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Nowy rok szkolny - nowa sala sportowa i nadanie imienia Tadeusza Kościuszki
Zespołowi Szkół nr 1 w Lubiczu

Pierwszy dzwonek w województwie
Symboliczny pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym
zabrzmia³ Zespole Szkó³ nr 1 w
Lubiczu Górnym, gdzie odby³a siê Wojewódzka Inauguracja
Roku Szkolnego 2006/2007.
By³o to wa¿ne wydarzenie
dla spo³ecznoœci szko³y. Nie
zabrak³o goœci - marsza³ka województwa, Waldemara
Achramowicza, Gra¿yny Kidy,
zastêpcy dyrektora w Departamencie Ekonomicznym MEN,
Marzenny Drab, pe³ni¹cej obowi¹zki wojewody kuj-pom.,
Bo¿eny Adamskiej, kuj.-pom.
Kurator Oœwiaty, Krzysztofa Ardanowskiego, wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Miros³awa Graczyka, wicestarosty Powiatu Toruñskiego, Kazimiery
WoŸny, Przewodnicz¹cej Rady Powiatu, parlametarzystów
- Jana Wyrowiñskiego, Tomasza Lenza.
Najwa¿niejsze jednak jak
zwykle by³y dzieci i m³odzie¿.
Uczniowie pod okiem pedagogów i nauczycieli przygotowali program artystyczny. By³y
wiêc wsytêpy wokalne, by³y pokazy tañca - ludowego i nowo-

Wójt Marek Olszewski podkreślił trud i potrzebę pracy
rolników naszej gminy

Dożynkowy korowód
w Grębocinie
Msz¹ œw. w koœciele pw. Œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus w
Grêbocinie rozpoczê³y siê 26
sierpnia parafialne uroczystoœci do¿ynkowe, które zgromadzi³y nie tylko rolników, ale równie¿
w³adze samorz¹dowe w osobach
wója Marka Olszewskiego, przewodnicz¹cej Rady Gminy Hanny
Anzel oraz radnych.
Wójt Marek Olszewski z³o¿y³ szczególne podziêkowanie
dla rolników, podkreœlaj¹c trud
i potrzebê ich pracy, a tak¿e
ogromny wk³ad w kultywowanie
tradycji chrzeœcijañskich i narodowych. Po Mszy œw. korowód
do¿ynkowy w asyœcie stra¿aków

z OSP Grêbocin uda³ siê do Zespo³u Szkó³ nr 2.
W progach szko³y, przyby³ych goœci powita³a przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel.
Po symbolicznym toaœcie wzniesionym przez wójta, wys³uchano wystêpów Chóru Seniora z
Grêbocina, który na tê okazjê
przygotowa³ specjalny program
artystyczny. Nie zabrak³o tortu z
podziêkowaniami dla rolników.
Wspólna biesiada do¿ynkowa
po³¹czona z tañcami by³a œwietn¹ okazj¹ do zacieœnienia wiêzów wœród spo³ecznoœci lokalnej
oraz integracji jej mieszkañców.

czesnego w wykonaniu dzieci
m³odszych. Zebrani goœcie mogli te¿ podziwiaæ wystêpy aktorskie m³odych artystów.
Uroczystoœæ oficjalnej Inauguracji Roku Szkolnego po³¹czona zosta³a z oddaniem
piêknej hali sportowej, która
wysi³kiem w³adz gminy stanê³a
w pobli¿y obiektów szkolnych.
Podnios³a atmosfera zwi¹zana
te¿ by³a z nadaniem Zespo³owi Szkó³ nr 1 oraz gimnazjum

imienia Tadeusza Koœciuszki.
Po czêœci oficjalnej odby³y siê
w nowo oddanej hali sportowej
mecze pi³ki no¿nej i rêcznej.
Dzieñ 04.09.2006r., jego
szczególny charakter, na d³ugo pozostanie w pamiêci nie
tylko dzieci i m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym, ale równie¿ ich rodziców
i wszystkich zebranych, którzy
uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego 2006/2007.

2

WRZESIEÑ 2006

Rozmowa z Markiem Olszewskim, wójtem gminy Lubicz

Nadszedł czas budowy dróg
- Ta kadencja up³ynê³a panu pod znakiem Unii Europejskiej. By³ pan œwiadkiem
zmian, które dokona³y siê w
gminie Lubicz w ci¹gu kilku lat od wejœcia Polski do
zjednoczonej Europy. Gmina Lubicz wykorzysta³a swoje szanse?

Staraliœmy siê z powodzeniem
o ma³e granty, dla Brzezinka,
Gronowa, Grêbocina. Pieni¹dze
otrzyma³y te¿ ró¿ne stowarzyszenia, w tym Akcja Katolicka,
ochotnicze stra¿e po¿arne.

- Aby zdobyæ wiêksze fundusze niektóre gminy zaczê³y ³¹czyæ si³y i wspólne
- Sprawy zwi¹zane z przyst¹- wystêpowa³y do Unii o piepieniem naszej gminy razem ni¹dze. Gmina Lubicz rówz ca³¹ Rzeczpospolit¹ do Unii nie¿.
wp³ynê³o na nasze ¿ycie. Niew¹tpliwie jednak spraw¹ dla
- W programie Leader uczestnas najwa¿niejsz¹ by³o ubiega- niczymy wraz z gmin¹ Z³awieœ
nie siê o pieni¹dze. Wbrew nie- Wielka i Nieszawka. Wniosek
którym opiniom ich pozyskanie do Funduszu Spójnoœci przywcale nie by³o takie proste. Za- gotowujemy nawet jeszcze z
³atwienie formalnoœci utrudni- Kowalewem Pomorskim, gmi³y krajowe procedury.
n¹ Ciechocin, gmin¹ i miastem
Nie mogê siê nadziwiæ dla- Golub-Dobrzyñ. O du¿e pieni¹czego rzeczy tak proste w in- dze trzeba wystêpowaæ wspólnych krajach, u nas w Polsce nie. Druga czêœæ Funduszu
tak skomplikowano. Bo praw- Spójnoœci, to wspólny wniosek
d¹ jest, ¿e to co w innym kraju z Toruniem.
wymaga siedmiu stron, u nas
zapisaæ trzeba na stronach sie- A gdyby mia³ porównaæ
demdziesiêciu.
pan nasz¹ gminê do innych
Zabiegaj¹c o œrodki unijne polskich gmin? Gdzie plasujesteœmy skazani na dziesi¹tki je siê gmina Lubicz?
wniosków, tabelek, wyliczeñ i
- Odnoszê wra¿enie, ¿e nie
tak dalej. Wyspecjalizowaliœmy
siê jednak w naszych zabie- wszystkie gminy w Polsce kogach. Stworzyliœmy specjaln¹ rzystaj¹ w pe³ni z funduszy
komórkê w urzêdzie, której za- europejskich, a jest te¿ grudaniem jest pozyskiwanie pie- pa outsiderów, która nie wyniêdzy europejskich. Dzia³a korzystuje ich wcale. My, jeœli
ona dopiero od roku. Poza tym chodzi o poziom ¿ycia mieszmówi siê, ¿e Polska nie wyko- kañców, jesteœmy w pierwszej
rzystuje wszystkich pieniêdzy, lidze - uznano, ¿e poziom ¿ycia
które Unia nam przekazuje, naszych mieszkañców plasuje
choæ w rzeczywistoœci w nie- siê w pierwszej setce spoœród
których funduszach œrodków wszystkich polskich gmin. Pojest za ma³o. Niemniej jednak dobnie jeœli chodzi o wykorzyuda³o nam siê pozyskaæ pie- stanie œrodków europejskich,
ni¹dze na wiele inwestycji. Po- trzymamy siê pierwszej ligi
cz¹wszy od budowy ulic, po krajowej.
sieæ kanalizacyjn¹.
- W ci¹gu minionych czteNasze starania nie ogranicza³y siê wy³¹cznie do wielkich rech lat co uwa¿a pan za swoi kosztownych przedsiêwziêæ. je sukcesy a co za pora¿ki?

Nowe gminne
place zabaw
Sukcesem zakoñczy³y siê
starania Urzêdu Gminy Lubicz
o dotacjê Zarz¹du Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na budowê ogólnodostêpnego placu zabaw w Grêbocinie.
Przyznana dotacja w wysokoœci prawie 25 tys. z³otych
pozwoli na wybudowanie imponuj¹cego miejsca rozrywki i

wypoczynku dla najm³odszych,
z³o¿onego z zestawu zabawowego z wie¿ami, œlizgawkami,
huœtawkami, przeplotniami i
innymi atrakcjami. Plac zabaw
ma charakter ogólnodostêpny
i jest po³o¿ony w pobli¿u Zespo³u Szkó³ przy ul. Szkolnej.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z uporz¹dkowaniem tere-

- W sferze niematerialnej
sukcesem jest na pewno to,
¿e uda³o siê w naszej gminie
stworzyæ wspólnotê lokaln¹,
w której udaje siê funkcjonowaæ bez wiêkszych konfliktów,
co nie oznacza, ¿e przy jednomyœlnoœci. Zaœ w sferze materialnej sukcesem jest to, ¿e
mamy dobre szko³y. Mam na
myœli nie tylko budynki i wyposa¿enie, ale tak¿e poziom
kszta³cenia i wychowania. Nasze szko³y œwietnie realizuj¹
programy europejskie, Socrates Comenius, Szko³a Marzeñ.

Lubicza Górnego jeszcze dwa
lata temu, teraz jest normalnoœci¹. Poza tym staraliœmy siê
zmniejszyæ uci¹¿liwoœci, o których mówili mieszkañcy. Emocje opad³y i znaleŸli siê tacy,
którzy ekrany chwal¹.
Jeœli zaœ chodzi o ruch tranzytowy w Grêbocinie, to jest
on wyj¹tkowo uci¹¿liwy. Z dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Wojewódzkich nie osi¹gnêliœmy
porozumienia w tej sprawie.
Obawiam siê jednak, ¿e problem Grêbocina rozwi¹¿e dopiero autostrada. Choæ gdyby
w³aœciciel drogi przysta³ na na- A pora¿ki?
sze propozycje, uci¹¿liwoœci z
- Mamy bardzo du¿o zale- pewnoœci¹ zosta³yby zmniejg³oœci w modernizacji i budo- szone.
wie dróg. W ci¹gu nastêpnych
- Mówi pan o koniecznoczterech lat, niezale¿nie od te- œci rozbudowy sieci drogowej
go kto bêdzie prowadzi³ gminê w gminie. Co jeszcze trzeba
po wyborach, wysi³ki powin- zrobiæ?
ny zostaæ skupione w³aœnie na
- Musimy myœleæ o infrabudowie dróg. Potrzeby w tej
technicznej,
o
kwestii ci¹gle siê zwiêkszaj¹. strukturze
Niebawem gmina Lubicz bêdzie rozbudowie systemu wodoci¹liczyæ 17 tysiêcy mieszkañców, gowego. Niby gmina jest zwowzrasta liczba pojazdów, dlate- doci¹gowowana, ale co roku
go musimy nie tylko rozbudo- przybywa nowych domów, któwywaæ sieæ dróg gminnych, ale re trzeba do sieci do³¹czaæ.
Jest jeszcze sprawa kanarównie¿ liczymy na wsparcie
instytucji powiatowych i woje- lizacji, któr¹ tak¿e trzeba za³atwiæ wykorzystuj¹c do tego
wódzkich.
pieni¹dze europejskie. Ju¿
- Jednak wspó³praca z dro- teraz w tej dziedzinie prace
gowcami wy¿szych szcze- przebiegaj¹ bardzo sprawnie.
bli nie zawsze uk³ada³a siê Grêbocin, Gronowo i Gronównajlepiej. By³y spory wokó³ ko zostan¹ przy³¹czone do sieekranów dŸwiêkoch³onnych ci „toruñskiej” - jest ju¿ w tej
w Lubiczu Górnym. Do dziœ sprawie podpisane porozumiemieszkañcy Grêbocina na- nie. Czêœæ po³udniowa gminy
rzekaj¹ na nadmierny ruch zostanie skanalizowana wspólna tzw. pó³nocnej obwodnicy nie z innymi gminami. Do roku
Torunia.
2010, mo¿e 2012 problem kanalizacji zostanie rozwi¹zany.
- Jeœli chodzi o ekrany, to
Mo¿e wydawaæ siê, ¿e to odlewydaje mi siê, ¿e chyba wszyg³y termin, ale przecie¿ to tylscy ju¿ siê do nich przyzwyko szeœæ lat.
czaili. I to, co wydawa³o siê
- Dziêkujê za rozmowê.
niewyobra¿alne w krajobrazie

nu i zabezpieczeniem go przed
skutkami obfitych opadów
deszczu oraz wycinka suchych
ga³êzi nad terenem zabaw.
Kolejny plac zabaw wybudowany zosta³ w M³yñcu Pierwszym na terenie przyszkolnym.
Tym razem zosta³ on sfinansowany ze œrodków Gminy Lubicz oraz czêœciowo równie¿
œrodków Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Plac s³u¿yæ bêdzie
dzieciom tak¿e poza godzinami
otwarcia Szko³y Podstawowej,
gdy¿ ma on równie¿ charakter
ogólnodostêpny.
Trzeci plac zabaw wybudowany z udzia³em œrodków

gminnych powstaje w³aœnie
przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.
Tu z kolei wydatny udzia³ w jego finansowaniu mieli sami rodzice dzieci uczêszczaj¹cych
do tej¿e placówki.
Apelujemy do Czytelników o
dba³oœæ o nasze place zabaw,
alarmowanie w³adz gminnych,
swoich radnych oraz policji w
przypadku zauwa¿enia nieprawid³owego z nich korzystania,
niszczenia wyposa¿enia, albo te¿ przebywania na ich terenie osób nietrzeŸwych. Tylko
wspólnie mo¿emy zapobiec ich
dewastacji !
W.K.
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Biskup Andrzej Suski odprawił uroczystą mszę konsekracyjną w kościele parafialnym w Złotorii

Od różańca, do tańca

Koœció³ parafialny w Z³otorii
pod wezwaniem Œw. Wojciecha ma ju¿ sto lat. Z tej okazji
6 sierpnia br. odby³y siê uroczyste obchody tej rocznicy.
Mszê Œwiêt¹ konsekracyjn¹
sprawowa³ jego Ekscelencja
Ksi¹dz Biskup Andrzej Suski w koncelebrze z Ksiêdzem
Proboszczem
Krzysztofem
Stanowiczem oraz zaproszonymi ksiê¿mi z Torunia i s¹siednich miejscowoœci.
W³adze samorz¹dowe, w
osobach przewodnicz¹cej Rady Gminy Hanny Anzel oraz
wójta Gminy Lubicz Marka
Olszewskiego, z³o¿y³y w darze dla koœcio³a symboliczny
kosz stu ró¿.
Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej wszyscy zebrani, pod
przewodnictwem
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Orkiestry Wojskowej, ruszyli na
boisko przy szkole podstawowej. Mimo deszczowej aury,
nie zabrak³o mieszkañców
(w tym równie¿ miejscowych
radnych) oraz goœci. Jego
Ekscelencja Ksi¹dz Biskup
pob³ogos³awi³ zebranych, a
wójt Marek Olszewski i przewodnicz¹ca Rady Gminy
Hanna Anzel podziêkowali za

obecnoœæ i poœwiêcenie o³tarza ciep³ymi s³owami, kwiatami oraz piêknym witra¿em
z postaci¹ œw. Wojciecha. Podziêkowania od w³adz gminy otrzyma³ równie¿ ksi¹dz
kanonik Krzysztof Stanowicz, dr Marek Rubnikowicz
– Wojewódzki Konserwator
Zabytków oraz Anna Horwatt – Baniewicz, która odrestaurowa³a wnêtrze koœcio³a.
Gor¹ce s³owa podziêkowañ
skierowane by³y równie¿ do
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Z³otorii - Barbary Kisielewskiej. Medalami zostali
uhonorowani najbardziej oddani dzia³alnoœci spo³ecznej
mieszkañcy Z³otorii.
Nastêpnie Ksi¹dz Proboszcz
i Pan Wójt oficjalnie otworzyli dalsz¹ czêœæ uroczystoœci
– festyn œrodowiskowy, po
czym na estradzie rozpoczê³y siê wystêpy. Strugi deszczu, które la³y siê z nieba, nie
przeszkodzi³y dobrej zabawie.
Du¿y namiot sprawi³, ¿e bez
ryzyka „przemokniêcia do suchej nitki”, uczestnicy festynu mogli zasi¹œæ przy sto³ach
i przy rytmach orkiestry wojskowej konsumowaæ pyszn¹
grochówkê i chleb ze smal-

Kanalizacja Grębocina, Rogówka i Gronowa coraz bliżej

Gmina nie musi płacić

cem. Uroczystoœci uœwietni³y równie¿ wystêpy chórów z
Grêbocina. Kapela Ludowo
– Biesiadna „Toruniacy” porwa³a wszystkich do wspólnego œpiewu, a zespó³ „Kapitan
Thorn” przypomnia³ szlagiery piosenki ¿eglarskiej. Nie
zabrak³o te¿ wystêpów dzieci
ze Szko³y Podstawowej w Z³otorii, nagrodzonych gromkimi brawami. Na zakoñczenie

przeboje taneczne zagra³ zespó³ Clown.
Mimo, ¿e ze wzglêdu na kapryœn¹ aurê festyn zosta³
nieco skrócony, to jednak
sw¹ wyj¹tkowoœci¹ na d³ugo
pozostanie w pamiêci. Mieszkañcy Z³otorii oraz goœcie
udowodnili, ¿e dobrej zabawy
nie jest w stanie zepsuæ nawet najgorsza pogoda.
M.R.

W trakcie pikniku ekologicznego z terenu gminy Lubicz
zniknęły 4 tony odpadów

Doniczki za śmieci

Urz¹d Gminy w Lubiczu podj¹³ kolejne kroki w celu przygotowania pe³nej dokumentacji do z³o¿enia wniosku do KoW dniu 12 sierpnia br. na Jadwiga Rafiñska i Krobi - Mamisji Europejskiej o dofinansowanie budowy kanalizacji z
boisku
osiedlowym w Lubiczu rian Sulecki.
unijnego Funduszu Spójnoœci.
Na podstawie umowy z Toruñskimi Wodoci¹gami (TW)
ustalono, ¿e kanalizacja tych
trzech miejscowoœci odby³aby
siê poprzez wybudowanie sieci
przez TW, z udzia³em œrodków
UE (ok. 80%) i pod³¹czenie jej
do istniej¹cej kanalizacji toruñskiej. Gmina Lubicz ze
swej strony udzieli TW wsparcia merytorycznego w zakresie
prac koncepcyjnych. TW zleci³y przygotowanie dokumentacji
firmie Grontmij. Ze swej strony gmina nie poniesie ¿adnych
kosztów zwi¹zanych z budow¹
ca³ej sieci.
Firma Grontmij i Urz¹d Gminy Lubicz intensywnie pracuj¹ obecnie nad stworzeniem
Studium Wykonalnoœci, niezbêdnego do z³o¿enia wniosku.
Zanim to jednak nast¹pi nale¿y najpierw wykonaæ bardzo

szczegó³ow¹ koncepcjê kanalizacji tych miejscowoœci (poziom szczegó³owoœci obejmuje
przyk³adowo przebieg kanalizacji przez ka¿d¹ dzia³kê ewidencyjn¹). Tak przygotowane
dokumenty zostan¹ z³o¿one do Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który poœredniczy pomiêdzy
beneficjentami a Komisj¹ Europejsk¹. Wstêpnych decyzji
Komisji Europejskiej nale¿a³oby siê spodziewaæ jeszcze w
2007 roku, zaœ pierwsze roboty
ruszy³by w 2008 roku. Kanalizacja tych trzech miejscowoœci zakoñczy³aby siê najpóŸniej
wiosn¹ 2010 roku. Szacowany
wstêpnie koszt inwestycji to ok.
24,5 mln z³otych, z czego ok.
21 mln z³ mo¿e daæ Unia Europejska.
W.K.

Górnym odby³ siê organizowany
przez Mack Pol Eco – Expert i
Urz¹d Gminy w Lubiczu piknik
ekologiczny. Sponsorami pikniku by³y ,,Gaspol”, MPO-Toruñ,
,,Geofizyka” i SM Lubicz. W trakcie festynu przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej oraz
wiele innych gier i zabaw.
W konkursie ekologicznym
pierwsze miejsce zaj¹³ p. Gutlik,
drugie p. Miastkowski, trzecie
p. Iwiñska, czwarte p. Pejkowski, pi¹te p. Rafiñski. Nagrody
za wykazan¹ wiedzê w zakresie
ekologii wrêczy³ wójt gminy Lubicz Marek Olszewski.
Przez ca³y czas trwania pikniku mieszkañcy Gminy Lubicz
zbierali makulaturê, szk³o bia³e i
kolorowe a tak¿e odpady plastykowe.
W zbiórce odpadów uczestniczyli równie¿ Radni Gminy:
Juliusz Przybylski i Zbigniew Zonenberg oraz so³tysi z Mierzynka

Za ka¿de 10 kg dostarczonych
odpadów mo¿na by³o otrzymaæ
doniczkê z bylin¹ do posadzenia
na dzia³ce, balkonie lub ogrodzie.
Do godz. 17 trwa³a zaciêta walka o jak najwiêksz¹ iloœæ
dostarczonych surowców. Sporo by³o pracy z wa¿eniem i ewidencj¹ dostarczanych odpadów.
Po dok³adnym sprawdzeniu iloœci dostarczonych surowców
zwyciêzcami okazali siê p. Buczkowscy przed p. Rumiñskim i
p. Wasilewskim, którzy odebrali z r¹k Wójta zas³u¿one nagrody. Pan Maciej Deperas z firmy
Mack Pol Eco-Expert wrêczy³
zwyciêzcom upominki od firmy
Gaspol i SM Lubicz.
£¹cznie zebrano prawie 4 tony odpadów, zniknê³a z terenu
Gminy Lubicz ,,góra œmieci” i taki by³ cel tego pikniku, œmieci
pojecha³y do sortowni.
M.G.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił ponad 100
dzieciom z najuboższych rodzin wyjazdy wakacyjne

Kolonie dla dzieci
Ponad setka dzieci, przy wspó³udziale Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu, beztrosko bawi³a siê w
czasie pobytu na wakacyjnych koloniach. Dla dzieci z najubo¿szych rodzin naszej gminy by³a to jedyna okazja do
wyjazdu nad morze, w góry lub nad jezioro.
W tym roku GOPS w Lubiczu
mia³ mo¿liwoœæ zorganizowania
kolonii w niemal wszystkich zak¹tkach kraju. W nadmorskim
W³adys³awowie dzieci zakosztowa³y k¹pieli w zburzonych
falach s³onego Ba³tyku. Zamieszkiwa³y w piêknym pensjonacie tu¿ przy alei gwiazd
polskiego sportu. W Zakopanem, gdzie przebywa³y dzieci
rolników, g³ówn¹ atrakcj¹ by³y
spacery po Krupówkach.
Dzieci pozna³y trud górskiej
wspinaczki, dotar³y na Guba³ówkê i Morskie Oko i chêtnie ustawia³y siê w kolejce po
zdjêcie z bia³ym misiem. We
W³adys³awowie i Zakopanem
dzieci mieszka³y w luksusowwych warunkach i co najwa¿niejsze za niewielk¹ kwotê. T¹
bardzo atrakcyjn¹ ofertê zawdziêczamy przewodnicz¹cej
Rady Gminy, Hannie Anzel.

Interesuj¹cy okaza³ siê równie¿ kolonijny wyjazd do zaprzyjaŸnionego
W³oc³awka.
Stamt¹d organizowano wycieczkê do Warszawy, ¯elazowej Woli. Dzieci pluska³y siê
w basenie, organizowa³y zabawy taneczne, lecz chyba
najbardziej cieszy³y siê z wolnego dostêpu do komputerów.
Co zrozumia³e, przecie¿ na co
dzieñ nie maj¹ takiej mo¿liwoœci. Pe³nym sukcesem zakoñczy³ siê równie¿ wyjazd na
Litwê.
Z ka¿dego wyjazdu dzieci
wraca³y z uœmiechem na twarzy, zadowolone i pe³ne wra¿eñ.
Cieszy, ¿e wielotygodniowe starania pracowników Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Lubiczu przynios³y radoœæ tak
wielu rodzinom. Jeszcze raz
okaza³o siê, ¿e uœmiech dzieci
jest najlepsz¹ zap³at¹ za wykonan¹ pracê.

Rejestracja przedpoborowych – rocznik 1988

Armia czeka

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z § 7 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.
U. z 1992r. Nr 40, poz. 173 z póŸn. zm) w okresie od 2 paŸdziernika do 4 paŸdziernika 2006r. na terenie gminy Lubicz przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.
Rejestracja odbêdzie siê w lokalu Urzêdu Gminy w Lubiczu, ul. Toruñska 21 w sali nr 4 w godzinach od 8.00
do 13.00.
Przedpoborowy zg³aszaj¹cy siê do rejestracji obowi¹zany jest przedstawiæ dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy stwierdziæ jego to¿samoœæ. Przedpoborowy trwale
niezdolny do osobistego zg³oszenia siê do rejestracji z powodu kalectwa lub u³omnoœci mo¿e obowi¹zek ten spe³niæ
za poœrednictwem pe³noletniego cz³onka najbli¿szej rodziny.
Osoba ta obowi¹zana jest przedstawiæ organowi przeprowadzaj¹cemu rejestracjê dokumenty przedpoborowego okreœlone w punkcie 4 i dokument stwierdzaj¹cy niemo¿noœæ
osobistego zg³oszenia siê przedpoborowego oraz w³asny dowód osobisty.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowi¹zku zg³oszenia siê do rejestracji w terminie okreœlonym w obwieszczeniu.
Przedpoborowy, który bez uzasadnionej przyczyny nie
dope³ni obowi¹zku zg³oszenia siê do rejestracji w okreœlonym terminie miejscu lub nie przedstawi nakazanych dokumentów, podlega w myœl art. 224 pkt 1 ustawy z dnia 21
listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póŸn.
zm.) grzywnie lub karze ograniczenia wolnoœci.

Gminny GOPS przekazuje najuboższym pomoc żywnościową

Dostawa raz w miesiącu
Bardzo du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê wœród najubo¿szych mieszkañców gminy Lubicz pomoc w postaci produktów ¿ywnoœciowych. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Lubiczu jest cz³onkiem Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski
Bank ¯ywnoœciowo-Rzeczowy. Dziêki op³acanym przez Gminê sk³adkom, mamy mo¿liwoœæ zapewnienia pomocy osobom
i rodzinom najbardziej potrzebuj¹cym.
¯ywnoœæ kierowana jest do naszej gminy w ramach pomocy krajów Wspólnoty Europejskiej. Z toruñskiego Banku
¯ywnoœci najczêœciej otrzymujemy mleko, m¹kê, makaron,
kaszê i ry¿, a czasami tak¿e pasztety, ryby, s³odycze i napoje. Dzia³aj¹ce przy GOPS w Lubiczu Towarzystwo Przyjació³
Dzieci wzbogaca ofertê magazynu poprzez rozdawcnictwo zeszytów, odzie¿y i innych towarów.
Dostawy otrzymujemy przynajmniej raz w miesiacu. Mamy
nadziejê, ¿e wœród osób, które otrzymuj¹ produkty ¿ywnoœciowe znajd¹ siê chêtni do pomocy przy roz³adunku towarów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu.

Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju

Rodzice żołnierzy

Pañstwo Renata i Ryszard
Wojtowiczowie z M³yñca Pierwszego 5 wrzeœnia zostali zaproszeni przez wójta gminy Lubicz
Marka Olszewskiego na uroczystoœæ wrêczenia srebrnego
medalu za zas³ugi dla obronnoœci kraju.
Na uroczystoœæ przyby³ Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ
w Toruniu p³k. Jan Rynkiewicz, który wraz z wójtem wrêczy³ odznaczonym medale,
kwiaty i list gratulacyjny.
Pañstwo Wojtowiczowie wy-

chowali 10 dzieci. Trzech synów Roman, Janusz i Tomasz
ju¿ odby³o zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹. Zarówno wójt Marek Olszewski jak i Wojskowy
Komendant Uzupe³nieñ gratulowali odznaczonym i podziêkowali za trud w³o¿ony w
wychowanie dzieci, ¿ycz¹c im
du¿o zdrowia, pomyœlnoœci i
ponownego spotkania, na którym wrêczone zosta³y z³ote medale za zas³ugi dla obronnoœci
kraju.

Renata i Ryszard Wojtowiczowie otrzymali z³ote medale za zas³ugi dla obronnoœci kraju
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Impreza integracyjna dla niepełnosprawnych mieszkańców gmin Lubicz, Czernikowa, Łubianki i Kowalewa Pomorskiego

Święto strachów polnych
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Lubiczu po raz
kolejny zorganiozwa³ imprezê integracyj¹ dla osób niepe³nosprawnych pt. „Œwiêto
strachów polnych”. 1 lipca wokó³ Muzeum Drukarstwa i Piœmiennictwa w Grêbocinie
spotkali siê niepe³nosprawni
z gminy Lubicz, Czernikowa,
£ubianki oraz z Kowalewa Pomorskiego - cz³onkowie Warsztatów Terapii Zajêciowej. Jak
zwykle nie zabrak³o wójta gminy Lubicz, Marka Olszewskiego, przewodnicz¹cej Rady
Gminy Hanny Anzel oraz radnych, którym problemy osób
niepe³nosprawnych nigdy nie
by³y obce.
Uczestnicy warsztatów wykonali barwne strachy polne,
które wziê³y udzia³ w paradzie ulicami Grêbocina. Impre-

zê uœwietni³y wystêpy zespo³u Pieœni i Tañca „Toruniacy”,
orkiestry dêtej Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury
w Toruniu oraz toruñskiej grupy mi³oœników kultury Indian
Ameryki Pó³nocnej. O dobry
humor najm³odszych dzieci zadbali szczudlarze, którzy czêstowali s³odyczami, rozdawali
balony. Nasi niepe³nosprawni brali aktywny udzia³ w zabawach i konkursach, które
by³y nagradzane drobnymi
upominkami. Jak zwykl nie
zabrak³o poczêstunku - pyszn¹ grochówk¹, bigosem, kie³baskami z grilla oraz s³odk¹
wat¹ cukrow¹. Zabawa i tañce
trwa³y do póŸnego wieczora. O
zmroku jako ostatnia atrakcja
odby³ siê lubiany przez wszystkich efektowny pokaz sztucznych ogni.

Parada strachów polnych, która przesz³a ulicami Grêbocina wzbudzi³a ogromne zainteresowanie mieszkañców wsi.
Nie wszêdzie mo¿na przecie¿ ogl¹daæ podobne przemarsze

Rolnictwo. Kontrole w gospodarstwach rolnych pod kątem przestrzegania przepisów
ochrony środowiska w gospodarstwach.

Trzeba wiedzieć i przestrzegać
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przypomina podstawowe informacje dotycz¹ce wymogów
ochrony œrodowiska, jakie musz¹ byæ przestrzegane w gospodarstwach na terenach
objêtych ONW:
nawozy naturalne wyprodukowane w ci¹gu roku w
gospodarstwie nie powinny
przekraczaæ rocznej dawki 170
kg azotu w czystym sk³adniku
na 1 ha u¿ytków rolnych - przy
nadwy¿ce obornika powinna
byæ zawarta umowa z s¹siadem na odbiór nadwy¿kowych
iloœci nawozów naturalnych;
nawozy naturalne nale¿y
przechowywaæ w pomieszczeniach inwentarskich (na
g³êbokiej œció³ce) lub na nieprzepuszczalnych p³ytach zaopatrzonych
w
instalacje
odprowadzaj¹ce wycieki do
szczelnych zbiorników na gnojowicê i wodê gnojow¹;
stosowanie nawozów naturalnych na pola winno odbywaæ siê w okresie od 1 marca
do 30 listopada,
nawozy naturalne nale¿y
wymieszaæ z gleb¹ nie póŸniej
ni¿ nastêpnego dnia po ich zastosowaniu;
nawozów naturalnych nie
nale¿y stosowaæ w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 20 m od strefy

ochronnej Ÿróde³ i ujœæ wody;
nawozy mineralne nale¿y przechowywaæ zgodnie z
etykiet¹ znajduj¹c¹ siê na
opakowaniu lub wytycznymi producenta danego œrodka
- nawozy luzem nale¿y przechowywaæ w pryzmach formowanych na utwardzonym
pod³o¿u pod przykryciem z
materia³u
wodoszczelnego,
pryzma nie mo¿e byæ z³o¿ona
na spadku terenu oraz strefie
ochrony poœredniej;
zabronione jest stosowanie nawozów mineralnych na
glebach zalanych wod¹, przykrytych œniegiem lub zmarzniêtych do g³êbokoœci 30 cm;
œrodki ochrony roœlin – nale¿y stosowaæ tylko dopuszczone do obrotu, posiadaj¹ce
stosowne zezwolenia (etykieta
na opakowaniu);
sprzêt w gospodarstwie powinien byæ sprawny technicznie, w przypadku posiadania
opryskiwacza rolnik powinien
posiadaæ aktualne zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w
tym zakresie;
nale¿y posiadaæ ewidencjê
zabiegów wykonywanych przy
u¿yciu œrodków ochrony roœlin
w swoim gospodarstwie;
nale¿y przestrzegaæ okresów karencji podczas staso-

wania œrodków ochrony roœlin
(zapis w ewidencji);
w przypadku zastosowania
œrodków ochrony roœlin, nale¿y przestrzegaæ okresów prewencji dla pszczó³, zgodnie z
informacj¹ zawart¹ na etykiecie œrodków ochrony roœlin;
obowi¹zuje zakaz wypalania
u¿ytków zielonych i œciernisk
(s³omy, resztek po¿niwnych), a
fakt podpalenia nale¿y zg³osiæ
policji i stra¿y po¿arnej;
urz¹dzenia melioracji szczegó³owej (tamy i rowy) powinny
byæ utrzymane w sprawnoœci
technicznej;
przy rolniczym wykorzystaniu œcieków i osadów komunalnych na terenie gospodarstwa,
nale¿y posiadaæ kserokopiê
wa¿nego pozwolnienia wodnoprawnego oraz plan nawo¿enia
i analizy glebowej;
obowi¹zuje zakaz wykorzystywania œcieków na gruntach
do upraw roœlin przeznaczonych do bezpoœredniego spo¿ycia przez ludzi i zwierzêta;
nale¿y utrzymaæ czystoœæ i
porz¹dek w gospodarstwie (posiadanie urz¹dzenia do gromadzenia odpadów bytowych
– pojemnik na œmieci, zakaz posiadania dzikich wysypisk na
terenie ca³ego gospodarstwa,
posiadanie zbiornika na gro-

madzenie œcieków bytowych);
w przypadku wykorzystywania œrodków ochrony roœlin, gospodarstwo powinno
posiadaæ wyznaczone miejsca
do gromadzenia opakowañ po
œrodkach produkcji

Uwaga !
Zgodnie
z
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
1 sierpnia 2006r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objêtych planem rozwoju obszarów
wiejskich – termin realizacji
wymogu przystosowania gospodarstw do wymogów UE
dotycz¹cy budowy p³yt obornikowych i zbiorników na gnojowicê, zosta³ przesuniêty do
dnia 31 grudnia 2007r.

Susza 2006
Na terenie gminy Lubicz
klêsk¹ suszy zosta³o dotkniêtych 5577,35 ha gospodarstw
rolnych tj. 344 gospodarstw z
17 so³ectw.
Zniszczon¹
powierzchniê
upraw stanowi 4225,86 ha.
Ogó³em wysokoœæ strat wynosi 4 441 686,14 z³.
Zosta³a uruchomiona linia kredytowa na wznowienie
produkcji na obszarach dotkniêtych susz¹. Szczegó³owe
informacje mog¹ otrzymaæ
Pañstwo w Urzêdzie Gminy
w Lubiczu, ul. Toruñska 21,
pok. 37, tel. (056) 678-21-28.
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Złota rocznica

28 sierpnia 2006 r. Pañstwo
Teresa i Stefan Dolega z miejscowoœci Lubicz Dolny obchodzili Z³ote Gody. Nastêpnego
dnia wójt gminy Lubicz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczy³ Jubilatów
medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Uroczystoœæ
odby³a siê z w Urzêdzie Stanu
Cywilnego w Lubiczu.
Dostojni Jubilaci wytrwali razem 50 lat – to wiele, ale
minê³y szybko, a dzisiaj s¹
ogromnie dumni i szczêœliwi,
¿e wychowali 4 dzieci i doczekali siê 7 wnuków i 1 prawnuka, którzy s¹ im wdziêczni za

trud i poœwiêcenie oraz darz¹
ich wielkim szacunkiem.
Ma³¿onkowie wyrazili sobie
nawzajem serdeczne podziêkowania za wspólnie prze¿yte
lata i z³o¿yli przyrzeczenie, ¿e
uczyni¹ wszystko aby ich ma³¿eñstwo by³o nadal szczêœliwe.
Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ przebieg³a w mi³ej,
sympatycznej i pe³nej wzruszeñ atmosferze. By³y gratulacje i ¿yczenia doczekania w
dostatku i zdrowiu kolejnych
rocznic, a tak¿e kwiaty, lampka szampana i pami¹tkowy dyplom.

Podczas festynu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Toruniu uczniowie doskonalili swoją wiedzę
o zasadach ruchu drogowego

Z żużlowcami na rowerach
Uczniowie Zespo³u Szkó³
nr 1 w Lubiczu uczestniczyli 3 czerwca w festynie Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu
Drogowego w Toruniu. Festyn by³ okazj¹ do przekazania
uczniom wiedzy o ruchu drogowym i doskonalenie umiejêtnoœci poruszania siê rowerem.
Uczniowie brali udzia³ w licznych konkursach dotycz¹cych
znajomoœci znaków drogowych
i przepisów ruchu pieszych i
pojazdów. Uczestnicy festynu
mieli okazjê popisaæ siê bogat¹ wiedz¹, dziêki czemu wielu
z nich zdoby³o nagrody rzeczowe. Najtrudniejsz¹ konkurencj¹ okaza³ siê rowerowy tor
przeszkód. Tym wiêksza radoœæ dla nas, ¿e uczeñ gimnazjum Marcin Sikora zdoby³ I
miejsce i sta³ siê posiadaczem
nagrody g³ównej, czyli roweru
górskiego.

Podczas festynu uczniowie
obserwowali popisy stra¿aków,
policjantów, ¿u¿lowców jako
doœwiadczonych
kierowców,
którzy wykonywali ró¿ne manewry. Prezentowany by³ tak¿e
sprzêt stra¿acki. Pokazy te cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Ponadto wielu uczniów
zda³o egzamin na kartê rowerow¹ i motorowerow¹.
Organizatorki wyjazdu M.
Gonkowska i H. Osiñska uwa¿aj¹, ¿e takie imprezy motywuj¹ coraz wiêksz¹ grupê
uczniów do poznawania zasad
bezpiecznego poruszania siê po
drogach oraz czêstego w nich
udzia³u. Wszyscy wrócili zadowoleni z tak atrakcyjnie i efektywnie spêdzonego sobotniego
przedpo³udnia.
M. Gonkowska
H. Osiñska

Komisariat Policji w Lubiczu Górnym

Lampka szampana w Urzêdzie Stanu Cywilnego z okazji
Z³otych Godów

Adres: Lubicz Górny ul.Boczna 6
87-162 Lubicz
woj.kujawsko-pomorskie
Tel: (056) 6372561, (056) 6782117
Fax: (056) 6372561
Kierownik Posterunku
mł.asp. Krzysztof Krawczyk

Remonty

Nowości wydawnicze

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu przeprowadzi³a
remont w swoich pomieszczeniach. Wymienione zosta³y
okna, drzwi, przep³ukano kaloryfery, dziêki czemu zim¹ w
pomieszczeniach biblioteki bêdzie cieplej.
Mamy tak¿e dobr¹ wiadomoœæ dla Czytelników filii
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grêbocinie. Od listopada biblioteka przenosi siê z pomieszczenia w Zespole Szkó³ nr 2 do
Wydawca:

Urz¹d Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruñska 21
tel. (056) 678-21-28,
fax (056) 678-21-22
e-mail: info@lubicz.pl;
www.lubicz.pl

Redaktor naczelny:
Barbara Wiertel

wyremontowanego lokalu zajJeszcze jedna dobra wiadomoœæ dla Czytelników z gmimowanego przed remontem, ny Lubicz. Gminna Biblioteka otrzyma³a od Ministerstwa
który zosta³ powiêkszony o lo- Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Promocji
kal biblioteki szkolnej.
Czytelnictwa dotacjê docelow¹ na zakup ksi¹¿ek w kwoBiblioteka posiada 8900
ksi¹¿ek i 10 tytu³ów czasopism
do korzystania na miejscu i
wypo¿yczania. Czytelnicy bêd¹ mogli korzystaæ codziennie
od godz.12.00 do godz.18.00 z
ksiêgozbioru, czasopism, kaset
wideo i p³yt DVD oraz z czytelni internetowej.
Nak³ad: 2200 egzemplarzy
Druk:

cie 18.800,00 z³otych.
Czytelnicy otrzymaj¹ ju¿ w po³owie wrzeœnia 792 ksi¹¿ki z zakupu dokonanego 30 sierpnia. Zakupiono du¿o
nowoœci z literatury piêknej polskiej i obcej, literatury dla
dzieci i m³odzie¿y oraz z literatury popularnonaukowej.
Wykaz najciekawszych pozycji znajduje siê na stronie biblioteki w Internecie.

Kasety wideo i płyty DVD
Mi³oœników filmów zapraszamy do wypo¿yczania ostatnio zakupionych filmów na p³ytach DVD: „Firewall”,
„Agent XXX 2”, „Bambi 2”, „Tylko mnie kochaj”, „Ja wam
poka¿ê”, „Detonator”, „Casanova”.

Uwaga!
Biblioteki publiczne sprzedaj¹ kasety wideo
po 5,00 z³otych za sztukê

