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Stra¿acy z Lubicza otrzymali nowy specjalistyczny samochód. Ford Transit 350 M, za-
kupiony zosta³ ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu, Urzêdu Gminy Lubicz oraz darowizny uzyskanej przez OSP od firmy 
„Toruñ Pacific Cereal Partners Poland”. 

Inwestycja drogowe w gminie Lubicz w tym roku zmieniły oblicze ulic i chodników

Równe jak stół

Na prze³omie czerwca i lip-
ca przebudowana zosta³a  na-
wierzchnia ul. Nad Strug¹  w 
Grêbocinie - na odcinku od 
drogi krajowej nr 15 do skrzy-
¿owania z ul. Wiatraczn¹. D³u-
goœæ przebudowanej jezdni  
drogi wynosi  360 metrów a  
szerokoœæ 4 metry. Powierzch-
nia modernizacji  ze zjazda-
mi w przylegle ulice wynosi 
1500m2. Dziêki zrealizowaniu 
tej inwestycji znikn¹³ problem 
czêstych napraw ubytków w 
jezdni, podnosz¹cego siê ku-
rzu oraz k³opoty z przejœciem 
w okresie opadów deszczu. 
Dla poprawy bezpieczeñstwa 
zosta³y ustawione znaki dro-
gowe oraz zamontowano próg 
zwalniaj¹cy, gdy¿ nawierzch-

szerokoœci 4 metrów. Pokrycie 
zosta³o wykonane z masy mi-
neralno-bitumicznej. 

Now¹ nawierzchniê po³o¿ono 
tak¿e na ul. Osiedlowej w Kro-
bi -  przebudowa ulicy polega-
³a na wzmocnieniu konstrukcji  
oraz  trzykrotnym powierzch-
niowym utrwaleniu nawierzch-
ni jezdni emulsj¹ asfaltow¹ na 
d³ugoœci ~ 620 metrów, szero-
koœci 5 metrów i ³¹cznej po-
wierzchni 3160 m2. 

W tej technologii do koñca 
paŸdziernika 2008 roku zosta-

n¹ przebudowane ulice  Pia-
skowa i Rzemieœlnicza w 
Lubiczu Górnym oraz ul. 
Akacjowa w M³yñcu Drugim. 

W³adze gminy Lubicz pod-
czas modernizacji dróg gmin-
nych nie ograniczy³y siê jednak 
tylko do nawierzchni ulic. Rów-
nolegle inwestowano tak¿e w 
chodniki. Starania mieszkañ-
ców Grêbocina przy ul. Lubic-
kiej  o chodnik przy drodze 
wojewódzkiej relacji Grêbo-
cin-Lubicz zosta³y uwieñczone 
wybudowaniem I etapu chod-
nika - wybudowano   odcinek 
o d³ugoœci 456 metrów o po-
wierzchni 740 metrów. 

nia prowokowa³a  do szybkiej 
jazdy. 

Ulica Przydatki ulega³a  
znacznej degradacji. Remonty 
cz¹stkowe mas¹ mineralno-as-
faltow¹ rozwi¹zywa³y problem 
doraŸnie, gdy¿ nastêpne dziu-
ry pojawia³y siê obok wykona-
nych. Dla dalszego unikniêcia  
tej sytuacji ten odcinek ulicy 
o powierzchni 3300 m2 zosta³  
wyremontowany przez  dwu-
krotne powierzchniowe utrwa-
lenie emulsjami asfaltowymi.

W Lubiczu Górnym prze-
budowana zosta³a nawierzch-
nia ul. Kamiennej o d³ugoœci  
275 metrów i szerokoœci  5 
metrów. Przebudowano rów-
nie¿  nawierzchniê ul. Sporto-
wej  na d³ugoœci 205 metrów o 

Poprawa stanu dróg i chodników w gminie Lubicz 
jest jednym z priorytetów w³adz samorz¹dowych. 
Stopniowa ich modernizacja odbywa siê w miarê fi-
nansowych mo¿liwoœci gminy. W ostatnich miesi¹-
cach oddano do u¿ytku kilka kolejnych odcinków 
dróg i chodników.

Do dnia 30 listopada  2008roku  zostan¹ wykonane 
nowe oœwietlenia ulic w miejscowoœciach; 
- Krobia przy ul. Osiedlowej, Oliwkowej, Orzechowej, 
Olszynowej ,Olimpijskiej ,Okr¹g³ej        
  i  Pod Dêbami  w ³¹cznej   iloœci 30 kpl.
- Lubicz Dolny przy ul. Wilczy M³yn  14 kpl.
- Kopanino przy drodze do wiaduktu 2 kpl.
- Grêbocin przy ul. Mostowej, Szkolnej  6 kpl.
- Grêbocin przy ul. Osiedlowej i Wiosennej 8 kpl.
- M³yniec Drugi przy drodze gminnej  5kpl.

(Dokoñczenie na str. 3)

Zdjêcie: OSP Lubicz
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Strażacy z OSP w Lubiczu otrzymali nowy sprzęt – 
specjalistyczny Ford Transit 350 M

Szybsi do pożaru
Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-

na w Lubiczu doczeka³a siê 
nowego lekkiego samocho-
du po¿arniczego. Nie pod-
lega w¹tpliwoœci, ¿e by³ on 
naszym druhom bardzo po-
trzebny. 

Na uroczystoœæ przekaza-
nia pojazdu zaproszonych zo-
sta³o wielu znakomitych goœci. 
Przybyli m.in. wiceminister 
MSWiA Zbigniew Sosnowski, 
senator RP Jan Wyrowiñski, 
pose³ na Sejm RP Anna Sobec-
ka, wicewojewoda Kujawsko 
– Pomorski Dariusz Kurzawa, 
przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
Toruñskiego Andrzej Siemia-
nowski, prezes Zarz¹du Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu Emilia Kawka 
– Patek, prezes Zarz¹du „To-
ruñ Pacific Cereal Partners Po-
land” Wojciech Sobieszak, wójt 
Marek Olszewski, przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Kazimierz 
Rybacki. S³u¿by mundurowe 
reprezentowali : Komendant 
Wojewódzki PSP Tomasz Lesz-

czyñski, Komendant Miejski 
PSP Kazimierz Stafiej, wice-
prezes Zarz¹du Oddzia³u Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku OSP RP 
Janusz Gerge, wiceprezes Za-
rz¹du Oddzia³u Powiatowego 
Zwi¹zku OSP RP Henryk Pi-
lewski oraz wielu innych. Po-
œwiêcenia pojazdu dokona³ ks. 
kanonik Stanis³aw Jarz¹bek 
Machnij. 

Samochód Ford Transit 350 
M, zakupiony zosta³ ze œrod-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu, 
Urzêdu Gminy Lubicz oraz da-
rowizny uzyskanej przez OSP 
od firmy „Toruñ Pacific Cere-
al Partners Poland”. Ten no-
woczesny pojazd jest efektem 
wielomiesiêcznych starañ pre-
zesa OSP w Lubiczu Ryszarda 
Korpalskiego. Dziêki jego za-
biegom w pozyskaniu œrodków 
finansowych z tak ró¿nych Ÿró-
de³, w systemie ochrony prze-
ciwpo¿arowej gminy znalaz³ siê 
kolejny, spe³niaj¹cy wszystkie 
wymogi samochód bojowy.(BJ)

Uroczysty apel strażaków w Złotorii

Pamiętamy o bohaterach
Jak ka¿dego roku od 10 lat, 

w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia, 
przed remiz¹ Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Z³otorii, odby³ 
siê uroczysty apel poœwiêcony 
pamiêci pomordowanym w la-
tach 1939 – 1945 mieszkañ-
com Z³otorii i okolic. 

W uroczystoœci udzia³ wziêli 
licznie zaproszeni goœcie m.in. 
Wójt Marek Olszewski, prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Ka-
zimierz Rybacki, radni gminy          
i powiatu, przedstawiciele miej-
scowej szko³y. Przyby³y poczty 
sztandarowe i delegacje jedno-
stek OSP z Gminy Lubicz oraz 

mieszkañcy, w tym grupa m³o-
dzie¿y szkolnej. Po mszy polo-
wej, koncelebrowanej przez ks. 
kanoników Krzysztofa Stano-
wicza, Dariusza Anio³kowskie-
go oraz Zdzis³awa Bembnistê, 
odczytano apel poleg³ych oraz 
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów pod 
kamiennym obeliskiem, upa-
miêtniaj¹cym tamte tragiczne 
wydarzenia.

Dziêkujemy zarz¹dowi OSP 
w Z³otorii, za sprawn¹ organi-
zacjê tej cyklicznej, tak wa¿nej 
dla lokalnej spo³ecznoœci pa-
triotycznej uroczystoœci. 

B.J.

Co roku z³otoryjscy stra¿acy oddaj¹ ho³d pomordowanym 
podczas II wojny œwiatowej mieszkañcom wsi

Zdjêcie : OSP Z³otoria

Druhowie z  OSP podnoszą swoje kwalifikacje

Chcą być pierwsi 
z pomocą

Ju¿ po raz drugi funkcjo-
nariusze z Komendy Miejskiej 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w 
Toruniu przeprowadzili szko-
lenie w zakresie prowadzenia 
akcji ratownictwa techniczne-
go podczas wypadków drogo-
wych.

W obu kursach (pierwszy od-
by³ siê w listopadzie 2007 r., 
drugi - 13, 14 i 21 wrzeœnia 
2008 r.) wziê³o udzia³ oko-
³o siedemdziesiêciu druhów z 
ochotniczych stra¿y po¿arnych 
powiatu toruñskiego. Liczn¹ 
grupê szkol¹cych siê stano-
wili przedstawiciele z naszych 
gminnych OSP. 

Zajêcia teoretyczne prowa-
dzono w remizie OSP M³yniec 
i obejmowa³y one nastêpu-
j¹ce zagadnienia: przyczyny 
wypadków, organizacja i za-
bezpieczenie miejsca akcji ra-
towniczej, budowa pojazdów, 
sposoby uwalniania i ewaku-
acji poszkodowanych, zasady 
prowadzenia akcji w obecnoœci 
substancji niebezpiecznych. 

Szkolenie praktyczne i egza-
miny przeprowadzono na Sta-
cji Demonta¿u Pojazdów ZAKS 

sp. j. w Rogówku. Taka forma 
i organizacja kursów podno-
sz¹cych kwalifikacje druhów 
z OSP pozwoli³a na przekaza-
nie wiedzy teoretycznej i da³a 
mo¿liwoœæ sprawdzenia umie-
jêtnoœci jej praktycznego za-
stosowania. 

Organizatorzy szkolenia 
szczególne podziêkowania kie-
ruj¹ do w³aœcicieli i pracow-
ników firmy, którzy poœwiêcili 
w³asny czas, w dni wolne od 
pracy, na specjalne, bezp³at-
ne przygotowanie pojazdów do 
ciêcia oraz udostêpnili teren 
do æwiczeñ praktycznych. 

Taka postawa zas³uguje na 
szczególne uznanie. Dowo-
dzi, ¿e w³aœciciele firmy nie 
s¹  nastawieni tylko na osi¹-
ganie  zysków z prowadzonej 
dzia³alnoœci, ale te¿, ¿e s¹ go-
towi do ponoszenia kosztów w 
imiê wspólnego dobra. Swo-
im zaanga¿owaniem w³¹czaj¹ 
siê w ¿ycie lokalnej spo³eczno-
œci, przyczyniaj¹c siê w sposób 
oczywisty do poprawy sta-
nu bezpieczeñstwa na terenie 
gminy i powiatu. 

M.R.
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„Podgrodzie Toruńskie” pracuje nad Lokalną Strategią Rozwoju. Informacja ważna dla chętnych na unijne dotacje

Dotacje dla gminnych 
przedsiębiorców

Lokalna Grupa Dzia³ania „Podgrodzie Toruñskie” ponownie 
przystêpuje do prac nad Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju gmin Lu-
bicz, Wielka Nieszawka i Z³awieœ Wielka. Na pocz¹tku bie¿¹-
cego roku LGD przygotowa³a zarys strategii, w której zawarto 
szereg wa¿nych zapisów z punktu widzenia rolników, przedsiê-
biorców i organizacji spo³ecznych zamierzaj¹cych staraæ siê o 
unijne dotacje. 

Obecnie -  w zwi¹zku z og³oszeniem przez Zarz¹d Wojewódz-
twa Kujawsko  -Pomorskiego w dniu 1 paŸdziernika 2008 ro-
ku terminu naboru wniosków na realizacjê Lokalnych Strategii 
Rozwoju nale¿a³o ponownie przejrzeæ dokument i dostosowaæ 
go do zmienionych w miêdzyczasie wymogów. 

LGD „Podgrodzie Toruñskie” ma czas do grudnia 2008 roku 
na zmiany w LSR, tak aby od wiosny 2009 roku móc opiniowaæ 
wnioski sk³adane przez ma³e firmy wiejskie, rolników i organi-
zacje wiejskie z terenu wspomnianych trzech gmin, zgodnie z 
wytycznymi opracowanymi podczas zebrañ w grudniu 2007 ro-
ku i styczniu 2008 roku. 

Przypomnijmy wiêc, ¿e LGD bêdzie opiniowa³a wnioski w na-
stêpuj¹cych unijnych programach wsparcia:

- pomoc dla mikroprzedsiêbiorstw wiejskich (do 10 za-
trudnionych) gdzie skala wsparcia do 50% poniesionych wy-
datków kwalifikuj¹cych siê do zwrotu, nie wiêcej jednak ni¿ 
100.000 z³ (w przypadku zatrudnienia ponad 5 osób – nawet 
300.000 z³). Kwota pomocy nie obejmuje podatku VAT., któ-
ry jest kosztem nie kwalifikuj¹cym siê do refundacji. Tu wa-
runkiem koniecznym do spe³nienia jest zatrudnienie minimum 
jednej osoby. Pomoc skierowana jest zarówno do firm istniej¹-
cych, jak i powstaj¹cych. Przedsiêbiorca musi byæ ubezpieczo-
ny w ZUS, a nie w KRUS. 

LGD popieraæ bêdzie wnioski  obejmuj¹ce dzia³ania w kie-
runku:

1. us³ugi dla ludnoœci 
2. sprzeda¿ hurtowa i detaliczna 
3. roboty budowlane i instalacyjne 
4. rzemios³o i rêkodzielnictwo 
5. us³ugi transportowe 
- wsparcie na ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej. Pomoc 

ta zosta³a ju¿ raz uruchomiona w 2008, gdzie nabór prowadzo-
no poza poœrednictwem LGD. Obecnie trwaj¹ przygotowania do 
uruchomienia jej drugiej puli. Pomoc skierowana jest wy³¹cznie 
dla rolników i domowników, ubezpieczonych w KRUS. Wspar-
cie siêgaæ tu mo¿e do 50% poniesionych kosztów, nie wiêcej 
jednak ni¿ 10.000 z³. 

LGD popieraæ bêdzie wnioski  obejmuj¹ce dzia³ania w kie-
runku:

1. us³ugi turystyczne
2. us³ugi dla ludnoœci 
3. produkcja biomasy
4. sprzeda¿ hurtowa i detaliczna 
- odnowa wsi. Wsparcie skierowane jest dla samorz¹du 

gminnego, jak i organizacji koœcielnych oraz pozarz¹dowych. 
Pomoc polega na refundacji do 75% kosztów zadania, nie wiê-
cej jednak ni¿ 500.000 z³ na projekt, na miejscowoœæ w okre-
sie do 2015 roku. W praktyce wspierane tu bêd¹ raczej du¿e 
projekty. Minimalna wartoœæ zadania okreœlona tu zosta³a na 
25.000 z³ .

LGD popieraæ bêdzie wnioski  obejmuj¹ce dzia³ania w kie-
runku:

1. budowa i modernizacja œwietlic wiejskich
2. budowa ogólnodostêpnych obiektów sportowych, rekre-

acyjnych i placów zabaw 
3. promocja walorów obszaru LGD 
4. budowa infrastruktury rekreacyjnej – œcie¿ki turystyczne i 

ich oznakowanie 
- „Ma³e projekty” odnowy wsi. W tym dzia³aniu pomoc unij-

na kierowana jest na drobne inicjatywy spo³ecznoœci wiejskich, 
reprezentowanych przez formalne organizacje spo³eczne (np. 

parafialne, OSP, KGW, stowarzyszenia, fundacje itp.), a tak¿e 
inicjatywy s³u¿¹ce odnowie wsi, realizowane przez osoby fizycz-
ne zamieszka³e w danej wsi.  Projekty te musza opiewaæ ³¹cz-
nie na kwoty od 4 500 z³ do 100.000z³. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
maksymalna pomoc Unii Europejskiej siêga tu poziomu 70% 
wszystkich kosztów, nie wiêcej jednak ni¿ 25.000 z³. Wa¿na 
informacja wi¹¿e siê tu te¿ z faktem, i¿ organizacja lub osoba 
fizyczna musi mieæ œrodki na wy³o¿enie ca³oœci kosztów projek-
tu, a potem dopiero staraæ siê o ich refundacjê. 

LGD popieraæ bêdzie wnioski  obejmuj¹ce dzia³ania w kie-
runku:

1. wyposa¿enie œwietlic wiejskich oraz dzia³ania edukacyjno 
– szkoleniowe 

2. wsparcie imprez kulturalnych, sportowych i festynów 
3. odnowa kapliczek, krzy¿y przydro¿nych oraz pomników 

przyrody 
4. promocja lokalnej twórczoœci (pomoc dla osób fizycznych 

oraz grup i zespo³ów) 

We wszystkich omówionych powy¿ej programach wsparcie 
polega na wyp³acie œrodków po realizacji zadania (po przed-
stawieniu dokumentów finansowych i kontroli). Zadania mo¿na 
jednak dzieliæ na etapy, wtedy zaœ p³atnoœci bêd¹ realizowane 
po ka¿dym etapie. 

Po dalsze informacje mo¿na zwracaæ siê do Punktu Informa-
cyjnego PROW utworzonego przez „Podgrodzie Toruñskie” w 
Urzêdzie Gminy Lubicz, Tel. 56-6744015, e-mail: rozwoj@lu-
bicz.pl lub do  ODR. 

Po³¹czono przejœciem dla pie-
szych chodnik z ul. Mostow¹. 
Chodnik realizowany by³ w po-
rozumieniu z Zarz¹dem Dróg 
Wojewódzkich, który przekaza³ 
podstawowe materia³y betono-
we. Drugi etap budowy chodni-
ka bêdzie realizowany w 2009 
roku.

W porozumieniu z Powiato-
wym Zarz¹dem Dróg w Toruniu  
chodniki  wzd³u¿ dróg powiato-
wych w miejscowoœciach M³y-
niec Pierwszy, M³yniec Drugi 
i Brzezinko, Krobia, Lubicz 
Dolny budowane s¹  przez 
pracowników Zarz¹d Dróg Go-
spodarki Mieszkaniowej i Ko-
munalnej w Lubiczu.

W miesi¹cu wrzeœniu zakoñ-
czono budowê chodnika w 
M³yñcu Pierwszym i M³yñ-
cu Drugim, który po³¹czy³ obie 
miejscowoœci. Najwiêkszym 
problemem  przy jego budo-
wie by³y roboty przygotowaw-
cze, czyli przestawianie barier, 
usuwanie ¿elbetowych elemen-
tów oraz s³upów oœwietlenio-
wych i telekomunikacyjnych, 
które znajdowa³y siê na trasie 
chodnika. 

Równe jak stół
Zakoñczono równie¿ budo-

wê kolejnego odcinka chodni-
ka w miejscowoœci Brzezinko. 
Do koñca roku zostanie wybu-
dowany i zakoñczony II etap 
budowy chodnika przy ul. 
Dworcowej w Lubiczu Dolnym.

 Planowane jest równie¿  roz-
poczêcie budowy II etapu chod-
nika w Krobi przy ul. Dolina 
Drwêcy   

Zosta³ równie¿  przebudo-
wany zniszczony chodnik po 
prawej stronie ul. Polnej  w 
Lubiczu Górnym. Wymienio-
no krawê¿niki, obrze¿a oraz  
u³o¿ono  nawierzchnie z kost-
ki betonowej szarej  oraz bor-
dowej w zjazdach do posesji. 
Wykonano zjazd z masy mine-
ralno-bitumicznej  w ul. Wido-
kow¹.

(Dokoñczenie ze str. 1)
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Kopanino po raz trzeci gościło pielgrzymów z Torunia

Otwarto  
dla nich domy

Pielgrzymi z toruñskiej pa-
rafii Œw. Piotra i Paw³a po raz 
trzeci odwiedzili wieœ Kopani-
no. Odby³o siê to podczas ich 
drogi do Sanktuarium Maryj-
nego w Skêpem. 

Na pielgrzymów czeka³o ogni-
sko, przy którym piekli kie³ba-
ski, by³ te¿ chlebek ze smalcem 
i ogórkiem. Potem w œwietlicy 
poczêstowano wszystkich ka-
w¹ i ciastem. Po posi³ku czeœæ 
pielgrzymów zosta³a zaprosz-
na na noclegi do domów, resz-
ta spêdzi³a noc w œwietlicy. W 

sobotê o godzinie 8 rano przy 
grocie Matki Bo¿ej odby³a siê 
Msza œw. z udzia³em pielgrzy-
mów i okolicznych mieszkañ-
ców oraz ksiêdza proboszcza 
Krzysztofa Stanowicza. Po Mszy 
pielgrzymi posilili siê  i ruszyli 
ze œpiewem na ustach w dalsz¹ 
drogê. So³tys oraz Rada So³ec-
ka wsi Kopanino sk³ada po-
dziêkowanie wszystkim, którzy 
zaanga¿owali siê w pomoc  w 
przygotowaniu poczêstunku  
oraz przyjêli pielgrzymów na 
noclegi do swych domów.

Drugi Festyn Rodzinny 
w Kopaninie

16 sierpnia 2008 r. odby³ 
siê ju¿ drugi Festyn Rodzin-
ny w Kopaninie. Mimo, ¿e 
pogoda w tym dniu nie dopi-
sa³a, chêtnych do wspólnej 
zabawy nie zabrak³o. 

Ka¿dy znalaz³ coœ dla sie-
bie – najm³odsi gry sportowe i 
konkursy, starsi równie¿ zaba-
wê taneczn¹. Ka¿dy uczestnik 
móg³ sprawdziæ swoj¹ spraw-
noœæ fizyczn¹, zrêcznoœæ, ta-
lent muzyczny, plastyczny itp. 
Spotkanie by³o œwietn¹ form¹ 
integracji œrodowiskowej. W fe-
stynie bra³y udzia³ harcerki z 
V Toruñskiej Dru¿yny Harce-
rek Po³oniny pod kierunkiem 
dru¿ynowej, mieszkanki Kopa-
nina – Kingi Husarskiej, które 
zaprezentowa³y pokaz ratow-
nictwa medycznego. Wœród 
konkursów, du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê: bieg z 
przeszkodami z surowym jaj-
kiem na ³y¿ce, rzut lotkami do 
tarczy, przeci¹ganie liny, sko-

ki na skakance, taniec na ga-
zecie. Uczestnicy festynu mogli 
wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, 
gdzie g³ówn¹ nagrodê stano-
wi³ kozio³ek. W czasie trwa-
nia imprezy mo¿na by³o piec 
kie³baski przy ognisku, czê-
stowaæ siê pajd¹ chleba ze 
smalcem. Pokrzepiæ mo¿na te¿ 
siê by³o grochówk¹ i poczêsto-
waæ okolicznoœciowym tortem. 
Od godziny 19.00 wszystkich 
zebranych porwa³y tanecz-
ne rytmy. Pokaz fajerwerków 
rozœwietli³ firmament kaska-
d¹ ró¿nokolorowych œwiate³. 
Dziêki obecnoœci stra¿aków z 
OSP w Z³otorii, wszyscy mo-
gli zobaczyæ wyposa¿enie wozu 
bojowego, zapoznaæ siê z zada-
niami i misj¹ stra¿y oraz czuæ 
siê bezpiecznie podczas po-
kazu sztucznych ogni. Festyn 
trwa³ do póŸnych godzin noc-
nych, ku uciesze  i zadowole-
niu jego uczestników. 

M.R.

Dożynki  
w Grębocinie
W s³oneczne popo³udnie  - 

30 sierpnia 2008 r. w koœcie-
le parafialnym w Grêbocinie 
zebrali siê rolnicy œwiêtuj¹cy 
tegoroczne zbiory plonów. 
We Mszy œw. do¿ynkowej 
wziê³y równie¿ udzia³ w³a-
dze samorz¹dowe, radni oraz 
mieszkañcy. 

Wójt Marek Olszewski z³o-
¿y³ rolnikom podziêkowanie za 
trud i oddanie, podkreœlaj¹c 
wagê ich pracy w zaspakaja-
niu potrzeb ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Poœwiêconymi darami w 
postaci bochnów chleba oraz 
owoców, wszyscy uczestni-
cy Mszy Œw. podzielili siê po 
wyjœciu z koœcio³a. Barwnym 
korowodem w asyœcie stra¿a-
ków z OSP Grêbocin œwiêtuj¹-

cy udali siê do Zespo³u Szkó³ 
nr 2 w Grêbocinie.  W progach 
szko³y, przyby³ych goœci witali 
radni z Grêbocina –Hanna An-
zel oraz Wojciech Widliñski. Po 
¿yczeniach Wójta z programem 
artystycznym wyst¹pi³ chór se-
niora „Z³ota jesieñ”. Dyrektor 
Departamentu Spraw Spo³ecz-
nych Urzêdu Marsza³kowskie-
go  - Roman Bicki odczyta³ 
¿yczenia dla rolników od Mar-
sza³ka - Piotra Ca³beckiego. 

Wœród atrakcji wieczoru nie 
zabrak³o równie¿ s³odkiej nie-
spodzianki  w postaci  tortu . 
Wspólna zabawa by³a œwietn¹ 
okazj¹ nie tylko do wyra¿enia 
radoœci z powodu zebranych 
plonów, ale te¿ okazj¹ do inte-
gracji spo³ecznoœci lokalnej. 

M.R.
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„Synerigia” wspiera osoby bezrobotne i potrzebujące 

„Mój lepszy 
dom”

Na terenie gminy Lubicz 
w dalszym ci¹gu przebywa-
j¹ osoby bezrobotne, maj¹ce 
trudnoœci w gospodarowaniu 
swoim bud¿etem i swoimi 
zasobami. Obok tych zjawisk 
nie mo¿na przejœæ obojêtnie. 
Osoby dotkniête tymi pro-
blemami wymagaj¹ szczegól-
nej uwagi i opieki. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Przeciwdzia³ania Wyklucze-
niu Spo³ecznemu „Synergia” 
stara siê wychodziæ na prze-
ciw spo³ecznym oczekiwaniom 
i dlatego w ramach profilak-
tyki uzale¿nieñ i przeciwdzia-
³ania patologiom spo³ecznym 
powsta³ projekt „Mój lepszy 
dom”. Celem projektu jest nie-
sienie pomocy osobom wyma-
gaj¹cym szczególnej opieki w 
zakresie skutecznego radzenia 
sobie z problemem bezrobocia, 
bezdomnoœci i uzale¿nienia 
poprzez umiejêtne szukanie 
pomocy specjalistycznej, roz-
poznawanie i udzielanie pomo-
cy ma³oletnim dzieciom oraz 
w³aœciwe gospodarowanie po-
siadanymi zasobami. 

Rekrutacji uczestników do-
konano przy wspó³pracy z 
Gminny Oœrodkiem Pomocy 
Spo³ecznej w Lubiczu. Program 
bêdzie realizowany w pierw-
szym etapie dla uczestników z 
okolic Z³otorii, a nastêpnie dla 

mieszkañców Mierzynka i oko-
lic. 

Uczestnicy projektu dowie-
dz¹ siê jak zdrowo i rozs¹dnie 
przygotowaæ posi³ki dla rodzi-
ny, co to znaczy prawid³owe 
od¿ywianie siê oraz jak dbaæ 
o higienê w domu i higienicz-
ne przygotowanie posi³ków. W 
ramach zajêæ uczestnicy bê-
d¹ mogli wys³uchaæ inspektora 
ds. rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych, pracownika so-
cjalnego i terapeuty od spraw 
uzale¿nieñ.

Nie zabraknie równie¿ czasu 
na praktyczne przygotowywa-
nie posi³ków pod kierunkiem 
instruktora posi³ków z pro-
duktów spo¿ywczych dostêp-
nych m.in. w Banku ¯ywnoœci. 
W planie jest wspólne robie-
nie pierogów z ró¿nymi farsza-
mi, zup bogatych w witaminy, 
pieczenie dro¿d¿ówki i nale-
œników oraz innych potraw 
w zale¿noœci od upodobania 
grupy. W czasie, kiedy mat-
ki uczestniczyæ bêd¹ w zajê-
ciach grupowych ich dzieci 
bêd¹ uczestniczy³y w zajêciach 
zorganizowanych specjalnie 
dla nich. Pod okiem pedago-
ga dzieci bêd¹ mog³y bawiæ siê 
i uczestniczyæ w ró¿nych zajê-
ciach o charakterze edukacyj-
nym. 

D.L.

Uczestnicy programu „Aktywni i zintegrowani  
w gminie Lubicz” podjęli szkolenia

Wkrótce 
podejmą pracę
Prowadzony przez Gminny 

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Lubiczu program „Aktyw-
ni i zintegrowani w gminie 
Lubicz” przebiega zgodnie z 
przyjêtym harmonogramem, 
a jego uczestnicy podjêli ju¿ 
szkolenia zawodowe. 

Program finansowany jest 
przez Europejski Fundusz 
Spo³eczny w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Kapita³ 
Ludzki”. Do projektu zaproszo-
ne zosta³y osoby korzystaj¹ce 
ze œwiadczeñ pomocy spo³ecz-
nej, bezrobotne i znajduj¹ce 
siê w trudnej sytuacji m.in. z 
powodu opieki nad dzieæmi. 
Wszystkie osoby uczestnicz¹ce 
w projekcie Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu 
obj¹³ rozszerzonym planem po-
mocy. 

W ramach projektu prowa-
dzone by³y warsztaty oraz in-
dywidualne konsultacje z 
szeregiem specjalistów. 

Uczestnicy projektu korzy- 
stali z porad doradcy zawo-
dowego, treningu interper-
sonalno-motywacyjnego oraz 
doskonalili sztukê autopre-
zentacji. Aktualnie uczestnicy 
projektu zostali skierowani na 
wybrane przez siebie szkole-
nia i kursy z zakresu przygoto-
wania zawodowego, które maj¹ 
na celu u³atwienie znalezie-
nia pracy. Wybrano szkolenia 
m.in. z zakresu kasjer-sprze-
dawca z obs³ug¹ kasy fiskalnej 
i podstawami obs³ugi kompu-
tera, kucharz ma³ej gastrono-
mii z obs³ug¹ kasy fiskalnej, 
czy te¿ obs³uga wózka wid³o-

wego z wymian¹ butli gazowej. 
Ponadto trzy osoby zosta³y 

skierowane na zajêcia do Cen-
trum Integracji Spo³ecznej, w 
którym podejmuj¹ komplekso-
we szkolenia do wykonywania 
pracy opiekuna osób starszych 
i niepe³nosprawnych. 

W ramach programu „Ak-
tywni i zintegrowani w gminie 
Lubicz” ruszy³ „Program Ak-
tywnoœci Lokalnej”, który rów-
nie¿ finansowany jest przez 
Europejski Fundusz Spo³ecz-
ny w ramach Programu Opera-
cyjnego „Kapita³ Ludzki”. Ten 
program realizowany bêdzie w 
formie punktów aktywnoœci lo-
kalnej, które stopniow¹ obejm¹ 
swoj¹ dzia³alnoœci¹ teren ca³ej 
gminy. Pierwszy punkt aktyw-
noœci lokalnej zosta³ utworzo-
ny w Lubiczu Górnym, a swoim 
zasiêgiem obejmuje mieszkañ-
ców Lubicza Górnego i Dolne-
go oraz Krobii. Uczestnicy tego 
projektu mog¹ skorzystaæ z in-
dywidualnych porad prawnika, 
doradcy zawodowego, psycho-
loga i terapeuty rodzinnego. 

Wszelkie informacje na te-
mat realizowanego projektu 
oraz planowanych w najbli¿-
szym czasie, mo¿na uzyskaæ 
w siedzibie Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu.

Projekt jest realizowany w ra-
mach priorytetu VII Promocja 
integracji spo³ecznej, dzia³anie 
7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, poddzia³a-
nie 7.2.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji 
przez oœrodki pomocy spo³ecz-
nej.

D.L.

Minisiłownia w świetlicy środowiskowej  
w Lubiczu Górnym

Uwaga siłacze!
Urz¹d Gminy Lubicz odpowiadaj¹c na lokalne potrze-

by wœród m³odzie¿y uruchamia minisi³owniê. Z dniem 
21 paŸdziernika 2008r., w ka¿dy wtorek 16.00-19.00, 
œrodê 16.00-19.00, pi¹tek 16.00-19.00 i sobotê 13.00-
-16.00, w Lubiczu przy ul. Bocznej 4 dostêpny bêdzie 
m.in.: atlas wraz z ³aweczk¹ do æwiczeñ si³owych, stó³ 
do tenisa sto³owego, dart, pi³karzyki. Opiekunem Œwie-
tlicy Œrodowiskowej jest Dariusz Dobrzyñski.

Inicjatywa ta realizowana jest w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdzia³ania 
Narkomanii.

A.S.

Spotkanie organizacyjne w Z³otorii z uczestnikami pro-
gramu „Mój lepszy dom”
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INFORMACJE O SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

31.X.2008 r.

I PRZETARG 
Nieruchomoœæ po³o¿ona w Kopaninie, nr dzia³ki 127/2, o pow. 
1444 m2. Zgodnie z planem miejscowym przeznaczona jest pod 
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.   
Cena wywo³awcza (z VAT)  -182.000 z³. 
Wysokoœæ wadium -15.000 z³.  Godzina przetargu -10.00 

II PRZETARG 
Nieruchomoœæ po³o¿ona w Kopanino, nr dzia³ki 127/3, o pow. 
1573 m2. Zgodnie z planem miejscowym przeznaczona jest pod 
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.   
Cena wywo³awcza (z VAT)  -198.000 z³.
Wysokoœæ wadium -20.000 z³.  Godzina przetargu -10.30 

III PRZETARG 
Nieruchomoœæ po³o¿ona w M³yñcu Pierwszym, nr dzia³ki 108/
12, o pow. 1661 m2. W planie miejscowym nieruchomoœæ prze-
znaczona jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinna 
Cena wywo³awcza (z VAT) - 100.000 z³.
Wysokoœæ wadium -10.000 z³.  Godzina przetargu -11.00   

IV PRZETARG 
Nieruchomoœæ po³o¿ona w Lubiczu Dolnym, nr dzia³ki 185/
20, o pow. 1913 m2. W planie miejscowym nieruchomoœæ prze-
znaczona jest pod us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe. 
Plan miejscowy jako przeznaczenie dopuszczalne wskazuje 
„mieszkanie dla w³aœciciela”.  
Cena wywo³awcza (z VAT) -153.000 z³.
Wysokoœæ wadium -15.000 z³. Godzina przetargu -11.30            

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI PRZETARGÓW: 
1. Przetargi odbêd¹ siê w dniu  31.10.2008 r. w godzinach 
podanych wy¿ej, w siedzibie Urzêdu Gminy Lubicz, w Lubiczu 
Dolnym przy ulicy Toruñskiej 21 – sala nr 4 (parter).
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wa-
dium pieniê¿nego w kwocie okreœlonej wy¿ej dla ka¿dego z 
przetargów, w terminie do dnia 24.10.2008 r. na konto Urzê-
du Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003  (SGB BS 
Grêbocin) 

--------------------------------------------------------------
10.XII.2008 r.

I PRZETARG
Nieruchomoœæ po³o¿ona w Lubiczu Górnym, nr dzia³ki 81/5, 
o pow. 8048 m2. W planie miejscowym nieruchomoœæ przezna-
czona jest czêœciowo pod zabudowê us³ugow¹, a czêœciowo pod 
zieleñ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem infrastruktury towarzysz¹-
cej.
Cena wywo³awcza (z VAT) - 800.000 z³.
Wysokoœæ wadium -80.000 z³. Godzina przetargu -10.00

II PRZETARG
Nieruchomoœæ po³o¿ona w Krobi, nr dzia³ki 421, o pow. 6239 
m2. W planie miejscowym nieruchomoœæ przeznaczona jest pod 
zabudowê wielorodzinn¹ z dopuszczeniem funkcji us³ugowej 
(wbudowanej).
Cena wywo³awcza (z VAT) - 550.000 z³.
Wysokoœæ wadium - 60.000 z³. Godzina przetargu -10.30       

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetargi odbêd¹ siê w dniu 10.12.2008 r. w godzinach po-
danych wy¿ej, w siedzibie Urzêdu Gminy Lubicz, w Lubiczu 
Dolnym przy ulicy Toruñskiej 21 - sala nr 4 (parter).
2.Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wa-
dium pieniê¿nego w kwocie okreœlonej wy¿ej dla ka¿dego z 
przetargów, w terminie do dnia 03.12.2008 r. na konto Urzê-
du Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (SGB BS 
Grêbocin)

INFORMACJE NA TEMAT  
SPRZEDAWANYCH NIERUCHOMOŚCI

 strona internetowa: www.lubicz.pl
 osobiœcie w Urzêdzie Gminy – pokój nr 29 i 35

 telefonicznie (056) 6782122, 6782128

OGŁOSZENIE
INFORMUJEMY, ŻE  

OD 15.09.2008  
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW  
„LUBICKICH WODOCIĄGÓW”  

MIEŚCI SIĘ  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1A  

W LUBICZU GÓRNYM.

TABLICE INFORMACJI 
LOKALNEJ

Informujemy, ¿e zgodnie z zarz¹dzeniem Nr  ORG. 0151-16/
08 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie tablic 
informacji lokalnej w so³ectwach gminy Lubicz:

„§ 4. 1. Tablice so³eckie maj¹ s³u¿yæ przede wszystkim umiesz-
czaniu na nich informacji publicznych (og³oszeñ, obwieszczeñ, 
komunikatów, itp.).

4. Dopuszcza siê umieszczanie na tablicach so³eckich przez 
mieszkañców tzw. drobnych og³oszeñ, ale w taki sposób, aby 
nie zakrywa³y informacji urzêdowych. Wywieszone og³oszenia 
zakrywaj¹ce informacje urzêdowe, a tak¿e zawieraj¹ce treœci 
wulgarne itp. bêd¹ z tablic usuwane. 

Umieszczenie na tablicy „drobnego og³oszenia” mieszkaniec 
winien uzgodniæ z so³tysem.”

Pragniemy tak¿e podkreœliæ, ¿e nie wolno samowolnie umiesz-
czaæ og³oszeñ ani plakatów równie¿ na drzewach, przystan-
kach, itp.

TABLICZKA Z NUMEREM
Apelujemy do mieszkañców gminy Lubicz o umieszczenie 

na nieruchomoœci, w widocznym miejscu, tabliczki z nume-
rem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz o utrzymanie jej w 
nale¿ytym stanie zgodnie z art. 47 a, pkt. 2 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Art.64 § 1 Kodeksu Wykroczeñ
„Kto, bêd¹c w³aœcicielem, administratorem, dozorc¹ lub 

u¿ytkownikiem nieruchomoœci, nie dope³nia obowi¹zku 
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w 
nale¿ytym stanie tabliczki z numerem porz¹dkowym nieru-
chomoœci, nazw¹ ulicy lub placu albo miejscowoœci, podlega 
karze grzywny do 250 z³ albo karze nagany.”

Informacja Wójta 
Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz informuje, ¿e dnia 28.08.2008r. zosta³ 
zakoñczony nabór wniosków na udzielenie przez gminê dofi-
nansowania do kosztów budowy oczyszczalni przydomowej. 
Ogó³em wp³ynê³o 70 wniosków o udzielenie dofinansowania, 
do dnia 10.09.2008 udzielono 32 promes na dofinansowanie  
w wysokoœci ³¹cznie- 174.806,20 z³,  zrealizowano 29 wnio-
sków,  udzielono dofinansowania w wysokoœci 147.341.00 z³. 
Pozosta³o do rozpatrzenia i realizacji 28 wniosków, które bêd¹ 
realizowane w miarê wp³ywu œrodków finansowych  na konto 
Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Gminy Lubicz.  

Wydawca:
Urz¹d Gminy Lubicz

87-162 Lubicz, ul. Toruñska 21
tel. (056) 678-21-28, 
fax (056) 678-21-22

e-mail: sekretariat@lubicz.pl; 
www.lubicz.pl

Redaktor naczelny: 
Barbara Wiertel

Nak³ad:  
2500 egzemplarzy

Druk:
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Tak dużej imprezy kolarskiej w Lubiczu nie było od wielu lat

Patrzyli na nich mistrzowie
Pierwsze Integracyjne Kryterium Asów Województwa Ku-

jawsko – Pomorskiego zgromadzi³o w niedzielê, 28 wrze-
œnia 2008 r. w Lubiczu Górnym spor¹ grupê  kolarzy oraz 
kibiców i sympatyków tej dyscypliny sportu. 

Aura tego dnia wyj¹tkowo wszystkim sprzyja³a. Od godziny 
11.30 biuro wyœcigu, mieszcz¹ce siê w Zespole Szkó³ Nr 1 w 
Lubiczu, rozpoczê³o zapisy zawodników. Uroczystego otwarcia 
imprezy dokona³ wójt gminy - Marek Olszewski.  Nastêpnie za-
prezentowano zawodników zas³u¿onych dla kolarstwa. 

Du¿¹ przyjemnoœæ sprawi³a zawodnikom runda honorowa 
w otoczeniu mistrzów kolarstwa, uczestników igrzysk olimpij-
skich m.in. Ma³gorzaty Wysockiej, Marka Leœniewskiego, Janu-
sza Sa³acha, Marcina Miêtkiego. Trasa wyœcigu  wiod³a  pêtl¹ 
ulicami: Piaskow¹, Poln¹, Lipnowsk¹ i Bankow¹. Zarówno start 
jak i meta znajdowa³y siê na ulicy Piaskowej. 

Jako pierwsze odby³o siê Kryterium Asów. Wystartowa³o 55 
zawodników, wyœcig ukoñczy³o 42 zawodników. Dystans  wy-
nosi³ 36 km. 

Klasyfikacja wyników przebiega nastêpuj¹co:

M-ce Imiê nazwisko Nazwa klubu kategoria pkt

1 Micha³ Go³aœ CYCLE COLLSTROP Elita 62

2 Wojciech Dybel TKK Pacific Toruñ Elita 43

3 B³a¿ej Janiaczyk Mróz Elita 40

4 Micha³ Kwiatkowski TKK „Pacific”SMS Toruñ Junior 34

5 £ukasz Owsian TKK „Pacific”SMS Toruñ Junior 33

6 £ukasz Wiœniowski TKK „Pacific”SMS Toruñ Junior 23

Po zakoñczonym wyœcigu zawodnikom wrêczono medale, pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. Pierwsze Integracyjne Kryterium 
Asów Województwa Kujawsko – Pomorskiego spotka³o siê z du-
¿ym oddŸwiêkiem wœród sportowców.  Zgromadzi³o 127 uczest-
ników, wywo³uj¹c ¿ywe emocje zarówno wœród zawodników 
jak i kibiców.  Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowanie 
sponsorom imprezy: Salonowi Technologii Mobilnych „VOXAN”           
w Toruniu, „Oœrodkowi Parkowemu – Hotel” w Lidzbarku We-
lskim, sklepowi rowerowemu ”Rowery Lider – Sport” w Toru-
niu, Restauracji „Zag³oba” w Lubiczu, zak³adowi produkcyjno 
– us³ugowemu sprzêtu sportowego „Bio-Bike” w Grzywnie, Po-
radni Rehabilitacyjnej „REVITA Sp. z o.o. „ w Lubiczu. 

Orlik w Grębocinie 
na finiszu 

Trwaj¹ bardzo intensywne 
prace przy budowie komplek-
su sportowego w Grêbocinie 
w ramach programu rz¹do-
wego „Orlik 2012”. 

Przypomnijmy, ¿e kompleks 
ten  - budowany na ty³ach Ze-
spo³u Szkó³ numer 2 w Grê-
bocinie - sk³adaæ siê bêdzie 
z: boiska do pi³ki no¿nej (ze 
sztuczn¹ traw¹), boiska do 
siatkówki i koszykówki (z na-
wierzchni¹ tartanow¹) oraz 
budynku socjalnego, gdzie 
znajdzie siê toaleta, prysznic, 
szatnia i pomieszczenie dla 
trenera. Ca³oœæ zostanie ogro-
dzona i oœwietlona profesjonal-
nymi reflektorami boiskowymi. 
Wraz z budow¹ uporz¹dkowa-

no teren wokó³ boiska, m.in. 
poprzez usuniêcie chorego 
i uschniêtego drzewostanu, 
usuniêcie skarpy utworzonej 
jeszcze w czasie budowy stare-
go boiska oraz nasadzenia zie-
leni ozdobnej. 

„Orlik” w Grêbocinie budo-
wany jest ze œrodków Gminy 
Lubicz ze wsparciem finanso-
wym rz¹du i samorz¹du wo-
jewództwa. Dziêki staraniom 
Urzêdu Gminy Ministerstwo 
Finansów przekaza³o na budo-
wê kompleksu 333 tys. z³ i Za-
rz¹d Województwa Kujawsko 
–Pomorskiego – równie¿ 333 
tys. z³. 

Odbiór techniczny komplek-
su przewidziano na ostatni ty-
dzieñ paŸdziernika 2008 roku, 
zaœ uroczyste oddanie obiek-
tu do u¿ytku – w dniu 30 paŸ-
dziernika 2008 roku. 

Przypomnijmy, ¿e „Orlik” w 
Grêbocinie bêdzie mia³ cha-
rakter otwarty dla ca³ej spo-
³ecznoœci gminy. Nadmieniamy 
równie¿, ¿e Gmina Lubicz zg³o-
si³a do dofinansowania w naj-
bli¿szych trzech  latach budowê 
kolejnego takiego kompleksu – 
tym razem przy Zespole Szkó³ 
nr 1 w Lubiczu Górnym. 

Inauguracja Roku 
Szkolnego 2008/2009

1 wrzeœnia 2008 r. mury 
szkolne po raz kolejny nape³ni-
³y siê gwarem dzieci  i m³odzie-
¿y. Uroczystoœæ rozpoczêcia 
roku szkolnego 2008/2009 
by³a szczególnym prze¿yciem, 
zw³aszcza dla pierwszoklasi-
stów. Wœród goœci nie zabrak³o 
wójta Marka Olszewskiego, wi-
zytatora Dariusza Zagórskiego, 
przedstawicieli duchowieñstwa  
i pracowników oœwiaty oraz 
oczywiœcie licznie przyby³ych 
rodziców. Wiele radoœci sprawi-
³y spotkania z nauczycielami i 
rówieœnikami. Odœwie¿one kla-
sy lekcyjne, nowe meble -  by³y 
mi³¹ niespodziank¹. Po czêœci 
oficjalnej, na której dyrektorzy 
¿yczyli uczniom wspania³ych 

wyników w nauce, rodzicom 
radoœci z sukcesów dzieci a 
nauczycielom zadowolenia z 
pracy, uczniowie spotkali siê 
z wychowawcami w klasach. 
Piêkna wrzeœniowa aura na-
pe³ni³a tego  dnia wszystkich 
spokojem i radoœci¹.

„Chatka Puchatka” już po 
pierwszym etapie remontu 
Zakoñczy³ siê pierwszy etap remontu przedszkola publicz-

nego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.  Remont – fi-
nansowany ze œrodków bud¿etu Gminy Lubicz – polega³ na 
wymianie wszystkich okien w przedszkolu, wymianie drzwi 
wejœciowych, dociepleniu budynku przedszkola oraz na³o¿e-
niu tynków wraz z malowaniem elewacji.  

Drugi etap remontu  wykonany zostanie w ci¹gu najbli¿-
szego roku i dotyczy³ bêdzie wnêtrza przedszkola. 
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Kajakarze sprzątają Wilczą Strugę. Za kilka tygodni rozpoczną 
się sportowe spływy

Łowienie śmieci
Trzy telewizory, dwa zderza-

ki samochodowe, jeden wózek 
dzieciêcy, jedna lodówka mar-
ki „Mors”, trochê eternitu i 
góra butelek. 

Kto by pomyœla³, ¿e z tak ma³ej 
rzeczki mo¿na wy³owiæ tyle ró¿-
norodnych œmieci? Cz³onkowie 
grupy kajakowej innestany.pl 
zakoñczyli pierwszy etap sprz¹-
tania Strugi Lubickiej. Kajakarze 
planowali pocz¹tkowo oczyœciæ 
rzeczkê w ramach jednodniowej 
akcji sprz¹tania œwiata. Okaza-
³o siê jednak, ¿e œmieci jest zbyt 
du¿o i zadanie trzeba by³o po-
dzieliæ na kilka etapów.

- Wykonaliœmy ju¿ trzy po-
dejœcia - informuje Adam Luks, 
cz³onek grupy. - Sprz¹tnêliœmy 
na razie toruñski odcinek, czyli 
mniej wiêcej po³owê strugi. Teraz 
zabieramy siê za czêœæ lubick¹.

Ktoœ móg³by zapytaæ, dlaczego 
kajakarze zainteresowali siê tak 
p³ytkim i w¹skim ciekiem, który 

raczej trudno uznaæ za szlak ka-
jakowy.

- Latem, rzeczywiœcie, Stru-
ga Lubicka jest zbyt p³ytka, aby 
mo¿na by³o ni¹ sp³ywaæ. Co inne-
go zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ – prze-
konuje Adam Luks. - Rzeczka 
zamienia siê wtedy w rw¹cy po-
tok, o górskim charakterze. 
Trudno znaleŸæ na nizinach rów-
nie interesuj¹cy i szybki ciek.

Potwierdzaj¹ to specjaliœci 
od tzw. kajakarstwa zwa³kowe-
go (nizinna alternatywa dla ka-
jakarstwa górskiego) z ró¿nych 
czêœci Polski, którzy na zapro-
szenie grupy innestany.pl ju¿ 
kilkakrotnie sp³ywali strug¹. 
Wszyscy zachwalaj¹ ostry „cha-
rakter” rzeczki i narzekaj¹ na 
piêtrz¹ce siê w niej œmieci. W³a-
œnie dlatego grupa, przy wspar-
ciu Gminy Lubicz, postanowi³a 
zmieniæ ten stan rzeczy, organi-
zuj¹c kompleksowe porz¹dki na 
ca³ej d³ugoœci strugi.

Człowiek, środowisko, integracja – to najczęściej powtarzające 
się hasła na plakatach wykonywanych przez uczniów

Sprzątaliśmy nasz 
kawałek świata

Złote Gody
W lipcu br. wójt Gminy Lu-

bicz wrêczy³ w imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczenia„za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie”.   

Uroczystoœci odby³y siê w 
miejscowym Urzêdzie Stanu 
Cywilnego, w której uczestni-
czy³y rodziny Jubilatów.

Trzy pary ma³¿eñskie ob-
chodzi³y piêædziesi¹t¹ roczni-
cê ma³¿eñstwa – Z³ote Gody i 
s¹ to:

Pañstwo Bogumi³a i Stani-
s³aw Frelichowscy (na zdjê-
ciu) z miejscowoœci Grabowiec 
wychowali dwie córki, docze-
kali siê 13 wnuków i 9 pra-
wnuków.

Pañstwo Halina i Edmund 
Grugel ze Z³otorii wychowali 
3 synów i doczekali siê 4 wnu-
ków.

Pañstwo Halina i Aleksan-
der Kisielewscy z Lubicza 
Górnego wychowali 3 dzieci i 
doczekali siê 4 wnuków.

Dostojni Jubilaci swoje 
zwi¹zki ma³¿eñskie budowa-
li w oparciu o mi³oœæ, wyrozu-
mia³oœæ i szacunek do drugiego 
cz³owieka, co pozwoli³o Im ra-
zem wytrwaæ i teraz œwiêtowaæ 
swoje jubileusze. Nie ¿a³uj¹ 
tych wspólnie prze¿ytych lat 

i ¿ycz¹ ka¿demu, aby docze-
ka³ siê tak wielkiego szczêœcia. 
Troszczyli siê wspólnie przez te 
wszystkie lata o zapewnienie 
bytu rodzinie, o dobre wycho-
wanie dzieci i ich przysz³y los. 
A dzisiaj dzieci, wnuki i pra-
wnuki s¹ im wdziêczni za trud 
i poœwiêcenie oraz darz¹ ich 
wielkim szacunkiem. 

Trud pracy i wyrzeczeñ oraz 
zgodnoœæ ich po¿ycia ma³¿eñ-
skiego doceniona zosta³a rów-
nie¿ przez w³adze pañstwowe, 
dowodem czego jest przyzna-
nie Jubilatom przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
specjalnych odznaczeñ „za d³u-
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. 
Akt dekoracji by³ oficjalnym 
przypieczêtowaniem ze stro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej 
prawdy o wzorze ma³¿eñstwa 
Jubilatów, a tak¿e wyrazem 
nadziei, ¿e nadal bêd¹ s³u¿yæ 
swoim przyk³adem i doœwiad-
czeniem dla dobra przysz³ych 
pokoleñ. Uroczystoœæ przebie-
g³a w mi³ej, sympatycznej i pe³-
nej wzruszeñ atmosferze. By³y 
gratulacje i ¿yczenia, doczeka-
nia w dostatku i zdrowiu kolej-
nych rocznic, a tak¿e kwiaty, 
pami¹tkowe dyplomy i toast za 
pomyœlnoœæ Jubilatów wznie-
siony lampk¹ szampana.

„Ziemia w Twoich Rêkach” 
- to has³o przyœwieca³o Ze-
spo³owi Szkó³ Nr 2 w Grêboci-
nie podczas akcji „Sprz¹tanie  
Œwiata  –  Polska   2008”.   Jej  
koordynacj¹  zajmowa³y  siê  
nauczycielki: Agata Marchlik, 
Ma³gorzata Barcikowska, Iwo-
na Bartczak i Jolanta Wasilew-
ska.

Najm³odsi uczniowie oczysz-
czali tereny wokó³ szko³y, zaœ 
gimnazjaliœci sprz¹tali okolice 
przystanków i sklepów. Podczas 
zbiórki œmieci by³y jednoczeœnie 
segregowane, dziêki temu wiêk-
szoœæ zebranych odpadów zo-
stanie przetworzona. Sprz¹taniu 
towarzyszy³y konkursy na ga-
zetki klasowe i plakaty. Do two-
rzenia gazetek wykorzystywano 
surowce wtórne. 

Przy wspó³pracy Szko³y Leœnej 
na Barbarce w ramach projek-
tu „Cz³owiek, œrodowisko, inte-
gracja” uczniowie starszych klas 
szko³y podstawowej wywiesza-
li plakaty informacyjne o eko-
znakach w lokalnych sklepach. 
Wykonywali równie¿ ozdoby na 
torby papierowe i przekazywa-
li do sklepów w Grêbocinie. Na 
lekcjach przyrody zosta³y prze-
prowadzone pogadanki na temat 
recyklingu i w³aœciwych zacho-
wañ konsumenckich. 

Podsumowanie akcji „Sprz¹-
tanie Œwiata” odby³o siê 30 
wrzeœnia na apelu szkolnym. 
Zwyciêzcom konkursów na ga-
zetkê i plakat wrêczono nagrody, 
które ufundowa³a Rada Rodzi-
ców.

Zofia Zieliñska
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