.

Tymczasem w czerwcu plano-
wany jest rozruch sieci kanalizacyj-
nej wybudowanej w ramach I etapu. 
Po 1 lipca mieszkańcy Grębocina, 
których posesje objęła budowa I eta-
pu sieci mogą podpisywać umowy 
z Lubickimi Wodociągami na od-
biór ścieków gdyż ten fragment ka-
nalizacji już funkcjonuje.

Początek budowy sali 
gimnastycznej w Złotorii

Ruszyły prace przy budowie sali 
gimnastycznej przy szkole w Zło-
torii. W ramach tej inwestycji do 
szkoły dobudowany będzie też łą-
cznik, gdzie pomieszczą się nowe 
sale lekcyjne, toalety oraz komórki 

gospodarcze. Urząd Gminy Lubicz 
złożył wniosek o dofinansowanie tej 
budowy ze środków Ministra Sportu 
i Turystyki. Sala będzie gotowa na 
rozpoczęcie roku szkolnego w 2015 
roku. Tym samym będzie to trzecia 
pełnowymiarowa sala gimnasty-
czna w naszej gminie. 

Młyniec Pierwszy 
zyska nowe boisko

Przygotowana została doku-
mentacja do budowy boiska 
w Młyńcu Pierwszym. Lada dzień 
ogłoszony zostanie przetarg na 
wykonanie tego obiektu. 

Ruszyła budowa 
zespołu boisk 

w Lubiczu Dolnym
Rozpoczęto także 

budowę zespołu boisk 
w Lubiczu Dolnym. Tu 
z kolei – na terenie przy-
szkolnym – powstanie 
boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną nawierzchnią, 
boisko do koszykówki 
i siatkówki z nawierz-
chnią poliuretanową 
oraz bieżnia tartanowa. 
Wybudowana zostanie 
również mini-scena na 
potrzeby imprez sołec-
kich i szkolnych, a także 
zaplecze sanitarne. Pra-
ce rozpoczną się z po-
czątkiem lipca i powin-
ny potrwać do początku 
września.
 

Budowa świetlicy w Krobi 
na ukończeniu

Finiszuje budowa świetlicy 
wiejskiej w Krobi. W budynku trwa-
ją prace wykończeniowe, wokół 
niego zaś budowane są parkingi. Ta 
największa świetlica w naszej gmi-
nie będzie gotowa we wrześniu tego 
roku. 

Sesja Rady Gminy Lubicz w Lubiczu Górnym miała uroczysty charakter

Przekazanie pianina dla chóru „Gaudium Cantates”

Wizualizacja boiska w Młyńcu Pierwszym
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pieczenia zdrowotnego dla domo-
wników pracujących w jego gospo-
darstwie rolnym.

Konsekwencją ustania ubezpie-
czenia społecznego rolników i obję-
cia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu 
pobierania zasiłku dla opiekuna, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego 
albo świadczenia pielęgnacyjnego, 
w przypadku osób urodzonych 
po 1948 r., może być nieuzbieranie 
przez takie osoby okresu 25 lat 
podlegania ubezpieczeniu społe-
cznemu rolników, niezbędnego dla 
ustalenia prawa do emerytury 
z ubezpieczenia społecznego rolni-
ków.

9 maja odbyły się Komisje Po-
łączone wyjazdowe, których celem 
był objazd gminy i wizja lokalna 
w terenie dotycząca wniosków kie-
rowanych do rady, oraz inspekcja 
dróg i realizowanych inwestycji. 

23 maja odbyły się Komisje Po-
łączone. Omówiono projekty uch-
wał na, sprawy bieżące i korespon-
dencję. Przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji Gminy - radna Aldona 
Peregonczuk omówiła wykonanie 
budżetu za 2013 rok. 

30 maja odbyła się sesja, na któ-
rej radni udzieli wójtowi absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2013. Dyrektor Gminnej Bib-
lioteki Publicznej w Lubiczu – Ma-
rzenna Wojnar omówiła pracę 
biblioteki i jej filii w 2013 r. Na sesji 
podjęto m.in. następujące uchwały: 
w sprawie zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 
2013 rok, w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowe-
go Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Lubiczu za 2013 rok, w sprawie 

nadania nazwy ulicy „Aleja sosen” 
w miejscowości Kopanino. 

16 czerwca odbyły się Komisje 
Połączone, na których omówiono 
projekty uchwał. 

Kolejna sesja miała miejsce 26 
czerwca 2014 r. Obrady składały się 
z dwóch części. Pierwszą, która 
odbyła się w Zespole Szkół nr 1 
w Lubiczu Górnym, opisujemy na 
str. 1. Druga miała miejsce w Urzę-
dzie Gminy Lubicz. Sprawozdanie 
na temat bezpieczeństwa w gminie 
Lubicz za 2013 rok złożył komen-
dant komisariatu policji w Lubiczu 
Górnym podinsp. Ireneusz Lewan-
dowski, a Ryszard Korpalski - pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP RP w Lubiczu przedstawił 
sprawozdania dotyczącego działal-
ności OSP na terenie gminy Lubicz 
za rok 2013 r. Na sesji podjęto m.in. 
obwieszczenie w sprawie ogłosze-
nia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie Statutu Gminy Lubicz 
oraz m.in. uchwały: 
- w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu Pu-

blicznym „Chatka Puchatka” oraz 
oddziałach przedszkolnych w szko-
łach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Lubicz
- w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania oraz rozliczania dotacji 
ze środków budżetu gminy na reali-
zację zadań inwestycyjnych związa-
nych z zakupem i instalacją kolekto-
rów słonecznych oraz powietrznych 
pomp ciepła wytwarzających ciepło 
z energii odnawialnej na terenie 
Gminy Lubicz
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miasta Toruń na 
remont mostu stalowo – drewnia-
nego na rzece Drwęcy w ciągu ulicy 
Turystycznej w Toruniu i ulicy 
Warszawskiej w Złotorii.
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Toruńskiemu 
na realizację zadania objętego 
projektem: "Poprawa bezpieczeń-
stwa na drogach publicznych po-
przez wybudowanie dróg rowero-
wych – droga Toruń – Złotoria – 
Osiek – II etap"

Z PRAC RADY GMINY LUBICZ

Mieszkam w naszej gminie od 
zawsze. Mieszkała tu moja matka 
i babka. Teraz wszystko zrobiło 
się takie trudne. 

Za czasów mojej babci nikt nie 
robił problemu z wyrzucaniem 
śmieci za dom, z wylewaniem wody 
po praniu za zabudowania, czy na 
drogę. Dziadek palił stare gazety. 
Wszyscy zresztą tak robili i nikt się 
nie dziwił. Teraz wszyscy mówią, że 
nie wolno tego robić, że trzeba mieć 
szczelne szambo, że trzeba segre-
gować śmieci. Po co to wszystko? 
Babcia i dziadek tego nie robili 
i żyli. 

Dopiero moja córka zaczęła 
uświadamiać mi, co się tak napra-
wdę zmieniło. W szkole ją tego nau-
czyli, a to mądra dziewczynka. Mo-
ja Małgosia. Kiedyś w sklepie bab-
cia kupowała jedzenie zawinięte 
najwyżej w zwykły papier. Nie było 
innych opakowań. Mleko mieli 
swoje, po zakupy chodzili z torba-
mi, które babcia szyła z odpadów 
materiału. Babcia miała ogródek, 
więc warzywa, ziemniaki, owoce, 
wszystko było pod ręką. Teraz nie 
mamy krów ani kur, bo nie mamy na 
to czasu, a i obejście wygląda ład-
niej. Przed domem piękny trawnik, 
tuje, kwiaty. Kto by teraz miał czas 
na warzywnik, przecież ja pracuję 
w mieście, mąż też. Wszystko moż-
na kupić. Ale jak idę do marketu, to 
biorę plastikową torbę, bo nigdy nie 
pamiętam, żeby zabrać z domu tę 
wielokrotnego użytku. Kupuję jajka 
w opakowaniu z plastiku, mleko 
w kartonie, owoce i warzywa 
w woreczkach plastikowych. Jak to 
wszystko przyniosę do domu, to 
wszystkie opakowania wyrzucam – 
i tę torbę, w której przyniosłam za-
kupy i opakowanie po jajkach, i wo-
reczki po warzywach, po owocach... 
To wszystko posłużyło mi tylko 
przez pół godziny!!! Po to zostało 
wyprodukowane, żebym teraz zaraz 
po użyciu wyrzuciła!!! A teraz jak 
wrzucę do zwykłego śmietnika, to 
wywiozą na wysypisko i przez co 

najmniej 400 lat się nie rozłoży. 
Będą to oglądały moje dzieci, wnu-
ki, prawnuki. A to tylko z jednych 
zakupów. W ciągu roku uzbiera się 
góra wyższa od naszego domu. Jak 
sobie to uświadomiłam, to ogarnęło 
mnie przerażenie. Przecież to tylko 
z moich zakupów. A jak się złoży 
odpady moje, sąsiada, sąsiadki, 
znajomych, rodziny….!!! Jak wszy-
scy będą robić tak, jak ja to wkrótce 
wysypiska zabraknie i utoniemy we 
własnych śmieciach! 

Czas chyba coś zrobić, ale naj-
trudniej zacząć od siebie. Nie ma 
jednak innego wyjścia. Każdy prze-
cież tak myśli i nikomu się nie chce. 
A przecież ten zalegający odpad 
można przerobić na przedmioty, 
które i tak będziemy kupować, bo są 
potrzebne. Polary, miski, zeszyty, 
papier toaletowy, torby, plecaki...
A jeśli mamy świadomość, że to co 
kupujemy pochodzi z odpadów, któ-
re stają się surowcem i to również 
dzięki nam, to samopoczucie jest 
dużo lepsze. 

Zaczęłam więc od siebie. Naj-
pierw poszłam do gminy i złożyłam 
deklarację, że będę segregować 
odpady. Dzięki temu będę płacić 
mniej i nie będę już szkodnikiem 
środowiskowym. Tam mi dokładnie 
wytłumaczyli na czym polega se-
gregacja i dali kilka praktycznych 
rad, co zrobić, żeby było jak naj-
mniej uciążliwe. Dostałam worki do 
segregacji. 

Na początku jeszcze się trochę 
myliłam, ale Małgosia mnie pilno-
wała. Upominała – tacki styropia-
nowe po mięsie nie do żółtego, bo to 
styropian, - butelkę szklaną po soku 
odkręć przed włożeniem do białego, 
nakrętkę włóż do żółtego. Worki 
zapełnione trzymam w komórce do 
czasu wywozu, a te do zapełnienia 
ustawiłam na stojaku za drzwiami 
do piwnicy. Wszystko można roz-
wiązać, tylko trzeba chcieć, a im le-
piej to idzie, tym bardziej się chce.

Polecam i Tobie. To naprawdę 
nie jest trudne, a warto.

MOJA DROGA 
DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA

Na terenie gminy Lubicz dro-
gi, w zależności od kategorii, ad-
ministrowane są przez różne in-
stytucje publiczne, odpowiedzial-
ne za ich stan, remonty, przebu-
dowę i bieżące utrzymanie.

Dlatego uprzejmie prosimy mie-
szkańców o zgłaszanie wszelkich 
uwag, skarg i wniosków do odpo-
wiednich instytucji. 

Wykaz zarządców dróg znajdu-
jących się w granicach administra-
cyjnych gminy Lubicz przedstawia-
my w poniższym zestawieniu:

I DROGI KRAJOWE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Byd-
goszczy - ul. Fordońska 6, 85-085 
Bydgoszcz, tel. centr.: (52) 323 45 
00, fax: (52) 323 45 04, e-mail: 
sekretariat_bud@gddkia.gov.pl
Rejon Dróg Krajowych w Toru-
niu - ul. Polna 113, 87-100 Toruń, 
tel.: (56) 658-40-60, fax; (56) 623 
07 09, e-mail: rdk_torun@gddkia. 
gov.pl

1. Autostrada - A1
2. Toruń – Warszawa - droga nr 10
3. Toruń – Olsztyn  - droga nr 15
4. Bydgoszcz – Toruń - Lubicz 

Dolny - droga nr  80

WYKAZ DRÓG 

NA TERENIE GMINY LUBICZ

II DROGI WOJEWÓDZKIE
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-
085 Bydgoszcz - tel.: (52) 370 57 14, 
fax: (52) 370 57 16; e-mail: 
zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl 
Rejon Dróg Wojewódzkich w To-
runiu, ul. Polna 113,  87-100 Toruń 
- tel. (56) 664 40 35, fax; 56) 664 40 
3 7 ,  e - m a i l : r d w. t o r @ z d w -
bydgoszcz.pl

1. Lubicz – Złotoria - droga nr 657
2. Złotoria – Grabowiec - droga nr 

654
3. Lubicz – Grębocin - droga nr 552
4. Brzeźno – Turzno - droga nr 646
5. Lubicz Dolny - ul. Kolejowa 

- droga nr 572

III DROGI POWIATOWE
Powiatowy Zarząd Dróg w Toru-
niu, ul. Polna 113,  87-100 Toruń - 
tel. (56) 664 47 75

1. Lubicz Górny – Brzeźno (przez 
Młyniec Drugi) - droga nr 2009

2. Lubicz Dolny – Turzno (przez 
Rogówko, Rogowo) - droga nr 
2010

3. Gronowo – Turzno (przez 
Gronówko) - droga nr 2030

4. Toruń – Młyniec Pierwszy (przez 
Jedwabno) - droga nr 2035

5. Krobia – Młyniec Drugi - droga 
nr 2036

IV DROGI GMINNE
Zarząd Dróg, Gospodarki Miesz-
kaniowej i Komunalnej w Lubi-
czu - ul. Toruńska 36 A,  87-162 

Zaprzestanie prowadzenia go-
spodarstwa rolnego lub wykony-
wania pracy w gospodarstwie rol-
nym - warunkiem przyznania 
prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja br. 
przepisy warunkują przyznanie rol-
nikom, ich małżonkom i domowni-
kom, prawa do:
- zasiłku dla opiekuna,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczenia pielęgnacyjnego,

od złożenia we właściwym urzędzie 
gminy m.in. oświadczenia:
- w przypadku rolników - o zaprze-

staniu prowadzenia przez nich 
gospodarstwa rolnego;

- w przypadku małżonków rolników 
lub domowników - o zaprzestaniu 
prowadzenia przez nich gospo-
darstwa rolnego lub wykonywania 
pracy w gospodarstwie rolnym.

Powyższe oświadczenie o za-
przestaniu prowadzenia gospodar-
stwa rolnego / wykonywania pracy 
w gospodarstwie rolnym rolnik, 
małżonek rolnika lub domownik 
składa pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań.

Oświadczenie to może dotyczyć 
też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., 
za który dana osoba ubiega się 
o ustalenie prawa do zasiłku dla 
opiekuna.

Jednocześnie Kasa informuje, 
że warunkiem niezbędnym do pod-
legania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników jest prowadzenie działal-
ności rolniczej / wykonywanie stałej 
pracy w gospodarstwie rolnym.

Złożenie zatem przez rolnika, 
jego małżonka lub domownika, ubie-
gającego się o przyznanie zasiłku dla 
opiekuna, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego albo świadczenia pielęgna-
cyjnego oświadczenia o zaprzestaniu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego 
lub wykonywania pracy w gospodar-
stwie rolnym wskazuje na niespeł-
nianie przez te osoby warunków do 
podlegania ubezpieczeniu społe-
cznemu rolników.

Kasa podkreśla, iż niespełnianie 
warunków do podlegania ubezpie-
czeniu społecznemu rolników ozna-
cza wyłączenie z tego ubezpiecze-

nia, w tym również w okresie wste-
cznym, a także z ubezpieczenia 
zdrowotnego w KRUS.

Wyłączenie z ubezpieczenia 
z okresem wstecznym może ozna-
czać również konieczność zwrotu 
przyznanych w tym czasie świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego 
rolników. W przypadku, gdy o za-
siłek dla opiekuna, specjalny zasiłek 
opiekuńczy albo świadczenie pielę-
gnacyjne ubiegałby się rolnik, je-
dyny właściciel gospodarstwa, za-
przestanie prowadzenia przez taką 
osobę działalności rolniczej ozna-
czałoby również ustanie ubezpie-
czenia społecznego rolników i ubez-

OGŁOSZENIE
Dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Radni Rady Gminy Lubicz 
zapraszają na spotkania inte-
gracyjne przy ognisku.

Organizatorzy zapewniają kieł-
baski, muzykę na żywo i przede 
wszystkim miłą atmosferę. 
Spotkania odbędą się:
26 lipca w Nowej Wsi, 26 lipca 
w Złotorii, 2 sierpnia w Lubiczu 

„ZAPROŚ SĄSIADA” 
– NOWA INICJATYWA RADNYCH

Na stronie internetowej UG 
Lubicz, na podstronie "Jak załat-
wić sprawę w urzędzie" dostępny 
jest formularz, zgłaszający numer 
telefonu komórkowego do bez-
płatnego systemu, który drogą 
sms-ową informuje o zagroże-
niach pogodowych, brakach 
w dostawach wody lub prądu, 
utrudnieniach komunikacyjnych 

SMS'OWY SYSTEM 

INFORMACJI O ZAGROŻENIACH 

I SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH 

W GMINIE LUBICZ

i innych wydarzeniach na terenie 
gminy. 

Wypełniony formularz na-
leży dostarczyć do biura podaw-
czego w Urzędzie Gminy Lubicz. 
Można też wysłać SMS o treści: 
imię nazwisko miejscowość ulica 
na numer 607 887 233 (opłata wg 
cennika Państwa operatora).  

Lubicz telefon (56) 678 27 09, 
e-mail: drogi@lubicz.pl
Kierownik – Andrzej Krzyżanowski       

Górnym, 9 sierpnia w Grębocinie, 
22 sierpnia w Rogówku, 22 sierp-
nia w Grabowcu, 29 sierpnia w Gro-
nowie, 30 sierpnia w Lubiczu 
Dolnym, 20 września w Kopaninie

Szczegółowych informacji  
dotyczących imprez udzielają 
poszczególni radni.
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Na posiedzeniu Rady LGD 28 
maja br. rozstrzygnięto ostatni 
nabór wniosków organizowany 
przez „Podgrodzie toruńskie” 
w okresie 2009-2014.

Wśród „Małych projektów” 
(dotacje do 25 tys. zł), gdzie zło-
żono 13 wniosków o dofinanso-
wanie znalazło się sześć wniosków 
z terenu naszej gminy. 

Dwa z wniosków złożyła gmi-

na Lubicz – na organizację festynu 
„Lubickie lato” z udziałem m.in. 
zespołu Brathanki (23.08 w Lubi-
czu Górnym) oraz na uporządko-
wanie plaży nad jeziorem w Józe-
fowie (wniosek dotyczy wykona-
nia płyty festynowej z oświetle-
niem oraz powiększenia plaży).

Dwa wnioski złożyły nasze pa-
rafie – w Złotorii oraz w Lubiczu 
Górnym. 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Lubicz zorganizuje zaś kolejny 
Festyn „Z Krobi do Rio”. 

Ostatni z wniosków złożyła 
Fundacja Świątynia Sztuki z Grę-
bocina na renowację zabytkowych 
drzwi wejściowych do budynku 
Muzeum Piśmiennictwa i Drukar-
stwa. 

Pracownicy Spółdzielni Soc-
jalnej ”Lubiczanka” realizują 
szereg usług dla mieszkańców 
gminy Lubicz. 

Zajmują się porządkowaniem 
i konserwacją gminnych placów 

W przyszłości planowane jest 
dalsze rozszerzanie katalogu świad-
czonych usług przez „Lubiczankę”.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do korzystania z naszej 
oferty.

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczan-
ka”
ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny
87-162 Lubicz
Email: spoldzielnia.lubiczanka@ 
wp.pl
Telefon: 56 621 21 37 lub 56 621 21 
00     
Godziny pracy: pon.-pt.: 7.00-
15.00, wtorek 7.00-17.00.    

„LUBICZANKA” W AKCJI
zabaw, wykaszaniem zadrzewień 
i porostów z rowów, wykaszaniem 
trawy, wykonywaniem różnych 
prac porządkowych za terenach zie-
lonych. 

Listonosze „Lubiczanki” dostar-
czają korespondencję urzędową. 
Ponadto „Lubiczanka” wykonuje 
odpłatne usługi opiekuńczo-pielę-
gnacyjno-gospodarcze dla osób 
starszych, chorych i niepełnospraw-
nych. 

”Lubiczanka” to przystań dla 
pięciu bezrobotnych mieszkańców 
gmin Lubicz i Obrowo. Praca 
w spółdzielni dała im szansę powro-
tu na lokalny rynek pracy. 

9 maja br. nastąpiło oficjalne 
otwarcie drogi rowerowej pomię-
dzy Złotorią a Osiekiem. 

Impreza rozpoczęła się przy 
Szkole Podstawowej w Złotorii, po-
święceniem drogi przez ks. Mariana 
Wróblewskiego Proboszcza Parafii 
pw. Św. Wojciecha w Złotorii oraz 
ks. Andrzeja Prokopowicza Pro-
boszcza Parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Osieku nad 
Wisłą, a także symbolicznym prze-
cięciem wstęgi przez wojewodę Ku-
jawsko-Pomorskiego Ewę Mes, 
marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Piotra Całbec-
kiego, starostę Powiatu Toruńskiego 
Mirosława Graczyka, prezydenta 
Miasta Torunia Michała Zaleskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Andrzeja Siemianowskiego, wójta 
gminy Obrowo Andrzeja Wieczyń-
skiego oraz wójta gminy Lubicz 

Marka Olszewskiego. Świadkami 
tego symbolicznego gestu byli licz-
nie zgromadzeni sympatycy dwóch 
kółek, mieszkańcy Torunia, gminy 
Lubicz oraz gminy Obrowo. 

12-kilometrowa droga dla rowe-
rzystów, rolkarzy i kijkarzy powsta-
ła w ramach unijnego projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa na dro-
gach publicznych poprzez wybudo-
wanie dróg rowerowych", którego 
liderem jest Powiat Toruński, a part-
nerami Województwo Kujawsko-
Pomorskie i gminy przez które prze-
biega. 

Trasa kosztowała 4,4 mln zł, 
z czego 329 tys. pochodziło z bud-
żetu gminy Lubicz. 

Otwarcie drogi rowerowej Zło-
toria – Osiek wpisuje się w ogólno-
polską akcję promocyjną związaną 
z 10 rocznicą obecności Polski 
w Unii Europejskiej.

OTWARCIE DROGI ROWEROWEJ 
ZŁOTORIA-OSIEK

ŚWIĘTO RODZINY 
W LUBICZU GÓRNYM

Liczne grono mieszkańców 
gminy Lubicz wzięło udział 
w Święcie Rodziny, które odbyło 
się 17 maja br. w Lubiczu Gór-
nym. 

Myślą przewodnią tego dnia by-
ła integracja i zacieśnianie więzów 
rodzinnych, dlatego gmina Lubicz 
przygotowała wiele atrakcji, z któ-
rych korzystały dzieci pod okiem 
swoich rodziców – dmuchańce, gry 
i zabawy prowadzone przez anima-
tora, stoiska z zabawkami i smako-
łykami, a wszystko przy muzyce za-
pewnionej przez zespół „Torunia-
cy”. 

Imprezą towarzyszącą był rajd 
Nordic Walking „Ścieżka po zdro-
wie” – 14-sto kilometrowa trasa 
przez malownicze zakątki gminy 
Lubicz, do którego zgłosiła się bar-
dzo liczna grupa „chodziarzy”. Rajd 
poprzedzony był instruktarzem do-
tyczącym techniki korzystania z kij-
ków do chodzenia. Marsz okazał się 
bardzo przyjemnym sposobem na 

zdrowe spędzenie sobotniego popo-
łudnia, a wszyscy uczestnicy rajdu 
mogli uzupełnić siły dzięki gro-
chówce i kiełbaskom, które ufundo-
wała uczestnikom gmina Lubicz 
oraz Lokalne Grupy Działania – 
LGD „Podgrodzie Toruńskie” oraz 
LGD „Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe”. 

Impreza miała bardzo udany 
przebieg i zapewne na stałe wpisze 
się w kalendarz kulturalny gminy 
Lubicz. 

Wójt gminy Lubicz Marek Ol-
szewski, który czuwał nad przebie-
giem spotkania, wyraził swoje za-
dowolenie oraz podziękowanie dla 
mieszkańców gminy za wspólną 
zabawę. Zalety współdziałania 
i wspólnego spędzania czasu pod-
kreślił także prezes Zarządu LGD 
„Podgrodzie Toruńskie” Tadeusz 
Smarz, oraz Roman Kowalski, le-
śniczy Leśnictwa Brzozówka, który 
zachęcał do korzystania z uroków 
Lasów Państwowych.

W dniu 11 czerwca br. podczas 
XIV Gali w toruńskim Dworze 
Artusa marszałek Piotr Całbecki 
przyznał wyróżnienia w 13 dzie-
dzinach. 

Miło nam zakomunikować, że 
dwa wyróżnienia  mają gminny ak-
cent. W kategorii „Innowacyjne 
metody stosowane w zakresie roz-
woju i promocji miast i obszarów 
wiejskich” gmina Lubicz otrzymała 
wyróżnienie za konsekwentne pro-
wadzenie polityki przestrzennej 
w oparciu o miejscowe plany zagos-
podarowania przestrzennego. Akty-
wna i merytoryczna współpraca 
z gminną komisją urbanistyczną za-
owocowała racjonalnym sposobem 
gospodarowania przestrzenią, zape-
wniając pogodzenie interesu poten-
cjalnych inwestorów z oczekiwa-
niami społecznymi i ochroną środo-
wiska w trakcie sporządzania miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Podkreślono także 
wysoki poziom i kompleksową, 
profesjonalną obsługę interesantów 
i zespołów projektowych przez Re-

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY I PANA ZBIGNIEWA 
BARCIKOWSKIEGO W XIV EDYCJI NAGRÓD  MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ferat 
Urzędu Gminy Lubicz.

Gospodarki Przestrzennej Drugie wyróżnienie otrzymał 
Pan Zbigniew Barcikowski – prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Sprint” Grębocin – za propagowa-
nie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
Pan Zbigniew jest od wielu lat zwią-
zany ze sportem kolarskim, począ-
tkowo jako zawodnik kadry naro-
dowej w kolarstwie, później nau-
czyciel wychowania fizycznego, 
trener, działacz i organizator imprez 
sportowych. Swoją postawą przy-
ciąga rzesze młodych ludzi chcą-
cych uprawiać sport. Byli i obecni 
podopieczni trenera odnoszą suk-
cesy w zawodach sportowych. Jest  
tez radnym Rady Gminy Lubicz 
i pomysłodawcą ciekawych imprez 
sportowych, które na stałe wpisały 
się w kalendarz zwodów kolarskich. 
Jako pomysłodawca i organizator 
Ogólnopolskiego Kryterium Asów, 
odbywającego się od sześciu lat 
w Lubiczu Górnym przyciągnął na 
imprezę liderów i fanów kolarstwa 
z całej Polski.

Okazałe jubileusze małżeńskie 
obchodzili Państwo Barbara i Bro-
nisław Adamscy ze Złotorii (55 lat 
małżeństwa) oraz Państwo Marta 
i Szczepan Nadolscy z Gronowa (54 
lata małżeństwa). 

Trud pracy i wyrzeczeń oraz 
zgodność ich pożycia małżeńskiego 
doceniona została przez władze 
Państwowe, dowodem czego są 
przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej specjalne 
Medale Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 

Jubilatom gratulacje, wyrazy 
szacunku za wspólne spędzenie tak 
wielu lat jak i życzenia doczekania 
w dostatku i zdrowiu kolejnych 
rocznic złożyli wójt gminy Lubicz 
i kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego na uroczystości w Urzędzie 
Stanu Cywilnego 30 maja br.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

W trakcie instruktażu nordic walkingu

Zbigniew Barcikowski odebrał wyróżnienie 
z rąk marszałka Piotra Całbeckiego

Jubilaci wraz z wójtem gminy i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiczu

Przecięcie wstęgi przy otwarciu ścieżkiPracownicy „Lubiczanki” w trakcie pracy

LGD „PODGRODZIE TORUŃSKIE” 
ROZSTRZYGNĘŁA OSTATNIE 
NABORY WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
“Podgrodzie Toruńskie”
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Tradycyjnie już maj i czerwiec 
w gminie Lubicz obfitowały w im-
prezy i festyny rodzinne. 

W okresie od 3 maja do 28 czer-
wca odbyły się: Majówka w Nowej 
Wsi, Majówka połączona z wyści-
giem kolarskim w Młyńcu Drugim, 
festyn rodzinny w Grabowcu, festyn 
rodzinny w Grębocinie, dzień dziec-
ka nad jeziorem w Józefowie, dzień 
dziecka połączony z festynem ro-
dzinnym w Gronowie, festyn 
rodzinny dla dzieci w Krobi, dzień 
dziecka w Nowej Wsi, dzień dziec-
ka w Grabowcu, „Powitanie lata” 
w Młyńcu Pierwszym, wycieczka 

rowerowa do stadniny koni dla mie-
szkańców Lubicza Górnego, piknik 
z okazji Dnia Dziecka w Rogówku, 
„Święto Pstrąga” w Józefowie.

Spotkania te jak zwykle pełne 
były atrakcji dla całych rodzin, gier 
i zabaw dla dzieci, występów arty-
stycznych i atrakcji kulinarnych.

Większość z nich finansowana 
była ze środków funduszu sołeckie-
go poszczególnych miejscowości.

Obszerne relacje ze wspomnia-
nych festynów zamieszczone są na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
Lubicz.

FESTYNY RODZINNE W GMINIE LUBICZ

Szkolny chór z Lubicza Górnego 
„Gaudium Cantates”, pod opieką 
Aleksandry Kwiatkowskiej i Ariela 
Radomińskiego, wyśpiewał srebrny 
medal w konkursie „Concorso Co-
rale Internazionale” we Włoszech.

SUKCES CHÓRU GAUDIUM CANTATES

W przerwach między próbami, 
a występami młodzież, dyrygenci 
oraz opiekunowie zwiedzili prze-
piękne okolice jeziora Lago di Gar-
da w regionie Trydent.

Konkurs odbył się w dniach 13-
17 kwietnia 2014 r. w miejscowości 
Riva del Garda. Wzięły w nim 
udział chóry z odległych stron 
świata, między innymi z Australii, 
Korei i Stanów Zjednoczonych. 

Stowarzyszenie Kobiet Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 
realizowało w maju 2014 r. pro-
jekt „Dzieci kochają przyrodę” 
współfinansowany ze środków 
Powiatu Toruńskiego.

Obejmował on 3 wycieczki 
przyrodnicze, których celem było 
budzenie ciekawości poznawczej 
i zainteresowań przyrodniczych 
oraz kształtowanie świadomości 
ekologicznej. 

PROJEKT STOWARZYSZENIA KOBIET Z BRZEZINKA 

W wyniku podjętych działań 
zorganizowano wyjazdy na Ścież-
kę przyrodniczą - Eko - Drwęca 
w Lubiczu Dolnym, do Nadleśnic-
twa Dobrzejewice oraz do Leśni-
czówki w Młyńcu. 

Każdy wyjazd – po 4 godziny, 
z 45 uczestnikami w wieku 6-15 
lat, był okazją do rozwijania 
u dzieci zainteresowania światem 
ożywionym i nieożywionym. Kon-
takt z przyrodą budził uczucia 

opiekuńcze względem jej tworów, 
pozwalał wprowadzić podstawo-
we elementy ochrony środowiska, 
budzić zamiłowanie do pielęgno-
wania roślin i zwierząt. 

Dzieci miały okazję do celowe-
go i świadomego obserwowania 
zjawisk przyrodniczych, zrozu-
mienia powiązania człowieka 
z przyrodą i jego odpowiedzial-
nością za zmiany w środowisku. 

Rok 2014 ogłoszony został Ro-
kiem Czytelnika i przebiegł pod 
znakiem wydarzeń popularyzują-
cych czytelnictwo. 

Biblioteki w istotny sposób wpi-
sują się w te obchody, jako miejsce 
otwarte dla każdego i promujące 
literaturę z różnych dziedzin i epok.

„Czytanie łączy pokolenia” to 
hasło tegorocznego majowego Ty-
godnia Bibliotek, zwracające uwagę 
jak ważne relacje tworzą się pod-
czas wspólnego czytania. 

W bibliotekach naszej gminy 
zorganizowano spotkania, na któ-

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

rych dorośli czytali dzieciom i roz-
mawiali o swoich ulubionych ksią-
żkach z dzieciństwa. 

Do wspólnego czytania zapro-
szono wójta gminy, sekretarza gmi-
ny, przedstawicielki Rady Gminy 
Lubicz – Aldonę Peregonczuk i Ka-
rinę Wroniecką, dyrektora i nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej w Lubi-
czu Dolnym oraz opiekunkę świe-
tlicy środowiskowej w Gronowie, 
przewodniczącą Rady Rodziców ze 
szkoły w Złotorii oraz leśniczego 
z Leśnictwa Gronowo. 

14 czerwca br. na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lu-
biczu Dolnym odbył się festyn 
„Pora na pomidora – produkty 
lokalne źródłem zdrowia”.

Atrakcji było co niemiara – 
stragany z lokalną, zdrową żyw-
nością, rzeźbami, obrazami, de-
coupage. Można było obejrzeć 
wspaniałą kolekcję gołębi raso-
wych oraz kurek zielononóżek. 
Przeprowadzono konkursy na naj-
ciekawszą potrawę z pomidorem 
w roli głównej oraz „Rodzinny 
konkurs kanapkowy”. Rodziny 
rywalizowały też w konkursie 
sprawnościowym („warzywnym 
slalomie”). Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

W szkolnej stołówce można 
było wziąć udział w warsztatach 

carvingowych (formowanie ozdo-
bnych kompozycji z warzyw 
i owoców). Na scenie uczniowie 
zaprezentowali układy taneczne 
i wokalne związane z tematem 
imprezy. Wystąpili na niej także 
młodzi aktorzy ze szkolnego koła 
teatralnego. Przygrywał im zespół 
ludowy „Toruniacy”. Swoją twór-
czość zaprezentowały chóry se-
niora „Arka” oraz „Pokolenia”.

Festyn zorganizowały wspól-
nie: Szkoła Podstawowa nr 1 
w Lubiczu Dolnym (wraz z Radą 
Rodziców), LGD „Podgrodzie 
Toruńskie”, Urząd Gminy Lubicz 
oraz OSP w Lubiczu Dolnym.

Finansowo imprezę wsparła 
Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich w ramach programu „Wieś 
na weekend 2014”.

POMIDOROWA ZABAWA 

W LUBICZU DOLNYM

8 czerwca br. w Święto Zesła-
nia Ducha Świętego, Parafia Złot-
oria obchodziła Święto Rodziny.

Pod hasłami „Mama i Tata po-
czątek świata”, „Tylko w Rodzinie 
smutek ginie” oraz „W Rodzinie 
rozkwitam” kilkaset osób bawiło się 
na charytatywnym festynie zorgani-
zowanym przez proboszcza parafii 
Złotoria – ks. kan. dr Mariana Wrób-
lewskiego oraz Parafialne Koło 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
przy niemałym zaangażowaniu rad-
nej Powiatu Toruńskiego Barbary 
Kisielewskiej. 

Organizatorzy zadbali o wiele 
atrakcji. Dzieci mogły korzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni, ściany 
wspinaczkowej, ringu bokserskie-
go, przejażdżek konnych oraz na 
„sigłejach”. 

Wystąpili - „Mała Rewia” z To-
runia, zespół muzyczny „Głos Po-
koleń”, chór Klubu Seniora „Złota 
Jesień” z Grębocina oraz uczniowie 
miejscowej szkoły. Były też pokazy 
rycerskie i koncert polskiego Elvisa 

PARAFIALNE ŚWIĘTO RODZINY W ZŁOTORII

Presleya, czyli Adama Gałki.
Podniebienia rozpieszczały gril-

lowane dania, grochówka z wojsko-
wego kotła oraz ciasta i lody. 

Jak zawsze ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się rozgrywki 
piłki nożnej panów 30+, zorganizo-
wane i poprowadzone przez ks. Ar-
kadiusza Sobocińskiego wikariusza 
Parafii Złotoria. W tegorocznych 
rozgrywkach wzięła udział rekordo-
wa liczba 6 reprezentacji – po 2 
z Silna i Złotorii oraz z Grabowca 
i Nowej Wsi. Pierwsze miejsce wy-
walczyła, broniąca tytułu z zeszłego 
roku, drużyna „Jordan Złotoria”.

Celem organizowanego corocz-
nie festynu jest nie tylko integracja 
mieszkańców i możliwość mile spę-
dzonego czasu wolnego, ale także 
zbiórka funduszy na wyjazd dzieci 
z Parafii na kolonie letnie. Hojność 
darczyńców przeszła najśmielsze 
oczekiwania – dzięki darom serca 
na kolonie wyjedzie duża grupa 
dzieci. 

Organizatorzy dziękują wójtowi 

Markowi Olszewskiemu za objęcie 
festynu Honorowym Patronatem 
oraz radnym Gminy za wsparcie, 
wszystkim sponsorom i darczyń-
com oraz sołtysom poszczególnych 
wsi w Parafii. To Dzięki nim dzieci 
będą mogły spędzić część wakacji 
na koloniach. 

29 czerwca br. zakończyła się 
trwająca przez kilka ostatnich ty-
godni „Liga Orlika z Poza To-
ruń”, w której rywalizowały dru-
żyny piłkarskie z powiatu toruń-
skiego. 

Finał cyklu rozegrano na dwóch 
orlikach w gminie Lubicz – w Grę-
bocinie oraz w Lubiczu Górnym. 

ZWYCIĘSTWO „FLISAKA ZŁOTORIA” W FINALE 
„LIGI ORLIKA Z POZA TORUŃ”

Lubicz Górny był gospodarzem 
decydujących meczów. Drugi raz 
z rzędu najlepszą drużyną całego 
turnieju okazał się „Flisak Złotor-
ia”, który w meczu finałowym po-
konał drużynę „Unikatu Osiek”.

Finał turnieju oglądali zarówno 
wójt gminy Lubicz Marek Olszew-
ski, jak i wójt gminy Obrowo An-

drzej Wieczyński, którzy mieli oka-
zję osobiście pogratulować swoim 
drużynom stworzenia bardzo cieka-
wego widowiska. Dzięki wygranej 
„Flisaka Złotoria” puchar przechod-
ni „Ligi Orlika z Poza Toruń” pozo-
stał w gminie Lubicz.

Ministranci i Lektorzy Młodsi 
z parafii Św. Wojciecha w Złotorii 
bardzo dziękują wójtowi gminy 
Markowi Olszewskiemu, Radnym 
Rady Gminy Lubicz oraz Mirosła-
wowi Lewandowskiemu, Beacie 
Różyńskiej, Mikołajowi Dąbrowa-
Januszewskiemu, Ryszardowi Szy-
mańskiemu, Michałowi Wszelako-
wi, Gabrielowi Anusiak, Andrzejo-
wi Tarkowskiemu za wsparcie fi-
nansowe oraz materialne na wyjazd 
do Lublina na IX Turniej Piłki Halo-

wej Liturgicznej Służby Ołtarza 
o puchar KnC (Króluj nam Chryste).

To dzięki Wam mogliśmy repre-
zentować Parafię i Gminę na zawo-
dach rangi Mistrzostw Polski. To 
dzięki Wam udało nam się osiągnąć 
ten niesamowity sukces:
VI – miejsce kategoria wiekowa 

Ministranci
IV – miejsce kategoria wiekowa 

Lektor Młodszy
To nasz wspólny Sukces - 

DZIĘKUJEMY

PODZIĘKOWANIA

Chór „Gaudium Cantates” wraz z opiekunami

Festyny rodzinne to duża frajda dla najmłodszych

Wójt Marek Olszewski w trakcie czytanie dzieciom

Adam Gałka czyli „polski Elvis”


