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GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
4. Maria Kodzis – nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZS
Nr 1 w Lubiczu Górnym,
5. Marzena Ciesielska – nauczyciel
Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym,
6. Małgorzata Barcikowska – nauczyciel przyrody w ZS Nr 2
w Grębocinie.

Inwestycje
w gminie Lubicz
– czytaj
na stronie 1 i 3
Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych

Mapa inwestycji
na stronie
internetowej
Urzędu Gminy
– więcej na stronie 3

13 października br. w ZS Nr 1
w Lubiczu Górnym nauczyciele
i pracownicy szkół i przedszkola
z gminy Lubicz obchodzili swoje
święto.
Wśród zaproszonych gości byli:
Kujawsko-Pomorski Wicekurator
Oświaty i zarazem przewodniczący
Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej
Siemianowski, radni Rady Powiatu
Toruńskiego: Barbara Kisielewska,
Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowska
i Leszek Syroka, radni Rady Gminy
Lubicz przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, dyrektorzy szkół i przedszkola, nauczyciele i wszyscy pracownicy placówek oświatowych oraz nauczyciele i pracownicy oświaty przebywający obecnie na zasłużonej emeryturze.
Część oficjalna obchodów obfitowała w moc gorących życzeń i serdecznych słów. Gospodarze impre-

zy: wójt gminy Lubicz Marek Olszewski i przewodnicząca Rady
Gminy Lubicz Hanna Anzel podziękowali zebranym za codzienny trud
wkładany w organizację pracy
szkół, za kształtowanie postaw
i umysłów uczniów oraz przedszkolaków, za dobre efekty pracy dydaktycznej oraz za sukcesy uczniów.
Życzyli wszystkiego najlepszego
w życiu osobistym i zawodowym.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do wyróżnienia nauczycieli. Nagrodę
Wójta Gminy Lubicz za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej otrzymali:
1. Aleksandra Lisiecka – dyrektor
ZS Nr 2 w Grębocinie,
2. Danuta Ferens – dyrektor SP Nr 1
w Lubiczu Dolnym,
3. Mariola Kordowska – nauczyciel
historii w ZS Nr 1 w Lubiczu
Górnym,

Nauczyciele, którzy w sierpniu
zdobyli stopień nauczyciela mianowanego odebrali akty mianowania
i złożyli uroczyste ślubowanie.
Złożono również gorące gratulacje osobom nagrodzonym oraz
odznaczonym:
1. Wiesławie Geras, dyrektorowi
SP w Złotorii, która otrzymała
Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
odznaczonym Medalem Komisji
Edukacji Narodowej:
2. Ewie Fijałkowskiej, dyrektorowi SP w Gronowie,
3. Iwonie Bartczak, wicedyrektorowi ZS Nr 2 w Grębocinie,
4. Gabrieli Celuch – Pilarskiej,
pedagogowi ZS Nr 2 w Grębocinie,
5. Hannie Szarek, nauczycielowi
ZS Nr 2 w Grębocinie,
6. Zofii Waszak, nauczycielowi ZS
Nr 2 w Grębocinie,
7. Ewie Górskiej, nauczycielowi
SP Nr1 w Lubiczu Dolnym;
odznaczonym Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę:
8. Aleksandrze Lisieckiej, dyrek-

torowi ZS Nr 2 w Grębocinie,
Teresie Żubkowskiej, pracownikowi ZS Nr 2 w Grębocinie;
odznaczonym Medalem Srebrnym
za Długoletnią Służbę:
10. Pani Marzannie Szurpicie, nauczycielowi SP Nr 1 w Lubiczu
Dolnym,
11. Pani Barbarze Lefelbajn – Sai,
nauczycielowi SP Nr 1 w Lubiczu Dolnym,
oraz:
12. Panu Krzysztofowi Sonnenbergowi, nauczycielowi SP
w Gronowie, odznaczonemu
Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.
9.

Nie zabrakło także życzeń dla
wszystkich zaproszonych gości
działających na rzecz oświaty.
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, pani Hanna Anzel wraz
z wiceprzewodniczącym Ryszardem Korpalskim złożyli także
życzenia wójtowi, Markowi Olszewskiemu, za jego działalność
w Zespole ds. Edukacji, Kultury
i Sportu Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego na
rzecz rozwoju polskiej edukacji.
Po części oficjalnej zaproszono
zebranych na poczęstunek, którego
główną atrakcją był, ufundowany
przez wójta przepyszny tort.
Następnie nauczyciele i pracownicy
oświaty z okazji swojego święta
obejrzeli spektakl Teatru „Afisz”,
pt. „Eko – spoko, czyli bomba
ekologiczna.”

INWESTUJEMY W NASZE SZKOŁY

Informacje
sportowe
– więcej
na stronie 4

Rok 2014 znów będziemy mogli określić jako czas inwestycji
w szkołach.
Zbudowany został kompletnie
zespół boisk i scena przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Lubiczu
Dolnym, lada moment ukończone
zostanie boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.
Rozpoczęliśmy także znacznie
większą inwestycję – budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej
w Złotorii. Tam zaś prócz obiektu
sportowego powstanie łącznik do
budynku szkoły, gdzie znajdzie się
miejsce na kilka nowych klas szkol-

nych i pokój nauczycielski. Trwają
przygotowania do zmodernizowania systemu grzewczego przedszkola publicznego w Lubiczu Górnym
oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii.
- Z budżetu gminy tylko w tym
roku na inwestycje związane ze
sportem dzieci i młodzieży wydatkowano ponad 4 miliony złotych –
zauważa Hanna Anzel, Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz –
w przyszłym roku dojdzie kolejnych
kilka milionów. To nie tylko widoczne dla wszystkich budowy nowych obiektów. To także remonty
bieżące, czy zakupy wyposażenia

Podsumowanie
sezonu letniego
– czytaj
na stronie 4
Przecięcie wstęgi z okazji otwarcia nowego obiektu sportowego…

…który prezentuje się bardzo okazale.

dla szkół.
Należy zawrócić uwagę, że
Urząd Gminy pozyskał na te wszystkie inwestycje prawie 1 750 tys.
złotych ze środków unijnych oraz
z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dzięki zrealizowanym i rozpoczętym inwestycjom w naszej gminie uczniowie będą mieli do dyspozycji pięć zespołów boisk klasy ORLIK (Lubicz Górny, Lubicz Dolny,
Złotoria, Grębocin, Młyniec Pierwszy ).

- Nasza gmina słynie w okolicy
z tego, że inwestuje bardzo dużo
w infrastrukturę edukacyjną i wyposażenie szkół. Przekłada się to na
dobre i bardzo dobre wyniki uczniów w nauce i sporcie – twierdzi
Wójt gminy, Marek Olszewski –
wkrótce czekają nas kolejne spore
inwestycje. Najważniejszą będzie
z pewnością budowa krytej pływalni w Lubiczu Górnym, z której
oczywiście będą korzystali nasi
uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego.
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W miesiącach sierpniu i wrześniu Rada Gminy obradowała pięciokrotnie.
11 sierpnia obradowały Komisje
Połączone, na których omówiono
projekty uchwał oraz sprawy
bieżące. Tego samego dnia o godz.
12.00 rozpoczęła się sesja. Podjęto
na niej m.in.:
- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie określenia rodzaju
usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te
usługi,
- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie ustalenia terminów,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
gminy Lubicz,
- uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy „Jesionowa” w miejscowości Krobia,
- uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy „Jarzębinowa” w miejscowości Grębocin,
- uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy „Wiosenna” w miejscowości
Złotoria,
- uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy „Geodezyjna” w miejscowości Złotoria,
- uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy „Króla Ludwika” w miejscowości Złotoria,
- uchwałę w sprawie aktualizacji
opisu granic okręgów wyborczych,
- uchwałę w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
- uchwałę w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi
rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji partnerskiej „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga
Toruń- Złotoria- Osiek”,
- uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
finansowanie w latach 2014-2015
budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Grębocin - etap III,

- w sprawie nadania nazwy ulicy
„Storczykowa” w miejscowości
Jedwabno
- w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
- w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
- zmieniającą uchwałę w sprawie
przystąpienia do realizacji projek-tu
pod nazwą „Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych” w ramach
Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4.
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2007-2014
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 C Turzno
– Rogówko – Lubicz Dolny o długości 303 m.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania objętego
projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych
poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria –
Osiek – II etap".
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 657 – Lubicz - Złotoria
o długości 300,0 m.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 2036 C –
Krobia – Mierzynek – Młyniec
Drugi o długości 92,0 m.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację powiatowego
programu „Modernizacja systemu
dróg powiatowych łączących się
z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności
gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”.

BOLESNA DROGA
DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA
Mieszkam w naszej gminie.
Już wcześniej pisałam o tym, jak
zaczęłam segregować odpady
dzięki mojej córce Małgosi. Taka
z niej mądra i dobra dziewczynka,
a teraz jest tak poważnie chora.
Lekarze zdiagnozowali u niej
białaczkę. Nie mogę się z tym
pogodzić. Przecież jak byłam
w ciąży to dbałam, żeby się zdrowo odżywiać, a potem jak Małgosia się urodziła, to szczególnie
pilnowałam, aby nie jadła warzyw
i owoców ze sklepu, bo to nie wiadomo, czy nie pryskane. Wszystko braliśmy od babci – warzywa,
owoce, jajka swojego chowu. Jak
to jest możliwe? Przecież wychowywała się na wsi, z dala od spalin. Nie mogę przestać zadawać
sobie tych pytań.
Leczenie Małgosi absorbuje
cały mój czas i pieniądze, ale chcę
dociec, co zrobiłam nie tak. Przecież córka jest dla mnie wszystkim. Postanowiłam zbadać warzywa pochodzące z działki babci.
Wyniki były dla mnie szokiem.
Kilkakrotnie przekroczone poziomy szkodliwych substancji,
w tym metali ciężkich, detergenty,
a w jajkach też metale ciężkie.
Skąd to?! Jak to się stało?!
Przecież babcia wiedziała, że nie
można stosować sztucznych nawozów do warzyw dla dziecka.
Zawsze nawoziła naturalnym kurzym nawozem, albo obornikiem.
Nie mogę tego tak zostawić.
Zaczęłam drążyć sprawę. Poprosiłam nawet o pomoc znajomą,
która pracuje w Sanepidzie.
Przyjechała do babci i zwróciła
uwagę na coś, co nigdy by mi nie
przyszło do głowy. Warzywnik
znajduje się blisko szamba. Zaczęła pytać, jak babcia często wywozi szambo. Babcia powiedziała, zgodnie z prawdą, że jak jej się
przypomni co jakiś czas, to

29 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Turystyki Rady Gminy Lubicz. Uczestniczyli w nim
również przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy,
właściciele kopalni kruszywa, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Robert Nowak,
członek Zarządu Powiatu Toruńskiego Mirosław Nawrotek. W czasie obrad omówiono kwestie merytoryczne, poinformowano o kompetencjach poszczególnych organów
w zakresie załatwiania spraw formalno – prawnych związanych
z funkcjonowaniem kopalni kruszywa naturalnego. Wypowiedzieli się
też w kwestii funkcjonowania
żwirowni przedstawiciele stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.
Celem spotkania była próba wspólnego rozwiązania istniejących
problemów, zniwelowania przeszkód i konfliktów.
12 września od godz. 9.00
obradowały Komisje Połączone,
w czasie których omówiono projekty uchwał oraz zapoznano się
z korespondencją skierowaną do
Rady Gminy, a o godz. 12.00 rozpoczęła się sesja. Podjęto na niej następujące uchwały:
- w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego
- w sprawie nadania nazwy ulicy
JUBILEUSZE
„Zielona” w miejscowości Złotoria
Okazałe Jubileusze 50-ciolecia
- w sprawie nadania nazwy ulicy
Kolejna sesja Rady Gminy zo- małżeństwa obchodzili Państwo
„Podgórna” w miejscowości Lu- stała zaplanowana na 17 paździer- Teresa i Bronisław Wiśniewscy ze
bicz Dolny
nika br.
Złotorii oraz Państwo Helena
i Edmund Rydzewscy ze Złotorii.
Trud pracy i wyrzeczeń oraz
PRZECIWDZIAŁAMY PRZEMOCY
zgodność ich pożycia małżeńskiego
W RODZINACH W GMINIE LUBICZ
doceniona została przez władze
Państwowe, dowodem czego są
Od dnia 22 września 2014 r. ciwdziałanie przemocy w rodzinach specjalistycznego „7x Niebieski przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne
rozpocznie się specjalistyczne pora- w gminie Lubicz”.
Tydzień”
dnictwo: prawne, specjalisty ds.
„7x Niebieski Tydzień” odby- 20-24 października 2014 r.
przeciwdziałania przemocy w ro- wać się będzie w siedzibie Gmin- 03-07 listopada 2014 r.
dzinie, specjalisty ds. pracy ze nego Ośrodka Pomocy Społecznej 17-21 listopada 2014 r.
sprawcą przemocy, socjalne, psy- w Lubiczu, przy ul. Toruńskiej 21, 01-05 grudnia 2014 r.
chologiczne, pod nazwą „7x Nie- według zamieszczonego poniżej 15-19 grudnia 2014 r.
bieski Tydzień”, realizowane w ra- harmonogramu.
Dyżury specjalistów w kolejnych
mach Programu Osłonowego „PrzePozostałe terminy poradnictwa dniach tygodnia:
Poniedziałek
1500-1830
- specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wtorek
1630-1900
- psycholog,
- specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- specjalista w zakresie pracy ze
sprawcą przemocy,
- pracownik socjalny

Środa
1500-1830

Czwartek
1500-1830

dzwoni do pana Wojtka, żeby
wywiózł, ale nie musi się bardzo
pilnować, bo szambo, chyba ma
przepuszczalne dno, więc zawsze
nadmiar sobie wsiąknie.
Znajoma zwróciła też uwagę
na komin sąsiada. Nie wiem,
czym on pali, ale często wydobywa się śmierdzący, czarny dym.
Nawet babcia wcześniej zwracała
mu uwagę, ale nie chciała kłótni
sąsiedzkich, więc dała spokój.
Znajoma zbadała glebę i okazało się, że jest skażona przez nieszczelne szambo. Stąd zanieczyszczenia w warzywach, owocach
i jajkach. A sąsiad dopełnia jeszcze obrazu zniszczonego środowiska. Czemu ja o tym wcześniej
nie pomyślałam, przecież wiedziałam o tym babci szambie, ale
jakoś nigdy nie przyszło mi do
głowy, że to takie niebezpieczne.
A teraz Małgosia jest chora przez
moją bezmyślność i głupotę.
Apeluję do Was, moi sąsiedzi!!! Nie czekajmy na tragedię!!!
Małgosia musi wyzdrowieć i zrobię wszystko, co w mojej mocy,
aby tak się stało, ale niech już nikt
więcej nie zachoruje!!!! Bądźmy
mądrzy przed szkodą. Nie traćmy
zdrowia przez niewiedzę i bezsensowne przyzwyczajenia. Jeśli
wiemy, że nasze szambo nie jest
szczelne, zróbmy, co w naszej
mocy, żeby problem pozytywnie
rozwiązać i to jak najszybciej!!!
Tam gdzie jest kanalizacja, to jest
oczywiste, że trzeba się do niej
czym prędzej przyłączyć. Tam,
gdzie jej nie ma, można pomyśleć
o ekologicznej oczyszczalni ścieków. Z tego, co wiem, gmina daje
nawet dofinansowanie na ten cel.
Możemy też zlecić uszczelnienie
szamba.
Ratujmy siebie i nasze dzieci,
dopóki czas.

MAŁŻEŃSKIE
Medale Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego 1 sierpnia br.,
wójt gminy Lubicz Marek Olszewski oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, złożyli Jubilatom gratulacje, wyrazy szacunku za wspólne
spędzenie tak wielu lat oraz życzenia doczekania w dostatku i zdrowiu
kolejnych okrągłych rocznic.

Piątek
1500-1830

- psycholog,
- psycholog,
- psycholog,
- specjalista w za- - specjalista w za- - specjalista w zakresie przeciwkresie przeciw- kresie przeciwdziałania przemodziałania przemo- działania przemocy w rodzinie,
cy w rodzinie
cy w rodzinie,
- prawnik
- specjalista w zakresie pracy ze
sprawcą przemocy,
- pracownik socjalny

Na indywidualne spotkania i konsultacje ze specjalistami można umawiać się telefonicznie pod numerem
56 6742 156 lub 56 6782 307
Zapraszamy! Odwagi! Postaramy się ci pomóc. Pamiętaj - przemoc to przestępstwo!

Nasi zacni Jubilaci
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KANALIZACJA W GRĘBOCINIE
30 września wójt Marek Olszewski podpisał umowę na dofinansowanie ze środków unijnych
budowy trzeciego etapu kanalizacji Grębocina.
Przypomnijmy, że budowa pierwszego etapu rozpoczęła się w ubiegłym roku i zakończyła w lipcu tego
roku. Wtedy to wybudowana została
sieć o długości ponad 11 kilometrów. W ramach tego zadania zbudowana jest też główna przepompownia ścieków. Sieć położona jest do
ponad 270 zabudowań.
Drugi etap zaczęliśmy budować
wiosną tego roku. Roboty objęły ulice Dworcową, Owocową, Księżycową, Morelową, Lampkowskiego,
Zorzy, Słoneczną, Poranną, Okrężną, Nową i Zielną. Tu położymy
ponad 6,5 km sieci prowadzącej do
168 zabudowań.
Trzeci etap budowany jest
równolegle z drugim i obejmuje
ulice Jasińskiego, Lampkowskiego
(w części na wschód od Strugi Toruńskiej), Parkową, Łąkową, Wiatraczną, Nad Strugą, Karwowskie-

go, Spółdzielczą oraz Rogowską. Tu
zaś położonych będzie ponad 5 km
sieci, zbudowanych też będzie sześć
niewielkich przepompowni. Dostęp
do sieci uzyska tu 180 posesji.
Wszystkie prace budowlane powinny zostać ukończone wraz z początkiem czerwca 2015 roku. Przypomnijmy, że wykonawca w ramach
kosztów odtwarza wszystkie ulice
do stanu sprzed budowy.

Odsłonięcia pomnika dokonali
seniorzy – mieszkańcy gminy Lubicz pamiętający te tragiczne wydarzenia.
Inicjatorem powstania pomnika
jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Jan Krzysztof Ardanowski,
którego w realizacji przedsięwzięcia wsparli Sylwester Śmigiel starszy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej oraz
Marek Olszewski - wójt gminy
Lubicz.
Po uroczystości odbyła się prezentacja książki autorstwa Jana
Krzysztofa Ardanowskiego i Pawła
Sztamy „Z głębokości wołam do
ciebie” poświęcona żydowskim
więźniarkom niemieckich obozów
usytuowanych w naszym regionie.

Przemówienie inicjatora powstania pomnika
– Posła na Sejm RP Jan Krzysztofa Ardanowskiego

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBICZ
Informuję, że po odbytych
spotkaniach na terenie Gminy
Lubicz istnieje wciąż możliwość
zgłoszenia się do Programu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej „PROSUMENT”.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 października br. Jest to
ostateczny termin i po tej dacie
udział w tym Programie współorganizowanym przez Gminę Lubicz będzie niemożliwy. Nadmieniam jednocześnie, że po 30 października będzie istniała możliwość udziału w podobnych Pro-

MAPA INWESTYCJI
NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU GMINY LUBICZ
Od kilku tygodni na stronie
internetowej Urzędu Gminy
Lubicz dostępna jest specjalna
aplikacja, która pokazuje jakie
przedsięwzięcia inwestycyjne
zrealizowano w ostatnich latach
na terenie gminy Lubicz.
Inwestycje można podzielić
według środków z jakich zostały
zrealizowane (środki gminy, źró-

dła zewnętrzne, fundusze sołeckie), a także tematycznie wybierając m.in. takie kategorie jak drogi
i chodniki, kanalizacja i wodociągi czy infrastruktura sportowa
i rekreacyjna. Konstrukcja mapy
pozwala też na prześledzenie rozwoju poszczególnych miejscowości. Zapraszamy do zapoznania się z mapą!

W trakcie prac nad kanalizacją

ODSŁONIĘCIE POMNIKA
W MIERZYNKU
24 sierpnia 2014 roku w Mierzynku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego tragedię wielu tysięcy kobiet
pochodzenia żydowskiego z Węgier, Litwy, Polski i innych krajów
Europy, które od sierpnia 1944
roku były więzione w podobozach
KL Stutthof, zlokalizowanych na
Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej.
W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele państw, z których
pochodziły więzione kobiety, posłowie i senatorowie RP, reprezentanci
duchowieństwa różnych wyznań,
przedstawiciele samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Powiatu Toruńskiego i Gminy Lubicz.

Grębocińska sieć liczyła będzie
zatem ponad 22,5 km sieci. Umożliwi dostęp do kanalizacji ponad
2,4 tys. osób. W ten sposób – wraz
z inwestycjami obecnie prowadzonymi i zaplanowanymi w miejscowościach Krobia i Złotoria oraz
Lubicz Dolny do końca 2015 roku
sieć kanalizacyjna gminy wydłuży
się do 65 kilometrów i obejmie
ponad 11 tysięcy mieszkańców.

gramach realizowanych przez
wybrane banki oraz Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Szczegółowe informacje oraz
zgłoszenia pod numerami telefonów:
56-6744015 - Urząd Gminy Lubicz
56-6744850 - Biuro Konsultacyjne
519 178 306 - Konsultant ds. fotowoltaiki
797 517 317 - Konsultant ds. pomp
ciepła
Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

WYWIAD Z P. WIESŁAWĄ GERAS
DYREKTORKĄ SZ. P W ZŁOTORII
Pani Dyrektor,
Święto Edukacji Narodowej to
zawsze moment refleksji na temat
szkolnictwa. Jak ocenia Pani naszą
lokalną sytuację jeśli chodzi o nauczanie dzieci i młodzieży?
- Święto Edukacji Narodowej uświadamia nam wszystkim, jak ważną
rolę pełni szkoła w przygotowaniu
dzieci do dalszej edukacji i życia
w społeczeństwie. Cieszę się, że władze naszej gminy doceniają pracę
zarówno małych jak i większych
szkół. Każda z nich ma swoje walory, doskonale pojmuje swoje zadania w tym zakresie. Przede wszystkim dostosowujemy warunki do
prawidłowej realizacji podstawy
programowej, pomagamy dzieciom
niepełnosprawnym bez przeszkód
uczestniczyć w edukacji razem z ich
rówieśnikami, mamy coraz lepsze
warunki do uprawiania sportu.
Powstały piękne i nowoczesne
boiska, sale gimnastyczne, siłownie
zewnętrzne. W szkole zatrudniani są
nie tylko nauczyciele przedmiotów,
ale również logopedzi, pedagodzy,
socjoterapeuci. Współpracujemy
z różnymi organizacjami na terenie
gminy, uczestnicząc w uroczystościach wiejskich. Nasi uczniowie

są laureatami wielu prestiżowych
konkursów, realizują swoje pasje
w ośrodkach kultury. To wszystko
tworzy obraz szkolnictwa na terenie
naszej gminy.
Już niebawem szkoła w Złotorii
wzbogaci się o nowoczesny obiekt
sportowy – to na pewno duży krok
do przodu jeśli chodzi o to co szkoła
może zaoferować swoim uczniom.
Czy wśród uczniów i ich rodziców
widać zainteresowanie przyszłą salą
sportową?
- Budowa nowej sali gimnastycznej
w Złotorii od wielu lat była oczekiwana przez uczniów i rodziców.
Główny budynek szkolny jest z lat
pięćdziesiątych XX wieku, obecna
sala, ze względu na wymiary, nie
spełnia wymogów współczesnych
standardów. Nowa inwestycja budzi
ogromne zainteresowanie, przyczyni się bowiem do poprawy warunków na lekcjach wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Mam nadzieję, że
tak jak zewnętrzne boiska sportowe ,
tak i nowa sala gimnastyczna zachęci dzieci do uprawiania sportu
i zdobywania kolejnych sukcesów
w tej dziedzinie.
W tym roku otrzymała Pani

nagrodę Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego czego serdecznie Pani gratulujemy. Czy takie
wydarzenia motywują do dalszej
ciężkiej pracy?
- Bardzo dziękuję za gratulacje. Nagroda ta jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale równocześnie zobowiązaniem do dalszego wysiłku.
Mam szczęście kierować dobrym zespołem pedagogów. Dobrze układa
się współpraca z rodzicami. To
wszystko umożliwia mi realizację
zamierzonych celów.
Czym według Pani powinien
kierować się każdy nauczyciel
wykonując swoje obowiązki?
- Obowiązki nauczyciela to nie tylko
zbiór przepisów i realizacja programu nauczania. Oprócz wiedzy uniwersyteckiej każdy nauczyciel powinien odkryć w sobie predyspozycje
do pracy z dziećmi, które są świetnymi obserwatorami, nie da się ich
oszukać. Ten zawód wymaga pasji,
poświęcenia i cierpliwości. Bardzo
ważne jest określenie zasad, wyznaczenie granic i konsekwencja
w działaniu. Każdy nauczyciel musi
też doskonalić swój warsztat,
uwzględniać postęp technologiczny
i oczekiwania społeczeństwa.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GRĘBOCINIE
27 września br. w hali Zespołu
Szkół Nr 2 w Grębocinie obchodzono Światowy Dzień Inwalidy
i Osób Niepełnosprawnych pod
hasłem: "Twórzmy warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie".
Organizatorami spotkania był
wójt gminy Lubicz Marek Olszewski wraz z przewodniczącą Zarządu
Oddziału Okręgowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Marią Bołądź.
Na uroczystości obecni byli m.in.
prezydent miasta Torunia Michał
Zaleski, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Andrzej Siemianowski,
radni Rady Gminy Lubicz, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu Anna Sikorska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie Aleksandra Lisiecka, dyrektor

Banku Spółdzielczego w Grębocinie
Elżbieta Łoń, przedstawiciele stowarzyszeń i Klubów Seniora.
W trakcie oficjalnych wystąpień
podkreślano rolę jaką pełnią w życiu
społecznym osoby w wieku emerytalnym, zaznaczono również zrozumienie i chęć pomocy osobom niepełnosprawnym.
Spotkanie było także okazja do
wręczenia odznaczeń Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Część artystyczną stanowiły
występy chórów Klubów Seniora.
Zaprezentowały się: „Jutrzenka”
z Czernikowa, „Nowalijki” z Chełmna, „Melodia” ze Złejwsi Małej,
Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego,
„Złota Jesień” z Grębocina, „Arka”
z Lubicza Dolnego oraz kapela
Klubu Seniora „Dolina Drwęcy”.
Miłym akcentem był tort ufundowany przez wójta gminy dla
uczestników spotkania.

Wręczenie odznaczeń Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
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VII KRYTERIUM ASÓW
W LUBICZU GÓRNYM

„Mistrz Kwiatkowski” tuż przed startem

Siódmy rok z rzędu lubickie
„Kryterium Asów” zakończyło sezon kolarski w województwie Kujawsko-Pomorskim.
Zawody tradycyjnie rozgrywane
były w różnych kategoriach pod
względem wieku i sportowego zaawansowania kolarzy.
Imprezę uświetnił swoją obecnością mistrza świata sezonu 2014,
Michał Kwiatkowski, który jak na
mistrza przystało wygrał wyścig
profesjonalistów.
Oficjalna gala wręczenia nagród
miała miejsce w sali Zespołu Szkół
Nr 1 w Lubiczu Górnym, gdzie
nagrodzono zwycięzców wszystkich kategorii rozegranych tego
dnia w Lubiczu. Michał Kwiatkowski otrzymał z rąk wójta gminy

Lubicz Marka Olszewskiego specjalne wyróżnienie – „Św. Andrzeja”, które przyznawane jest za
szczególne osiągnięcia w takich
dziedzinach jak sport, nauka czy
działalność społeczna.
Dodatkowo wójt gminy Lubicz
Marek Olszewski wręczył podziękowania radnemu Rady Gminy
Lubicz Zbigniewowi Barcikowskiemu, który od samego początku
istnienia imprezy jest inicjatorem
i jednym z głównych organizatorów
„Kryterium Asów”.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji tego
sportowego wydarzenia, a także
mieszkańcom gminy Lubicz za duże
zainteresowanie i obecność na zawodach.

PAWEŁ PRZEDPEŁSKI ZŁOTYM
MEDALISTĄ MISTRZOSTW ŚWIATA
Paweł Przedpełski, zawodnik
Unibaxu Toruń, który na co dzień
mieszka w Lubiczu Dolnym zdobył wraz z drużyną polskich juniorów złoty medal Drużynowych
Mistrzostw Świata Juniorów na
żużlu.
Zawody odbyły się 23 sierpnia
br. w duńskim Slangerup. Paweł
Przedpełski był jednym z najlepszych zawodników turnieju i jednym z liderów polskiej drużyny.
Gratulujemy sukcesu!

24 września dzieci z oddziału
przedszkolnego wraz z uczniami
klasy I ze Szkoły Podstawowej
w Gronowie pojechały na zajęcia
edukacyjne do Przysieka w ramach akcji "Jestem widoczny,
jestem bezpieczny”.
Na uczniów czekało przygotowane między innymi miniaturowe
miasteczko drogowe, dzięki któremu mogli przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze.
Wielką niespodzianką dla dzieci
było wręczenie każdemu kamizelki
odblaskowej ufundowanej przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu. Podczas pobytu
w Przysieku dzieci miały okazję
spotkać i porozmawiać z przedsta-

wicielem WORD oraz funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej
Policji oraz Straży Miejskiej w Toruniu.
Dzieci uczestniczyły również
w zajęciach ekologicznych przeprowadzonych przez wolontariuszy
z Zespołu Szkół Inżynierii Środo-

wiska w Toruniu. Za aktywność
podczas zajęć dzieci były nagradzane słodkimi upominkami i drobnymi nagrodami – odblaskami.
Na koniec dzieci miały możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
Ta wycieczka była ciekawą i pouczającą przygodą.

Dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

ELIMINACJE DO FINAŁU
PRZEGLĄDU CHÓRÓW SENIORA W GRĘBOCINIE
„Piękna polska złota jesień
za oknami, a tu na sali – piękna
jesień życia” – tak powitał uczestników Przeglądu wójt gminy
Lubicz i jednocześnie vice-prezes Lokalnej Grupy Działania
„Podgrodzie toruńskie” Marek
Olszewski.
Ponad 150 osób uczestniczyło
w eliminacjach do finału Przeglądu Chórów Seniora w Grębocinie.
Imprezę zorganizowano w ramach
realizacji projektu współpracy
LGD „Podgrodzie toruńskie” oraz
LGD „Gmin Dobrzyńskich –
Region Południe”. Do eliminacji
zgłosiło się osiem chórów seniora
z terenu naszej LGD. Każdy z zespołów zaprezentował trzy utwory
związane z lokalnymi tradycjami.

Członkowie chórów wystąpili
w przepięknych strojach ludowych. „Jestem pełna podziwu dla
umiejętności i zaangażowania
członków wszystkich chórów seniora” – powiedziała na zakończenie Hanna Anzel, przewodnicząca
Rady Gminy Lubicz –„patrząc na
zadowolenie wszystkich tu obecnych uważam, że nasza LGD będzie musiała w przyszłości takie
imprezy organizować co najmniej
raz do roku” – dodała.
Jury pod przewodnictwem
Ariela Radomińskiego podkreśliło
niezwykle wysoki i wyrównany
poziom artystów - seniorów.
Ostateczny werdykt wydany
przez jury przedstawiał się następująco:

1. Chór "Melodia" ze Złejwsi Małej
2. Chór seniora "Harmonia" z Górska
3. Chór seniora "Złota jesień" z Grębocina
4. Chór seniora "Dolina Drwęcy"
z Lubicza Górnego
Miejsca od 5 do 8 zajęły (w kolejności alfabetycznej): Chór seniora
"Arka" z Lubicza Dolnego, Chór
seniora "Lubiczanie" z Lubicza
Górnego, Chór seniora "Pokolenia" z Lubicza Dolnego, Chór
"Wspomnienie" z Małej Nieszawki.
Cztery pierwsze zespoły będą
nas reprezentowały na finale Przeglądu, który odbędzie się 25 października w Czernikowie.
Życzymy powodzenia!

CIEKAWE LATO W GMINIE LUBICZ

Paweł Przedpełski

BRACIA DĄBROWSCY ZE ZŁOTYMI
MEDALAMI MISTRZOSTW ŚWIATA
W dniach 6-14.09.2014 we
Włoskim Rimini odbyły się Mistrzostwa Świata w Kickboxingu.
W zawodach startowało ok.
2500 zawodników z całego świata. W mistrzostwach wystartowali

"JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY"

Jakub i Kacper Dąbrowscy –
mieszkańcy gminy Lubicz.
Jakub Dąbrowski zdobył tytuł
Mistrza Świata, a jego brat
wywalczył srebrny medal.
Gratulujemy!

Bracia Dąbrowscy podczas walki pokazowej

Za oknem aura już wyraźnie
jesienna, tym milej wspominamy
minione co dopiero lato. W gminie
Lubicz jak co roku był to intensywny okres imprez, festynów i innych spotkań, które integrowały
mieszkańców.
Od czerwca, do połowy września nie było chyba weekendu podczas którego nie odbywałaby się jakaś gminna impreza. Punktem kulminacyjnym był niewątpliwie festyn „Lubickie Lato”, który odbył się
23 sierpnia w Lubiczu Górnym
zgromadził kilkutysięczną publiczność. Nic dziwnego, skoro na scenie

zaprezentował się m.in.
popularny zespół Brathanki, który porwał publiczność do wspólnej zabawy.
Ale bardzo ważne
dla mieszkańców były
także mniejsze, lokalne
i sołeckie imprezy – dożynki, pikniki rodzinne
czy spotkania z cyklu
„Zaproś sąsiada” cieszyły się dużym powodzeniem i przyczyniły się do integracji mieszkańców miejscowości.
Łącznie letnich spotkań na tere-

Koncert zespołu „Brathanki”

nie gminy Lubicz było ponad dwadzieścia. Obszerne relacje z tych
wydarzeń zamieszczamy regularnie
na naszej stronie internetowej.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W BRZEZINKU
Projekt „Przyroda uczy nas” wiedzialności za końcowy efekt
był realizowany przez Stowarzy- oraz wyzwolenie w dzieciach
szenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju ekspresji twórczej.
Wsi Brzezinko w sierpniu i wrześW wyniku podjętych działań
niu 2014 r.
zorganizowano 2 wyjazdy na BarMiał na celu poszerzenie wiedzy barkę do Torunia oraz do Leśnii rozwinięcie zainteresowania śro- czówki w Młyńcu Pierwszym. Frekdowiskiem przyrodniczym wśród wencja na wyjazdach była wysoka,
45 dzieci z Brzezinka i okolic oraz co potwierdza aktywne i bardzo
zapewnienie im aktywnego i twór- chętne uczestnictwo dzieci w propoczego spędzania czasu wolnego bez nowanych zajęciach, a przez to skuużywek i nałogu. Były to dzieci teczną naukę i twórcze spędzanie
w wieku od 6 do
15 lat.
Najważniejsze było jednak
zdobycie umiejętności pracy
w zespole, rozmowy, kulturalne dyskusje,
wspólne tworzenie piosenki,
dzielenie się
pracą i wspólne
Dzieci z Brzezinka z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach
branie odpo-

czasu wolnego.
Wszystkie cele i założone rezultaty projektu zostały osiągnięte
w pełnym wymiarze. Projekt
„Uczymy się kochać przyrodę” był
współfinansowany ze środków
gminy Lubicz.
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Michał Nowicki
Nakład:
4000 egzeplarzy
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