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27 maja 2010 r. - w dniu święta
samorządowców - Wójt Gminy
Lubicz Marek Olszewski spotkał się
w sali posiedzeń z pracownikami
Urzędu, ZDGMiK oraz GOPS.
Była to wspaniała okazja do
przekazania Panu Wójtowi podziękowań i gratulacji z okazji Jego 20 – letniej
pracy w samorządzie, a także wspomnień i podsumowań zmian oraz
dokonań, jakie w tym czasie miały
miejsce.
W dniu 28 maja o godz. 16.00
w kościele parafialnym w Lubiczu
Górnym została odprawiona Msza św.
koncelebrowana, w której uczestniczyli
pracownicy samorządowi i zaproszeni
goście.
O godz. 17.00 w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym
odbyła się część oficjalna uroczystości
związanych z obchodami 20 – lecia
samorządu terytorialnego. Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Dariusz
Kurzawa wręczył pracownikom urzędu
Gminy Lubicz oraz jednostek organizacyjnych złote i srebrne Medale za
Długoletnią Służbę. Zostały one nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy
o orderach i odznaczeniach z inicjatywy
Wójta Gminy Lubicz, na wniosek

L U B I C Z

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej
w służbie Państwa.
Pracownikom Urzędu Gminy
Lubicz przyznano medale w dwóch
stopniach:
I stopień – to medal złoty nadawany po
30 latach pracy zawodowej, który
otrzymało sześciu pracowników:
p. Burczyńska Hanna, p. Makowska
Regina, p. Nowakowska Irena,
p. Piotrowicz Bożena, p. Szewczyk
Danuta, p. Wilamowska Teresa.
II stopień – to medal srebrny nadawany
po 20 latach pracy zawodowej.
Odznaczeni zostali: p. Górski
Mirosław, p. Maćkiewicz Bogumiła,
p. Piechowicz Michał, p. Pilewski
Marek, p. Sikorska Anna, p. Suchorzyńska Danuta, p. Światowska
Elżbieta, p. Warlikowska Anna,
p. Weber Sabina, p. Wójcik Mirosław,
p. Zarębska Barbara.
W czasie uroczystości wręczone
zostały przez Wójta Gminy Lubicz
Marka Olszewskiego również okolicznościowe medale 20 – lecia samorządu osobom, które na różnych niwach
współpracowały z Gminą Lubicz,
przyczyniając się do jej rozwoju i samo-
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rządności. Wśród wyróżnionych
medalem 20 – lecia samorządu
znaleźli się przewodniczący Rady
Gminy wszystkich kadencji w osobach – p. Adama Załuskiego,
p. Stanisława Gizińskiego, p. Jerzego Janiaczyka, p. Hanny Anzel,
p. Kazimierza Rybackiego. Nie
zabrakło też radnych, którzy sprawowali swe funkcje co najmniej
cztery kadencje – p. Stanisława
Nowakowskiego, p. Zbigniewa
Zonenberga, p. Juliusza Przybylskiego oraz sołtysów – p. Kazimierza Smolińskiego i Ludwika
Wikiery. Statuetki, które wręczono
firmom, przedsiębiorcom oraz
osobom prywatnym były formą
podziękowania i uhonorowania
ich za współpracę i działania na
rzecz lokalnej społeczności,
rozwoju przedsiębiorczości na
terenie naszej gminy, wkład

w rozwój oświaty, czytelnictwa,
kultury, upowszechniania dziedzictwa narodowego.
Przedstawiciele Przewodniczących Rady Gminy Lubicz
obecnych i minionych kadencji
w osobach p. Hanny Anzel,
p. Kazimierza Rybackiego i p. Jerzego Janiaczyka złożyli na ręce
Pana Wójta w imieniu Rady Gminy, pracowników samorządowych,
jednostek podległych oraz mieszkańców Gminy Lubicz serdeczne podziękowania za dwadzieścia lat pracy, trudu i zaangażowania na rzecz samorządu terytorialnego. Wręczając Panu Wójtowi medal dwudziestolecia, pamiątkową statuetkę oraz figurkę anioła, wyrazili swą wdzięczność za
twórczą pracę, kreatywność, merytoryczne podejście do obowiązków, trud, niesłabnący zapał

MEDAL DLA WÓJTA
GMINY LUBICZ
W dniu 4 czerwca br. podczas
Gali Samorządowca w Operze
Nova w Bydgoszczy Wójt Gminy
Lubicz Marek Olszewski odebrał z rąk Marszałka Piotra
Całbeckiego medal Unitas Durat
Cuiaviano – Pomeraniensis.

To prestiżowe wyróżnienie
przyznano osobom zasłużonym
dla rozwoju samorządności w województwie kujawsko–pomorskim
z okazji 20. rocznicy odrodzenia
samorządu terytorialnego w Polsce.

i wytrwałość w pracy samorządowej, za wysiłki i działania umacniające społeczeństwo obywatelskie i ducha wspólnotowego,
życząc jednocześnie, aby pełniona
służba publiczna dawała jak
najwięcej powodów do zadowolenia, poczucie dumy i dobrze
wypełnionego obowiązku. Wśród
przybyłych na uroczystości gości
nie zabrakło posła na Sejm RP
Grzegorza Karpińskiego, podsekretarza stanu w MSWiA Zbigniewa Sosnowskiego, Starosty
Powiatu Toruńskiego Mirosława
Graczyka oraz innych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, kościelnych.
Na obchody 20 – lecia samorządu terytorialnego przybyła
również delegacja litewska z Poniewieża z merem – Povilasem
Żagunisem na czele. Na ręce Pana

Wójta złożono wiele okolicznościowych listów gratulacyjnych
i podziękowań.
W dniu 29 maja br. odbył się
w Lubiczu Górnym festyn.
W programie znalazły się m.in.
konkursy, śpiew, taniec, muzyka,
clown, szczudlarz rozdający dzieciom balony i słodycze. Nie
zabrakło festynowej grochówki
i chleba ze smalcem. O godz. 19.00
koncert dał legendarny zespół Trzy
Korony, a o godz. 20.30 Don Wasyl
i cygańskie gwiazdy rozgrzały tańcem i śpiewem publiczność, porywając ją do wspólnej zabawy.
Pokaz sztucznych ogni był
zwieńczeniem dwudniowych obchodów 20 – lecia samorządu
terytorialnego w Gminie Lubicz.

WAKACJE Z KONKURSAMI
W „WIOSCE INTERNETOWEJ”
Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa” w Lubiczu
Dolnym zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 9 do 15 lat do
udziału w konkursach.
Będą się one odbywały
w dniach 9 lipca i 13 sierpnia 2010

roku, w godzinach od 12ºº do 19ºº.
Pytania konkursowe będą dotyczyły geografii Polski. Korzystając
z Internetu każdy z uczestników
będzie miał 30 minut na wykonanie zadania. Zwycięzcy otrzymają
nagrody książkowe.

WAKACJE DLA DZIECI Z GMINY LUBICZ
W związku z rozpoczętymi
wakacjami gmina Lubicz zadbała o najmłodszych i organizuje
wyjazdy kolonijne dla dzieci.
W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową i narkotykową gmina Lubicz
ufundowała dwadzieścia jeden
miejsc na koloniach nad Jeziorem
Starogrodzkim koło Chełmna.
Turnus trwa od 05.07.2010r. do
18.07.2010r.
Organizatorem wyjazdu jest
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu.

Dzięki pięknej pogodzie dzieci
mogą korzystać z kąpieli w jeziorze. Poza tym organizatorzy przygotowali szereg atrakcji np. dni
kultury krajów europejskich,
wyjazdy do Trójmiasta, Chełmna
i Rudnika, gdzie mieści się miasteczko westernowskie. W ramach
profilaktyki dzieci uczą się m.in.
jak mogą spędzać czas wolny już
po powrocie do domu.
W ramach współpracy z Caritasem Diecezji Toruńskiej gmina
Lubicz pozyskała dziesięć miejsc
na koloniach, które w terminie

27.07.2010r. - 10.08.2010r. odbędą
się w Zbicznie koło Brodnicy. Na
ten wyjazd pojadą dzieci ze Złotorii, Grabowca i Kopanina.
Ponadto czwórka dzieci pojedzie na kolonie organizowane
przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Razem dla Przyszłości” z siedzibą w Górsku.
Kolonie odbywają się w formie
warsztatów ekologicznych pod
nazwą „Różnorodność krajobrazowa i przyrodnicza Pojezierza
Kaszubskiego inspiracją do działań na rzecz ekorozwoju” w ter-

minie 24.07.2010r. - 03.08.2010r.
w miejscowości Kłączno-Osowo.
Charakter tych kolonii jest proekologiczny, a dzieci mają możliwość
zaprezentowania swoich talentów
artystycznych.
Listy dzieci wyjeżdżających na
wakacje przygotowuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubiczu. Na kolonie zapraszane
są dzieci najbardziej wymagające
letniego wypoczynku poza domem.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA POLICJI
Sprawna praca policji w dużej mierze zależy również od
sprzętu i wyposażenia jakim się
posługuje.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Lubiczu, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, przekazała w formie darowizny na rzecz komisariatu Policji w Lubiczu za pośre-

dnictwem Urzędu Gminy Lubicz
następujący sprzęt: notebook, drukarkę laserową, program Microsoft Office, pendrive, latarki z nakładkami sygnalizacyjnymi.
Wszystko to miało miejsce
w dniu 30 kwietnia br. w czasie
sesji Rady Gminy Lubicz. Przedstawiciele Spółdzielni Mieszka-

niowej w Lubiczu w osobach Pani
Prezes Władysławy Sadowskiej
i przedstawiciela Rady Nadzorczej
Pana Grzegorza Karpińskiego,
przekazali na ręce Pana Wójta
powyższy sprzęt dla Policji z Lubicza, po czym Pan Wójt przekazał
go Panu Kierownikowi Posterunku
Andrzejowi Zwolankowskiemu.

Gmina Lubicz przekazała
dodatkowo środki w kwocie 6 000
zł. na dodatkowe służby w okresie
letnim, 4 000 zł. na zakup paliwa
oraz 1 500 zł. na instalację Internetu. Spotkanie było doskonałą okazją do wyrażenia słów podziękowań, gratulacji oraz wzajemnych życzeń.
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TRWAJĄ PRACE NA BUDOWACH GMINNYCH
Z początkiem lipca br. ekipy
budowlane przejęły plac budowy zespołu boisk ogólnodostępnych w Złotorii.
Przypomnijmy, że budowa
prowadzona jest przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Obejmuje
ona boisko do piłki nożnej wraz
z drenażem, na którym ułożona
zostanie sztuczna trawa, a także
boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, nawierzchnią
poliuretanową. Cały kompleks
otrzyma nowe ogrodzenie (w tym
tzw. piłko-chwyty od strony ul.
Pomorskiej) oraz zostanie oświetlony. Całość została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Również w lipcu rozpoczęła
się budowa trzech kolejnych
placów zabaw, także dofinansowana ze środków unijnych. Nowe

kompleksy powstaną w Kopaninie,
Brzezinku i Rogowie. Wszystkie
place zostaną ogrodzone.
Powyższe inwestycje – przy
sprzyjającej pogodzie – powinny
zostać sfinalizowane do początku
września.
Bez opóźnień postępują
również prace przy największej
inwestycji gminnej – budowie sali
gimnastycznej w Grębocinie.
Obecnie prowadzone są prace
wykończeniowe, zaś zakończenie
budowy planowane jest na koniec
września br. obiekt zostanie
udostępniony społeczności na
początku października.
Także w bieżącym roku zmodernizowane zostaną następujące
drogi ulice:
- droga gminna nr 100714C
ul. Nad Strugą w Grębocinie
- droga gminna nr 100715C

ul. Wiatraczna w Grębocinie
- droga gminna nr 100716C
ul. Piękna w Grębocinie
- droga gminna nr 100836C
ul. Sosnowa w Złotorii
- droga gminna nr 100765C
ul. Długa w Krobi
- droga gminna nr 100777C
ul. Klonowa w Lubiczu Dolnym
- droga gminna nr 100778C
ul. Jesionowa w Lubiczu
Dolnym
- droga gminna nr 100812C
ul. Parkowa w Lubiczu Górnym
- droga gminna nr 100739C
w Gronowie
- droga gminna nr 232/14 i 232/5
w Gronówku obręb Gronowo

w Krobi. Trwają też przygotowania z Powiatem Toruńskim do
budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Torunia przez Złotorię do
Osieka.

Zmodernizowany zostanie
również chodnik na ul. Polnej
w Lubiczu Górnym i przedłużony
chodnik przy ul. Dolina Drwęcy

POWSTANIE BOISKO ORLIK 2012 W LUBICZU GÓRNYM
Rozpoczęły się prace projektowo – adaptacyjne zmierzające
do przygotowania pełnej dokumentacji koniecznej do złożenia
wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu Orlik 2012 w Lubiczu Górnym.
Obiekt powstanie przy Zespole
Szkół nr 1. Harmonogram prac

uzależniony jest od terminów narzuconych przez Urząd Marszałkowski. Prace projektowe zostaną
zakończone do listopada br, zaś
przetarg i budowa miałyby miejsce
wiosną 2011 roku.
Kompleks składać się będzie
z boiska do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią, a także boiska do

RECITAL CHOPINOWSKI
W LUBICZU
W dniu 2 maja 2010 r. o godz.
19.00 w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej i Świętego
Wacława odbył się koncert
muzyki Fryderyka Chopina.
W związku z 200 rocznicą
urodzin tego genialnego polskiego
kompozytora, realizowany jest
ogólnopolski projekt "Chopin
przyjechał", którego celem jest
upowszechnienie muzyki Fryderyka Chopina. W projekcie tym

wzięła udział również nasza
Gmina. Na koncert odbywający się
w lubickim kościele sprowadzono
fortepian koncertowy, na którym
mazurki, polonezy i inne utwory
Mistrza z niezwykłą wirtuozerią
zagrała Pani Agata Gładysiak,
absolwentka Akademii Muzycznej
w Poznaniu, uczestniczka tegorocznego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zdobywczyni pierwszych
nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych w Rzymie,
Koszycach i Szafarni,
koncertująca m.in. we
Włoszech, USA, Szwajcarii, Holandii, Niemczech
i Francji.
Koncert dostarczył słuchaczom niezapomnianych wzruszeń, przeżyć
i emocji.

siatkówki i koszykówki z nawie- tlenie. W ramach kompleksu porzchnią poliuretanową. Obiekt zo- wstanie również zaplecze szatniostanie ogrodzony wysokim płotem we.
oraz otrzyma profesjonalne oświe-

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

PRACOWNICY
GOPS LUBICZ
W BRUKSELI
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu miał przyjemność prezentować swój projekt systemowy „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubiczu” na
forum „Regionalne i lokalne
odpowiedzi na ubóstwo i wykluczenie społeczne”, które odbyło
się w dniu 08.06.2010r. w Komitecie Regionów w Brukseli.
Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego
instytucją wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu. Na forum w Komisji
Regionów prezentowane były projekty wybrane spośród wszystkich
członków Unii Europejskiej jako
tzw. dobre praktyki. Konferencja
miała na celu wypracowanie wniosków pod dalsze prace nad strategią
rozwoju państw członkowskich

Unii Europejskiej w sferze
polityki społecznej.
Projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” został
zainicjowany w 2008 roku i jest
realizowany już trzeci rok.
Stanowi on ważne ogniwo zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i bezrobociu w gminie
Lubicz.
Projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” współfinansowany jest w ramach
priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej. Instytucją pośredniczącą
jest ROPS w Toruniu.
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JAK ZGODNIE Z PRAWEM USUWAĆ DRZEWA I KRZEWY
– kilka pytań i odpowiedzi wg stanu - maj 2010 r.

Usuwanie drzew i krzewów
z terenu nieruchomości nie jest
dowolnym działaniem, lecz podlega przepisom Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151,
poz. 1220) - obowiązujący tekst
jednolity został ogłoszony dnia
16.09.2009 r.
Organ wydając decyzję dot.
usunięcia drzew/krzewów opiera
się również na Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia
13.10.2004 r. w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.
z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 23.10.2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P.
z 2009 r. nr 69, poz. 894), Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 22.09.2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych
kar pieniężnych za usuwanie
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień
albo drzew lub krzewów (Dz. U. z
2004 r., nr 219, poz. 2229).
K TO J E S T O R G A N E M
WŁAŚCIWYM DO WYDANIA
ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE
DRZEW/KRZEWÓW (art. 83 ust.
1 i 2, art. 90 ustawy o ochronie
przyrody):
- wójt, burmistrz lub prezydent
miasta,
- starosta – w odniesieniu do
nieruchomości będących własnością gminy,
- wojewódzki konserwator zabytków – w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków.
KTO MOŻE WYSTĄPIĆ
Z WNIOSKIEM O WYDANIE

ZEZWOLENIA NA
USUNIĘCIE DRZEW/
KRZEWÓW (art. 83
ust. 1-3 ustawy o ochronie przyrody)
Usunięcie drzew
lub krzewów z terenu
nieruchomości może
nastąpić po uzyskaniu
zezwolenia wydanego
przez odpowiedni organ na wniosek posiadacza nieruchomości.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się
zgodę jej właściciela. W przypadku, nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda i podpisy wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości.
Należy zaznaczyć, że pod
pojęciem usunięcia drzew, zgodnie
z orzecznictwem sądów administracyjnych, należy rozumieć
zarówno wycinkę jak i przesadzenie. Drzewa/krzewy wymagające uzyskania zezwolenia na
usunięcie, to m.in. drzewa iglaste,
liściaste, cechujące się zarówno
dobrym jak i złym stanem zdrowotnym, wiatrołomy, przewrócone, połamane, suche, samosiejki.
Wydanie zezwolenia, może być
uzależnione od przesadzenia
drzew lub krzewów w miejsce
wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich
innymi drzewami lub krzewami,
w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub krzewów.

WÓJTA (art. 83 ust. 6 ustawy
o ochronie przyrody) m.in.
- w lasach;
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku
narodowego lub rezerwatu
przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 5
lat;
O P Ł AT Y Z A U S U WA N I E
DRZEW/KRZEWÓW (art. 84, 85,
87 ustawy o ochronie przyrody)
Opłaty (ustala się na podstawie
stawki zależnej od obwodu pnia
oraz rodzaju i gatunku drzewa/
krzewu) za usunięcie drzew lub
krzewów ponosi posiadacz nieruchomości. Opłaty za usunięcie
drzew lub krzewów oraz termin ich
usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów
ustala się w wydanym zezwoleniu.
Organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów może odroczyć na okres
3 lat od dnia wydania zezwolenia,
termin uiszczenia opłaty za ich
usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne
miejsce lub zastąpienie innymi
drzewami lub krzewami. Po
wykonaniu nowego nasadzenia
w wyznaczonym terminie należy
niezwłocznie na piśmie powiadomić organ o realizacji nałożonego
obowiązku - wskazać datę wykonania nasadzeń, gatunki, załączyć
mapę z zaznaczeniem ich nasadzenia oraz dokumentację fotograficzną, a po 3 latach po posadzeniu
poinformować na piśmie o stanie
ich zachowania.
Stwierdzenie braku nasadzeń
w określonym w decyzji terminie
będzie podstawą do pobrania
opłaty, gdyż niedopełnienie warunku dotyczącego wykonania
nasadzeń drzew jest jednoznaczne
z koniecznością jej uiszczenia.
Jeżeli drzewo rozwidla się na
wysokości poniżej 130 cm, każdy
pień traktuje się jako odrębne
drzewo.

WYMAGANE DOKUMENTY
DO WYDANIA ZEZWOLENIA
NA USUNIĘCIE DRZEW/
KRZEWÓW
W Art. 83 ust. 4. ustawy
o ochronie przyrody ustawodawca
zawarł obligatoryjne elementy,
które powinien zawierać wniosek
o wydanie zezwolenia. Wzór
wniosku o wydanie zezwolenia
znajduje się na stronie internetowej
w w w. l u b i c z . p l w z a k ł a d c e
załatwianie spraw. Jako załączniki
do wniosku należy dołączyć
dokument potwierdzający prawo
do władania nieruchomością,
mapę ewidencyjną lub szkic ze
wskazaniem i dokładną lokalizacją KIEDY NIE POBIERA SIĘ
drzew/krzewów przeznaczonych O P Ł AT Z A U S U N I Ę C I E
do usunięcia.
DRZEW/KRZEWÓW, ale nie
zwalnia to posiadacza nieruchoKIEDY NIE JEST POTRZEBNE mości z uzyskania zezwolenia (art.
UZYSKANIE ZEZWOLENIA 86 ustawy o ochronie przyrody)
W Y D A WA N E G O P R Z E Z m.in.

- na których usunięcie nie jest
wymagane zezwolenie;
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
- które zagrażają bezpieczeństwu
ludzi lub mienia w istniejących
obiektach budowlanych;
- które obumarły lub nie rokują
szansy na przeżycie, z przyczyn
niezależnych od posiadacza
nieruchomości;
- jeżeli usunięcie było związane
z regulacją i utrzymaniem koryt
cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń
wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej
w zakresie niezbędnym do
wykonania i utrzymania tych
urządzeń.
ADMINISTRACYJNE KARY
PIENIĘŻNE (art. 88-89 ustawy
o ochronie przyrody)
Wójt, burmistrz albo prezydent
miasta wymierza administracyjną
karę pieniężną za:
- zniszczenie terenów zieleni albo
drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem
środków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roślinności;
- usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia;
- zniszczenie drzew, krzewów lub
terenów zieleni spowodowane
niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
Uiszczenie kary następuje
w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.
Administracyjną karę pieniężną,
ustala się w wysokości trzykrotnej
opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek. Kary ustalone, nieuiszczone
w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę
przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach
o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Administracyjne
kary pieniężne są środkami odpowiedzialności prawnej niezwykle
rygorystycznej, a organ wymierzający karę nie ma żadnych możliwości jej łagodzenia.
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PRZYKŁAD:
Dla zobrazowania wielkości
administracyjnej kary pieniężnej
za usunięcie jednego drzewa gatunku brzoza brod. bez wymaganego zezwolenia podajemy przykład (stawki w roku 2010)

Kara = opłata x 3 = 6 227,93 zł x 3 =
Wycinka drzew/krzewów mo18 683,79 zł
że nastąpić wyłącznie po terminie,
w którym decyzja zezwalająca na
DODATKOWE INFORMACJE usunięcie drzew/krzewów stała się
DOTYCZĄCE USUNIĘCIA prawomocna.
W czasie okresu lęgowego
DRZEW/KRZEWÓW:
Decyzję organ wydaje się po ptaków nie należy usuwać drzew,
przeprowadzeniu wizji lokalnej na których znajduje się ich miejsce
Brzoza brod. o obwodzie 78 cm
w terenie z udziałem przedsta- lęgowe.
W przypadku braku kompletu
wiciela Urzędu Gminy Lubicz oraz
Opłata = 78 cm x 33,69 x 2,37 stron biorących udział w postępo- dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku wnioskodawca
= 6 227,93 zł
waniu.

zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
Wnioski dot. usunięcia drzew
i krzewów rozpatrywane są przez
samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej
i gospodarki odpadami.
Więcej informacji dotyczących
usunięcia drzew/krzewów znajduje się na stronie internetowej

DZIEŃ DZIECKA W LUBICZU DOLNYM
Już po raz dziesiąty 4 czerwca 2010 r. Rada Sołecka w Lubiczu Dolnym zorganizowała
uroczystość dla dzieci z okazji
ich święta.
Jubileuszowe obchody uroczystości rozpoczął występ paradnej
orkiestry dętej. Po koncercie,
wesołym korowodem za orkiestrą,
z parkingu przy ul. Toruńskiej
wszyscy poszli na teren Szkoły
Podstawowej Nr 1, gdzie odbył
się festyn: gry, zabawa i wesołe
konkursy przy muzyce, które
zapewnili nauczyciele miejscowej
szkoły oraz ZHR „POŁONINY”.
Dla dzieci przygotowano
napoje, moc słodyczy, można było
upiec kiełbaski w ognisku.

Dmuchany zamek i dżdżownicę
zapewnił SKOK Stefczyka.
W imprezie udział wzięła
rekordowa ilości dzieci – około
350 . Wszystko to mogło się odbyć
dzięki życzliwości i hojności wielu
osób - przede wszystkim Wójta
Gminy Lubicz, a także Pana A. Kujawskiego, J. Kościołka, B. D.
Chojnickich, T. Jastrzębskiej oraz
firmy Darex.
Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem imprezy czuwała
Ochotnicza Straż Pożarna i Dyrektor Szkoły.
Szczególnie podziękowania od
organizatorów dla Pani J. Tolińskiej, M. i P. Grzankowskich oraz
Z. Kobylskiej.

FESTYN 1-MAJOWY W ROGOWIE
W świetlicy wiejskiej spotkali
się rolnicy, robotnicy, urzędnicy,
biznesmeni, studenci, uczniowie
oraz wszyscy niewymienieni
wcześniej, którzy na co dzień ciężko pracują. Spotkaliśmy się, aby
zabawą uczcić nasz wysiłek.
Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Rogowiacy” przygotowali
na ten wieczór wiele atrakcji, które
Pierwszy sobotni wieczór pozwoliły miło spędzić czas około
majowy w Rogowie był czasem 300 uczestnikom festynu.
zabawy dla wszystkich ludzi pracy.
Najmłodsi mieli okazję wziąć

udział w konkursach strzeleckich.
Mogli pozjeżdżać na dmuchanej
zjeżdżalni oraz poskakać na
batucie. Wraz z zespołem muzycznym śpiewali znane i popularne
piosenki. Zostali też obdarowani
słodyczami. Dorośli wzięli także
udział w konkursie strzeleckim.
Członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowały swoje
prace z rękodzielnictwa artystycznego, które zainteresowały
szczególnie piękniejszą część

uczestników. W miłej atmosferze,
przy akompaniamencie zespołu
muzycznego z Lubicza bawiliśmy
się do późnej nocy.
Szczególne podziękowania
należy złożyć Urzędowi Gminy
oraz lokalnym sponsorom, którzy
umożliwili organizację festynu.
Festyn został zorganizowany przy
współudziale Lokalnej Grupy
Działania „Podgrodzie Toruńskie”.

„PODAJMY SOBIE RĘCE”
Już po raz dziewiąty Klub
Seniora „Lubiczanie” we współpracy z Gminą Lubicz zorganizował w dniu 12 czerwca br.
w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu
Górnym Gminny Dzień Inwalidy pod hasłem: „Podajmy sobie
ręce”.
Obecna na uroczystości Sekretarz Gminy Pani Teresa Gryciuk
skierowała do zebranych wiele
ciepłych słów oraz odczytała list
od Wójta Gminy Lubicz. W części
artystycznej repertuar swój zapre-

zentował chór seniora „Lubiczanie” z Lubicza Górnego oraz
członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia”. Dzieci
z przedszkola publicznego „Chatka Puchatka” zachwyciły zebranych swoimi występami, a grupa
„Baby Jagi” zaprezentowała bardzo wysoki poziom tańca wraz
z ciekawą choreografią.
Organizatorzy zadbali aby
oprócz poczęstunku nie zabrakło
okazji do wspólnej zabawy i tańca.
W imieniu nieobecnego na

uroczystości klubu seniora „Złota jesień”
z Grębocina został odczytany adres skierowany uczestników
i organizatorów imprezy.
Wielką radością
napawa fakt, że idea
integracji w Gminie
Lubicz jest wciąż
żywa i kontynuowana.

6

LIPIEC 2010

ZŁOTA KURTYNA 2010 DLA KOŁA TEATRALNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBICZU DOLNYM.

Tegoroczny spektakl pt.
„Ostatnia bitwa” otrzymał I nagrodę - „ZŁOTĄ KURTYNĘ
2010” na XV Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych w Bydgoszczy (24.04).
Do konkursu w naszej kategorii wiekowej stanęło 36 zespołów teatralnych z województwa.
Konkurs przebiegał w dwóch
etapach. Alicja Jabłońska i Alicja
Jackowska otrzymały ponadto nagrody indywidualne za „najlepszą
kreację aktorską”. Na scenie
Teatru Polskiego w Bydgoszczy
wystąpiło osiemnastu młodych
aktorów naszego Koła teatralnego.
„I ujrzałem niebo nowe
i ziemię nową, bo pierwsze niebo
i pierwsza ziemia przeminęły…”
(Ap1,1.).Przedstawienie „Ostatnia
bitwa” wg. powieści L. L. Lewisa
pod tym samym tytułem i drugiej
„Siostrzeniec Czarodzieja”, jest
rodzajem scenicznej medytacji
nad tekstem Apokalipsy św. Jana.
Próbie rozwinięcia tematu towarzyszy muzyka Kwartetu Jorgi
(„Daj, ać ja pobruszę..” i „Źródła”)
oraz „Karpaty magiczne”.
Spektakl zamyka trzyletni
okres pracy nad „Opowieściami
z Narni”. Pierwsze przedstawienie

z tego cyklu pt.„Podróż
Wędrowca do Świtu” na
podstawie powieści pod
tym samym tytułem oraz
fragmentu Biblii w tłumaczeniu R. Brandstaettera „Spożycie Świętej
Księgi” do muzyki J. J.
Kaczmarka w 2008 r.
otrzymało wyróżnienie
honorowe za kreację
zbiorową na 35 Ogólnopolskiej Wiośnie Teatralnej. Drugie, ubiegłoroczne pt. „Droga” na
podstawie „Srebrnego krzesła”
i poezji św. Jana od Krzyża do
muzyki tego samego kompozytora
brało udział w Wojewódzkich
Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic” w Świeciu
nad Wisłą (nagrodę aktorską otrzymała wówczas Marlena Wierzbowska). Oba przedstawienia rozdzielał jedynie spektakl „Modlitwy
zwierząt” na podstawie wierszy
C.B. de Gasztold do muzyki
Kwartetu Jorgi penetrujący w poetycki sposób relacje między
światem stworzonym, zwierzętami
a ich Stwórcą. Kreował osobową
wizję świata natury i był zarazem
teatralnym nawiązaniem do retrospektywnej wystawy prac rzeźbiarskich Józefa Wilkonia, jaka
miała miejsce przed dwoma laty w
warszawskiej „Zachęcie” (wyróżnienie na IX Festiwalu Teatrów
Szkół Podstawowych „O krok do
świata fikcji” 2009).
„Ostatnia bitwa” rozwija burzliwą historię przybycia po raz
ostatni do Narni, krainy mówiących zwierząt i uduchowionych
drzew, dwójki dzieci z naszego
świata, Julii i Eustachego (Helena
Kalas i Oliwier Opaciński). Bohaterowie, wraz z ostatnim królem
Narni, Tirianem (Dawid Bączal-

ski) i wiernymi mówiącymi zwierzętami (Karolina Bączalska,
Aleksandra Jabłońska, Klaudia
Jóźwiak, Julia Lewandowska, Anna Rakowiecka) staczają ostatnią,
przegraną bitwę z siłami zła, reprezentowanymi przez samolubną
małpę Krętacza (Marlena Wierzbowska) i najeźdźców, Kalormeńczyków (Agata Chojnicka i Weronika Jabłońska). W scenerii ginącego świata, wywiedzionego u początku dziejów Narni i zarazem w
prologu spektaklu z nicości przez
Aslana (Agata Chojnicka) spotykają się pozostali bohaterowie Narni - król Piotr (Mikołaj Woźniak),
królowa Łucja (Weronika Jabłońska), Pola i Digi (Malwina Gajewska i Julia Wojciechowska).
Drzwi Stajni, zarysowane żerdziami i mniejszą płachtą (Daniel
Chojnicki i Kacper Kiełpiński), do
której zostają wrzuceni bohaterowie, pozornie prowadzą znikąd
do nikąd. Naprawdę, nawiązując
do symboliki „innej stajenki”, stają
się bramą do innego świata.
Dalsze przygody bohaterów to
próba zmierzenia się z trudnym do
ogarnięcia dla wyobraźni, nie tylko
scenicznej, tematem „nowego
nieba” i „nowej ziemi”. Stają się
one nową, nieskończenie pojemną
ojczyzną bohaterów, ku której
tęsknili całe życie, początkiem
nieskończonych przygód u boku
Aslana. Na zewnątrz tego nowego
świata, zarysowanego mimicznym
na poły ruchem idących „dalej
w głąb i dalej wzwyż” aktorów
i animacją trzech żerdzi, pozostają
jedynie Karły (Alicja Jabłońska
i Alicja Jackowska), które „wybrały przebiegłość zamiast wiary”.
Tematyka eschatologiczna,
a także problem relacji do świata
natury wywodzą się z pasji, potrzeby zbudowania na nowo języka

teatru szkolnego. Języka otwartego na „byty stworzone i niestworzone”, podejmującego istotne pytania z wszelkich dziedzin poznawczych, które napotyka młody
człowiek w trakcie dwunastoletniej edukacji szkolnej. Zarazem
języka wyrastającego z określonej
sytuacji „egzystencjalnej” i wrażliwości podzielanej przez aktora,
widza i reżysera jednocześnie. Ten
język wyrastający z naszej kondycji starałam się przybliżyć w artykule o „ubogim teatrze” pt. „Teatr szkolny… czy istnieje jeszcze
jako…” zamieszczonym w „Biuletynie informacji kulturalnej” Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury nr 4/2010.
W „Ostatniej bitwie” zmieniające się dynamicznie krajobrazy
zewnętrzne i wewnętrzne budowaliśmy, podobnie jak w innych
spektaklach, za pomocą wielkiej
kilkunastometrowej, granatowej
płachty i pięciu żerdzi. Mówiące
zwierzęta to drewniane kukły
animowane przez aktorki . Aktorzy
grali w ciemnych t-shirt’ach, jak
zawsze boso, nawiązując do
prastarej symboliki biblijnej i mitologicznej związanej z gestem
obnażenia, odkrycia bosej stopy.
Symbolika ta niesie również dzisiaj głęboki sens.
Dodam, że w ciągu niespełna
piętnastu lat istnienia naszego koła
teatralnego przewinęło się przez
nie co najmniej kilkudziesięciu
młodych aktorów i dla wielu z nich
szkolny teatr stał się zaczątkiem
własnych poszukiwań twórczych
czy przemyśleń. Dzisiejsza „ZŁOTA KURTYNA” (druga w naszej
historii) przyniosła nam wszystkim sporo radości.

REKRUTACJA DO II EDYCJI
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „NAD DRWĘCĄ”

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu zaprasza
do udziału w projekcie „Klub
Integracji Społecznej „Nad
Drwęcą”.

W ramach zajęć proponujemy:
- szkolenia zawodowe – dobierane indywidualnie (w I edycji
na szkolenia zawodowe skierowano 5 osób, w tym 3 osoby na
kurs opiekuna osób zależnych
i 2 osoby na kurs operatora
koparko-ładowarek)
- trening interpersonalny
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- warsztaty gotowania

- poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne - dostęp
do prasy codziennej
- pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Ponadto
uczestnicy projektu mogą korzystać z prasy codziennej, mają zapewniony poczęstunek i dojazd
na zajęcia oraz korzystanie z wyjazdów do kina, na kręgle, itp.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Do udziału w projekcie zaprasza-

my mieszkańców gminy Lubicz,
którzy nie pracują i kwalifikują się
do pomocy społecznej oraz są
w wieku 15-64 lata – szczególnie
serdecznie zapraszamy osoby po
45 r.ż.
Kontakt: GOPS w Lubiczu,
tel. 56 67 82 307,
e-mail: gopslubicz@home.pl
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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„MAMA, TATA I JA” - FESTYN W SP GRONOWO
Tradycyjnie Dzień Dziecka
w SP w Gronowie był obchodzony bardzo uroczyście i miał charakter środowiskowy.
Brali w nim zarówno dzieci
i mieszkańcy Gronowa oraz z sąsiednich miejscowości. W bieżącym roku spotkanie miało charakter rodzinny i odbywało się pod
hasłem: „Festyn rodzinny – Mama,
tata i ja”. Festyn został zorganizowany przez Panią Dyrektor SP
w Gronowie oraz nauczycieli we
współpracy z Radą Rodziców,
przedstawicielami miejscowej Akcji Katolickiej, Zespołu Teatralnego Grupy T, Kierownika Filii
Biblioteki Publicznej i Samorządu
Uczniowskiego. Spotkanie trwało
od godziny 8.00 do 13.00. Tego
dnia przy wejściu do szkoły przedstawiciele Samorządu Ucznio-

wskiego przypinali wszystkim
wchodzącym czerwone serduszka
na znak życzliwości i przyjaźni,
a jednocześnie protestu przeciw
przemocy i agresji. Punktualnie
o godzinie 8.00 Pani Dyrektor
uroczyście rozpoczynając festyn,
przywitała wszystkich uczestników i złożyła dzieciom życzenia
z okazji ich święta oraz zaprosiła
do zabawy. Następnie Pani Anna
Warnel, Kierownik Biblioteki Publicznej w Gronowie, w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom przeczytała fragment „Mikołajka”, ulubionej lektury uczniów gronowskiej
szkoły. Przez kolejne godziny dorośli i dzieci wspólnie z Zespołem
Teatralnym Grupy T rozwijali swoje umiejętności ruchowe, popisując się sprawnością fizyczną przy
spontanicznych oklaskach, głośnym dopingu i ogólnej radości
uczestników. W trakcie gier i zabaw plastyk z zespołu teatralnego
tworzył wszystkim chętnym bajecznie kolorowe rysunki na twarzach. Po wyczerpujących zabawach i zmaganiach sportowych
uczestnicy zostali zaproszeni na

poczęstunek. Następnie uczniowie
w poszczególnych klasach wraz
z rodzicami, w ramach programu
„Szkoła bez przemocy” wykonali
plakaty i ułożyli hasła na temat
„Stawiamy na życzliwość”.
Powstały ciekawe i barwne plakaty, a hasła gorąco zachęcały do
życzliwości i przyjaźni wobec
siebie. Po konkurencji plastycznej
młodsi uczniowie prezentowali
swoje muzyczne talenty w przeglądzie piosenki dziecięcej pod
hasłem „Śpiewać każdy może”, za
co zostali nagrodzeni gorącymi
brawami publiczności oraz pamiątkowymi dyplomami. W tym samym czasie zwolennicy piłki nożnej kibicowali drużynom z klas
IV –VI, które rozegrały mecz. Nie
było wygranych, ani przegranych
tylko doskonała wspólna zabawa
fair play. Kolejnym punktem programu był pokaz sprzętu strażackiego przez przedstawicieli miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Młodzi strażacy zademonstrowali na boisku szybką akcję
gaśniczą, a potem chętnie udzielali
odpowiedzi na liczne pytania
szczególnie chłopców dotyczą-

cych sprzętu strażackiego, przeprowadzonych akcji i zagrożeń
pożarami. Na zakończenie festynu
ponownie wystąpiła Pani Dyrektor, dziękując wszystkim dzieciom i gościom za wspaniałą
zabawę, a rodzicom i sponsorom
za przyczynienie się do uświetnienia tego szczególnego dnia
w roku. Przygotowany program
zdobył uznanie wśród uczestników
i według ich opinii był takim „promykiem szczęścia’’ dla każdego
dziecka.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
10 czerwca br. w budynku SP
w Młyńcu Pierwszym odbyła się
kolejna edycja konkursu ,,Moja
gmina, moja mała ojczyzna”,
którego celem jest poszerzanie
wiadomości o swojej najbliższej
okolicy i dostrzeganie jej walorów krajoznawczych zgodnie ze
słowami: ,,cudze chwalicie, swego nie znacie”.
W rywalizacji wzięli udział
uczniowie sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Naj-

pierw reprezentanci rozwiązywali
test z wiedzy o gminie, jej strukturze, położeniu. Następnie niezależne jury złożone z przedstawicieli Urzędu Gminy z Wójtem Gminy
Lubicz panem Markiem Olszewskim na czele oceniło przygotowane wcześniej przez uczniów
prace plastyczne - plakaty promujące gminę.
Ostatecznie w konkursie wśród
szkół podstawowych :
I miejsce zajęła Szkoła Podstawo-

wa w Młyńcu Pierwszym, II miejsce przypadło w udziale Szkole
Podstawowej w Złotorii, a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Grębocinie.
Rywalizacja gimnazjów zakończyła się zwycięstwem reprezentacji Gimnazjum w Lubiczu
Górnym.
Do zobaczenia w przyszłym
roku szkolnym, zgodnie z decyzją
jury, w Zespole Szkół nr 2
w Grębocinie!

FESTYN PARAFIALNY "ŚWIĘTO RODZINY" W ZŁOTORII
W dniu trzynastego czerwca
2010 roku Proboszcz Parafii Św.
Wojciecha w Złotorii ks. kanonik Krzysztof Stanowicz i Zarząd Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Lubicz Pana Marka Olszewskiego, zorganizowali
na boisku Szkoły Podstawowej
festyn parafialny "Święto Rodziny".
Maj i czerwiec to miesiące,
które w sposób szczególny patronują rodzinie; w maju obchodzimy
Dzień Matki, w czerwcu obchodzimy Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Te

uroczyste dni skłaniają nas nie
tylko do okazywania sobie wzajemnej wdzięczności, ciepłych, serdecznych uczuć, wręczanie podarunków, ale też do wspólnego spędzania czasu ciesząc się z bycia razem. Wspaniałą okazją do rodzinnego świętowania był zorganizowany festyn.
Na uczestników czekały liczne
atrakcje m.in. dmuchane zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa, quad,
przejażdżki konne, możliwość
udziału w licznych konkursach.
Doskonale smakowała grochówka
z wojskowego kotła. Całość imprezy uświetniły występy uczniów

z miejscowej szkoły.
Organizowany festyn był wydarzeniem charytatywnym, cały
dochód został przeznaczony na
wykupienie miejsc na koloniach
letnich dla dzieci z parafii.
Dzięki wrażliwości i wielkoduszności indywidualnych darczyńców, właścicieli
firm i sklepów oraz
wszystkich uczestników festynu.
którzy realizowali
przesłanie Jana
Pawła II: "Człowiek jest wielki nie

tym co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi" dwadzieścia siedmioro
dzieci na przełomie lipca i sierpnia
spędzi dwa wakacyjne tygodnie
w malowniczym krajobrazie Pojezierza Brodnickiego w Zbicznie.
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KOLARSKIE SUKCESY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY LUBICZ.

Na przełomie maja i czerwca
w Toruniu odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Torunia w kolarstwie dla chłopców szkół podstawowych w formie czteroetapowego wyścigu kolarskiego.

W zawodach tych
uczestniczyły
reprezentacje
szkół z Grębocina, Gronowa i Złotorii odnosząc
znaczące sukcesy.
W klasyfikacji generalnej w klasach
czwartych pierwsze miejsce
wywalczył Radosław Rybicki ze
Złotorii, a drugie miejsce Maciej
Kwiatkowski z Gronowa.
Podobnie w klasach piątych pierwsze miejsce wywalczył Igor

Cudnik ze Złotorii, drugi był
Nikodem Siczek, trzeci Patryk
Jankowski - obaj z Grębocina.
Natomiast w klasyfikacji generalnej szkół po całej edycji duży
sukces zanotowali uczniowie z SP
z Grębocina, którzy na 21 sklasyfikowanych szkół zdecydowanie
zajęli pierwsze miejsce. Na doskonałej – trzeciej lokacie - sklasyfikowano reprezentację SP Gronowo a na czwartej SP Złotoria.
Najlepsi z tych zawodów
startowali 11 czerwca br. w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego,
odnosząc również sukcesy. W klasach czwartych pierwsze miejsce
zdobył Maciej Kwiatkowski,
a czwarte Radosław Rybicki,

PIŁKARKI RĘCZNE U.K.S. "DRWĘCA – NOVAR"
Z LUBICZA W PÓŁFINALE MŁODZIEŻOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI.

W dniach 30 kwietnia – 2 maja 2010 roku w Świebodzicach
odbył się Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Młodziczek rocznik
1995 i młodsze w sezonie 2009 /
2010.
W zawodach uczestniczyły 4
drużyny. MKS Victoria Świebodzice, UKS "Drwęca – Novar"
Lubicz, MKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski, KU AZS Politechnika Koszalin.
Rywalizacja zakończyła się
zwycięstwem piłkarek ręcznych
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Drwęca-Novar" działającego
przy Zespole Szkół nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Lubiczu
Górnym.
Pięć lat ciężkiej pracy uczennic
klasy drugiej gimnazjum w Lubiczu Górnym od września 2009 ro-

ku trenowanych przez Pana Andrzeja Vaterkowkiego zaowocowało wielkim sukcesem.
Wyniki spotkań:
UKS "Drwęca – Novar" Lubicz –
MKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski – 20 : 19 (11 : 10);
MKS Victoria Świebodzice – KU
AZS Politechnika Koszalin
– 14 : 20 (7 : 8);
UKS "Drwęca – Novar" Lubicz –
KU AZS Politechnika Koszalin
– 15 : 14 (9 : 5);
MKS Victoria Świebodzice –
MKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski – 22 : 20 (12 : 9);
UKS "Drwęca – Novar" Lubicz –
MKS Victoria Świebodzice
– 13 : 12 (5 : 6);
MKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski – KU AZS
Politechnika Koszalin – 16 : 21
(6 : 10).

Wyniki końcowe ćwierćfinału
Młodzieżowych Mistrzostw
Polski:
I miejsce UKS "Drwęca – Novar"
Lubicz
II miejsce KU AZS Politechnika
Koszalin
I I I m i e j s c e M K S Vi c t o r i a
Świebodzice
IV miejsce MKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski
Dziewczęta z UKS "Drwęca –
Novar" działającego w Zespole
Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Lubiczu Górnym wystąpiły w następującym składzie: Wilangowska
Daria (bramkarka), Bejger
Agnieszka (1 bramka), Bejger Aleksandra, Botkiewicz Maja (8 bramek), Ciesielska Paulina, Kołodziej Barbara, Kubik Natalia
(5 bramek), Kwiatkowska Sylwia
(19 bramek), Lipertowicz Kasandra (5 bramek), Serafin Kinga
(1 bramka), Sibilska Magdalena
(2 bramki), Stawska Kamila
(7 bramek), Wiesiak Paulina
(1 bramka).
Zawodniczki UKS "Drwęca –
Novar" z Lubicza wywalczając I
miejsce ćwierćfinale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce
Ręcznej Młodziczek awansowały
do półfinału Młodzieżowych
Mistrzostw Polski, który odbędzie
się w dniach 14 – 16 maja 2010 r
w Kwidzynie.

w klasach piątych Igor Cudnik był
piąty.
Oprócz medali, pucharów i nagród rzeczowych - w dowód uznania za osiągnięcia oraz systematyczne podnoszenie swojego poziomu sportowego - 14 uczniów
z terenu Gminy Lubicz zostało
powołanych na wyjątkowo preferencyjnych warunkach na zgrupowanie sportowe do Sępólna Krajeńskiego w terminie 16-28 lipca
2010r.
Młodym kolarzom oraz ich
opiekunowi i trenerowi – panu
Zbigniewowi Barcikowskiemu gratulujemy sukcesów.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

„CZEGO JAŚ
SIĘ NIE
NAUCZY...“
W czerwcu zakończyła się
realizacja projektu „Czego Jaś
się nie nauczy… wzbogacenie
oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/20010” zgodnie z umową z dnia 30 listopada
2009 roku nr PRC.I.0728-13233-59/09 o dofinansowanie projektu oraz umową dwustronną
z dnia 11 stycznia 2010 roku nr
PE.073-4/10-4 dotyczącej ww.
projektu realizowanego w ramach PODDZIAŁANIA OPER A C Y J N E G O K A P I TA Ł
LUDZKI.
W projekcie uczestniczyły
wszystkie szkoły gminy – 6 szkół
podstawowych i 2 gimnazja.
Ogółem zrealizowano 2675
godziny różnorodnych zajęć
dodatkowych, m.in. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, matematyczno – przyrodniczych, językowych, doradztwa zawodowego.
Nauczyciele zauważyli pozytywny wpływ zajęć na osiągnięcia
uczniów. W przyszłym roku szkolnym zajęcia będą kontynuowane
w projekcie „Z Małgosią po
naukę….”.
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MULTILAUREATKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GRĘBOCINIE
„Musicie od siebie wymagać, wnienia:
nawet gdyby inni od was nie 1)wyszczególnienie osiągnięć na
wymagali”
świadectwie szkolnym,
Jan Paweł II 2)celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
Obecny rok szkolny okazał
objętych zakresem treści konsię niezwykle hojny dla moich
kursu,
uczniów szkoły podstawowej 3)zwolnienie ze sprawdzianu i tym
w Grębocinie, którzy przejasamym uzyskanie ze sprawdziawiają zdolności i zainteresonu najwyższego wyniku,
wania matematyczne.
4)przyjęcie do wybranego gimnaTytułowa multilaureatka to
zjum niezależnie od kryteriów
uczennica klasy V a – Magdalena
określonych w statucie szkoły.
Bielicka. Magda uzyskała tytuł Warto więc było się starać.
laureata aż trzykrotnie w konkurDominika i Franek przez trzy
sie przedmiotowym z matematyki, lata realizowali w Szkole Program
w konkursie Liga Zadaniowa ma- indywidualny z matematyki, pod
tematyki oraz w Międzynarodo- moim kierunkiem pani Katarzyny
wym Konkursie Kangur Mate- Rzepeckiej.
matyczny. Nagrodą w ostatnim
Ponadto w konkursie matemakonkursie jest obóz matematyczno tycznym dla uczniów klas VI szkół
– rekreacyjny w Czechach.
podstawowych województwa kuJesteśmy dumni z osiągnięć jawsko – pomorskiego zwanym
Magdy.
Liga Zadaniowa następujący
Laureatami konkursu przed- uczniowie uzyskali dyplomy i namiotowego z matematyki zostali grody:
również: Dominika Błotnicka Magdalena Bielicka – II miejsce
i Franciszek Sioma – uczniowie Dominika Błotnicka – III miejsce
Aleksander Iżemski - III miejsce
klasy VI b.
Poza tytułową multilaureatką
Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych w Międzynarodowym Konkursie
dla uczniów szkół podstawowych Kangur Matematyczny Dyplom,
przysługują następujące upra- wyróżnienie i nagrody książkowe

otrzymało jeszcze pięciu moich
uczniów:
Karina Araszewiczz klasy V b
Zuzanna Tucholskaklasy V b
Dominika Błotnicka
Aleksander Iżemski
Franciszek Sioma
W konkursie tym wyróżnienie
zdobyła również uczennica klasy
III b – Kinga Widła, którą pła pani
Małgorzata Dąbrowska.
Dzięki swojej wytrwałej pracy
nasi zwycięzcy przeżywają piękną
przygodę z matematyką i niech ich
przykład pociąga innych do stawiania sobie wysokich wymagań
oraz rzetelnej pracy.
Z rąk pani Kurator Oświaty –
Iwony Waszkiewicz oraz pana
Rafała Bruskiego – Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego Pani
Katarzyna Rzepecka otrzymała
dyplom gratulacyjny i nagrodę dla
nauczyciela, który w bieżącym roku miał największą liczbę laureatów.
Podobny dyplom gratulacyjny
za rozbudzanie pasji uczniów,
które pozwalają młodym ludziom
sięgać gwiazd otrzymała pani
Dyrektor Aleksandra Lisiecka.
Znalazła się ona w gronie wyróżnionych dyrektorów szkół,

które miały największą liczbę
laureatów.
Zwycięzcom i laureatom
gratulujemy sukcesów, mając
nadzieję, że przykład wymienionej
grupy uczniów pociągnie innych
do wytrwałej pracy nad rozwijaniem swoich zainteresowań.

KULTURYSTA Z MŁYŃCA PIERWSZEGO
W dniach 1-3 maja w Golubiu Dobrzyniu odbyły się
XXXIV Mistrzostwa Polski
w Kulturystyce i Fitness.
Do Golubia zjechało ponad
200 zawodników z całego kraju,
by móc zaprezentować walory
ciężko wypracowanej sylwetki.
Jednym z takich zawodników był
mieszkaniec gminy Lubicz -

startujący z nr 212 Michał Wernerowski z Młyńca Pierwszego,
który zdobył brązowy medal
Mistrzostw Polski w kat. wagowej
do 75 kg. To już drugi brązowy
medal tego zawodnika w tym roku,
bowiem Michał na tydzień przed
Mistrzostwami Polski wywalczył
brązowy medal w Mistrzostwach
Śląska w Zawierciu. Michał

trenuje pod okiem światowej sławy
kulturysty Arkadiusza Szyderskiego, absolwenta szkoły podstawowej w Gronowie. Arek jest
bardzo wymagającym trenerem
i dużym autorytetem dla Michała.
Obaj panowie planują kolejne
sukcesy Michała, tym razem już na
arenie międzynarodowej.

ATRAKCYJNA WARSZAWA
W dniu 8-go lipca br. uczestnicy projekty „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” wraz
z grupą opiekunów z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu zwiedzali Warszawę.
Każdy z uczestników projektu
mógł zabrać ze sobą osobę
towarzyszącą z najbliższego
otoczenia.
Wyjazd został realizowany
w ramach priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie akty-

wnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili
Zamek Królewski, o którym z ust
przewodnika usłyszeli wiele ciekawych historii. Poza tym wrażenie
robiły piękne komnaty i wyjątkowe dzieła sztuki. Nie mogło również zabraknąć sesji fotograficznej
pod kolumną Zygmunta.
Następnie przyszedł czas na
zwiedzanie Sejmu. Tutaj główną
atrakcją była możliwość przysłuchiwania się obradom z galerii sejmowej. Na sejmowych korytarzach pojawiały się osoby widzia-

ne do tej pory jedynie w telewizji.
Od przewodnika usłyszeliśmy
krótką historię Sejmu. Każdy mógł
też zasiąść w specjalnie przygotowanych dla turystów ławach poselskich.
Po przerwie obiadowej uczestnicy wyjazdu udali się do
ekstremalnego kina 5D. I ta atrakcja wywołała największe emocje.
Podczas kinowych seansów nie
zabrakło radosnego uśmiechu oraz
emocjonalnych krzyków. Kino w
wersji 5D oprócz trójwymiarowego obrazu dawało możliwość
pełnego uczestniczenia w akcji

filmu dzięki ruchomym fotelom,
wydobywającemu się zapachowi,
wodzie, która pryskała w twarz
i wybuchom ognia.
Naładowani pozytywnymi
emocjami wszyscy szczęśliwie
wrócili do swoich domów, uznając
wyjazd za udany.
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ROLNICY Z GMINY LUBICZ NA TARGACH AGRO-TECH
Przemysłowych AGRO-TECH
w Minikowie.
Była to 33 edycja targów, które
są największą wystawą rolniczą
w północno-zachodniej Polsce.
Targi AGRO-TECH oferowały
interesujący program, obejmujący
najnowsze rozwiązania w dziedzinie techniki rolniczej, hodowli ro3-go lipca rolnicy z naszej ślin i zwierząt. Trzy czwarte pogminy uczestniczyli w Między- wierzchni wystawy zajęła technika
narodowych Targach Rolno- rolnicza. Mocnym akcentem tar-

gów były pokazy pracy maszyn
i ciągników rolniczych, pokazy
pracy maszyn uprawowych, test
opryskiwaczy na specjalnym torze
przeszkód. Natomiast dodatkową
atrakcją zawody sprawnościowe
ciągników historycznych oraz
ocena zwierząt hodowlanych.
O dużym znaczeniu imprezy
świadczy stale rosnąca liczba
zwiedzających. Podczas dwóch
dni wystawę odwiedziło około 40

tys. zwiedzających, głównie rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, a swoją ofertę zaprezentowało około 440 wystawców
krajowych i zagranicznych.
Rolnicy z naszej gminy co roku
chętnie odwiedzają targi, które
wpisały się już do kalendarza
imprez rolnych organizowanych
w naszym regionie.

EKOLOGIZACJA WSI W GMINIE LUBICZ
Urząd Gminy Lubicz wspólnie z Kujawsko-Pomorskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, od roku
2009 realizuje program edukacyjny „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego, poprzez wdrażanie w życie

tzw. Dobrej Kultury Rolnej”. stwa wiejskiego w wybranych
Nadrzędnym celem realizacjimiejscowościach z terenu Gminy
programu jest zahamowanie proce- Lubicz. W roku 2009 program
su degradacji środowiska, poprawa realizowało 15 gospodarstw rolstanu sanitarnego wsi, ochrona wo- nych z Gronowa a w bieżącym
dy, gleby, powietrza i otaczającego roku do programu wybrano gosponas krajobrazu przyrodniczego. darstwa z Brzeźna. Program poW ramach tej działalności realizo- zwala zapoznać społeczność wiejwane są zadania i programy dot. ską z obowiązującymi przepisami
edukacji ekologicznej społeczeń- 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.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Droga

Gospodyni!
Szanowny Gospodarzu!
Od 1 września do 31 października 2010 r. odbędzie się w naszym
kraju Powszechny Spis Rolny.
Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzony w tym samym terminie
i w tym samym zakresie tematycznym we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

Zwracamy się do Państwa
z serdeczną prośbą o udział w tym
historycznym badaniu i życzliwe
przyjęcie odwiedzających Państwa
rachmistrzów spisowych.
Powszechny Spis Rolny odbędzie się wprawdzie dopiero jesienią br., jednak badanie dotyczyć
będzie stanu w dniu 30 czerwca
2010 r. lub okresu od 1 lipca 2009 r.
do 30 czerwca 2010 r. (czyli
umownego roku gospodarczego).
Zanotowanie przez Państwa
najważniejszych informacji o sta-

BADANIA PROFILAKTYCZNE
W dniu 6 lipca 2010r w ramach Regionalnego Programu
Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry w naszej gminie
przeprowadzono badania zna-

mion (tzw „pieprzyków”) w kie- badaniami było bardzo duże.
runku czerniaka i innych nowoBadania profilaktyczne finantworów skóry.
sowane są z budżetu gminy
Z badań skorzystało 36 mie- Lubicz.
szkańców gminy. Zainteresowanie

nie gospodarstwa na dzień 30 czerwca 2010 r. zdecydowanie ułatwi
i przyspieszy przeprowadzenie
właściwego spisu.
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