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Budżet gminy Lubicz na 2021 rok
Wydatki gminy Lubicz w tym roku
wyniosą ponad 115 mln zł. Czy to
oznacza, że można je rozdzielić dowolnie? – Nie można, tak naprawdę
do dyspozycji mamy kilkadziesiąt
mln zł – mówi wójt Marek Nicewicz.
Dlaczego?
21 stycznia Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie tegorocznego budżetu gminy z dochodami 118 182 206
zł i wydatkami 115 224 447 zł. Nadwyżka w wysokości 2 957 759 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Mimo że wydatki wyglądają imponująco, to tak naprawdę możemy rozdzielić
¼ budżetu – mówi wójt Marek Nicewicz.
– Pozostałe ¾ budżetu, to pieniądze, które do nas trafiają głównie z dotacji i subwencji oraz na pokrycie zadań zleconych,
czyli z przeznaczeniem na konkretne
cele. Wpływają oficjalnie do budżetu,
a za chwilę przekazujemy je dalej, np. na
oświatę i pomoc społeczną.
Najwięcej na edukację
Oświata jest największą pozycją wynoszącą 32,5 proc. budżetu. To przeszło 37
mln zł. Drugim tego typu wydatkiem jest
pomoc społeczna zajmująca 29 proc. budżetu, a więc przeszło 33 mln zł.
Trzecim z kolei wydatkiem, ale dopiero pierwszym, o którym w pełni decyduje gmina są inwestycje. W tym roku

Lubicz wyda na nie 13,5 proc. budżetu,
czyli prawie 15,5 mln zł. Najważniejsze to: budowa kanalizacji w Lubiczu
Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi, budowa dróg - np. ul. Toruńskiej w Grębocinie, budowa sali gimnastycznej dla
szkoły w Lubiczu Dolnym oraz przebudowa remizy OSP w Złotorii.
Utrzymanie dróg i oświetlenia pochłania 7 proc. budżetu, a „pozostałe wydatki” to szeroki „worek”, w którym

mamy m.in. dopłaty dla mieszkańców
do wody i ścieków, rezerwa budżetowa na sytuacje kryzysowe, wszystkie
koszty ochrony środowiska, wydatki
związane z funkcjonowaniem biura
rady i sołectw, geodeci, operaty szacunkowe, plany zagospodarowania czy
odszkodowania za przejęcia gruntów.
Pieniądze sołeckie
Warto zaznaczyć, że stanowiący 0,6
proc., czyli 681 tys. zł fundusz sołecki,

to tylko te pieniądze, które mieszkańcy
rozdzielają sami podczas wrześniowego
zebrania wiejskiego. Pozostałe wydatki w sołectwach znajdują się w innych
kawałkach widocznego na grafice tortu.
- Tegoroczny budżet to budżet zrównoważony – mówi wójt Marek Nicewicz. – Nie planujemy w tym roku
deficytu. Trzeba jednak pamiętać, że
sytuacja w związku z pandemią jest
trudna, a budżet gminy w dużej części
składa się z pieniędzy, które otrzymujemy z budżetu państwa. Dlatego tak
naprawdę nie mamy żadnej pewności, że nasze prognozy staną się faktem. Także na naszym terenie mogą
zdarzyć się różne sytuacje związane
z organizacją i logistyką zaplanowanych zadań. Chciałbym jednak podkreślić, że zrobimy wszystko, aby
działać jak najsprawniej i realizować
nasze pomysły. Zresztą każdy, kto
obserwuje pracę gminy, choćby śledząc naszą stronę internetową czy
„Gońca gminnego”, to doskonale
wie, że mimo pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, działaliśmy
cały czas, budując, remontując, modernizując czy przygotowując dokumentację przyszłych inwestycji.
Na www.lubicz.pl znajdziecie link do
filmu, w którym zawiłości tegorocznego
budżetu wyjaśnia wójt Marek Nicewicz.
(KM)

2

luty 2021

Znawca rolnictwa, a prywatnie fan żużla

Wykonanie przyłącza zgłoś przed zasypaniem wykopu!

Teraz sam sobie Sprawdzamy podłączenia,
będę szefem
deklaracje i umowy
Urząd Gminy Lubicz zachęca
mieszkańców sołectwa Krobia, Lubicz Dolny i Lubicz Górny do podłączeń swoich domów do kanalizacji. To konieczne.

Mirosław Górski razem z koleżankami z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Lubicz. Fot. JN

Mirosław Górski, kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odszedł na emeryturę. Pod koniec
stycznia pożegnał się z szefostwem
i współpracownikami.
Mirosław Górski pracę zawodową zaczynał w obecnym Pacifiku w 1981
roku. W 1985 r. został urzędnikiem
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego.
W Urzędzie Gminy Lubicz pan Mirek przepracował 32 lata. Najpierw
jako inspektor ds. inwestycji, potem
kierownik referatu rolnictwa i gospo-

darki żywnościowej, kierownik działu
techniczno-inwestycyjnego, a od 2011
roku kierownik referatu rolnictwa
i ochrony środowiska.
- W tym czasie miałem przyjemność
poznać wielu wspaniałych ludzi, w tym
sołtysów i radnych – mówił. – Teraz
sam sobie będę szefem, ale na pewno
będzie mi brakowało moich cudownych koleżanek z referatu.
Na emeryturze pan Mirek zamierza
poświęcać dużo czasu swoim trzem
pasjom – działce, łowieniu ryb, a gdy
skończy się pandemia żużlowi.
(KM)

Pandemia. Na pomoc przedsiębiorcom

Zwolnienie z opłaty za
koncesję na alkohol
Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z należnej za
rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii.
Możliwość całorocznego zwolnienia
z tej opłaty dały samorządom przepisy, które weszły w życie zaledwie 26
stycznia 2021 r.
– Dzięki temu mieliśmy prawo zwolnić właścicieli lokali gastronomicznych
i hoteli z opłat za sprzedaż alkoholu do

Właściciele domów mają obowiązek
przyłączenia się do istniejącej kanalizacji publicznej i likwidacji szamba
(zgodnie z ustawą z 13.09.96 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wyjątek stanowią posiadacze
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W lutym w Krobi pojawiła się komisja
z urzędu, która sprawdzała w jaki sposób oprowadzane są ścieki z poszczególnych domostw na następujących ulicach: Okrągła, Olszynowa, Olimpijska,
Pod Dębami, Cisowa, Osikowa, Osiedlowa, Żytnia, Makowa, Poprzeczna.
W następnej kolejności komisja odwiedzi Lubicz Dolny i Lubicz Górny. Taka
sytuacja miała już miejsce w Złotorii.
Sieć oraz przyłącza do granicy działek
zostały wybudowane ze środków pu-

blicznych – z budżetu gminy i dotacji
unijnej, natomiast przyłączenie posesji
od granicy działki do domu leży po
stronie jego właściciela.
Właściciel może wykonać to sam, zgodnie ze sztuką budowlaną, albo zlecić,
np. lubickiemu Zakładowi Usług Komunalnych, który nadzoruje funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy.
Bieżący odcinek przyłącza to ok. 100 zł
za metr. W razie problemu z jednorazowym wyłożeniem tej kwoty zachęcamy
do kontaktu z biurem tej gminnej spółki.
Co istotne, ważne, aby wykonanie przyłączenia domu zgłosić do ZUK w momencie, gdy ułożona w wykopie rura
jest widoczna, czyli przed zasypaniem.
Inspektor ze spółki przyjedzie na odbiór
w ciągu 2-4 dni (kontakt do ZUK: 56
678 53 14 w. 30, 609 599 935).
Przy okazji wizyty komisji z UG
urzędnicy przyjrzą się także innym
sprawom.
• Zgodności deklaracji odpadów
z liczbą mieszkańców danej pose-

sji (sprawy można wyjaśniać pod
nr tel. 56 621 21 28, Urząd Gminy
Lubicz pok. nr 1).
• Posiadaniu kompostowników u tych osób, które je zgłosiły (nr
tel. 56 621 21 28, pok. nr 1).
• Poproszą też o przedłożenie umów
i rachunków za wywóz szamba
(56 621 21 28, pok. nr 1).
• Sprawdzą również zgodność opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym
(56 621 21 09, pok. nr 27).
• Sprawdzą także czy na domach
lub bramkach w widocznym miejscu są umieszczone numery posesji i skrzynki pocztowe – przypominamy, że akurat ten obowiązek
spoczywa na ich właścicielach.
Członkowie gminnego zespołu posiadają identyfikatory i upoważnienia wójta.
Uwaga – komisja nie pobiera żadnych
opłat, będzie natomiast dysponować
różnymi drukami dla mieszkańców.
(KM)

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
•
•

Przypominamy, spalanie śmieci
w domowych piecach czy kotłowniach jest zabronione.
Za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji
oraz usuwanie sopli i nawisów
śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami
i chodnikami, odpowiada właściciel posesji. Śnieg należy pryzmować na chodniku bezpośrednio
przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników w taki sposób, aby od-

•

•

śnieżanie nie stwarzało zagrożenia
w ruchu drogowym i pieszych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu
Górnym (wjazd od ul. Promowej
w Nowej Wsi) od 1 marca będzie czynny we wtorki i czwartki
w godz. 10.00 - 18.00 (obecnie
8.00-16.00), a w soboty 9.00 –
14.00. Tel. 797 999 886.
W kwietniu mamy odbiór odpadów wielkogabarytowych (zgodnie
z harmonogramem odbioru odpa-

konsumpcji – mówi wójt Marek Nicewicz. - Postanowiliśmy więc to zrobić,
aby pomóc naszym przedsiębiorcom,
ponieważ zamknięcie gastronomii, z powodu pandemii, spowodowało, że branża ta codziennie notuje straty.
Uchwała musiała być jednak podjęta
do 31 stycznia 2021 r., dlatego zdalna
sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnej - w piątek 29 stycznia na
sobotę 30 stycznia.
Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
(KM)

dów komunalnych, który dostarczono do każdej nieruchomości).
Osoby chcące pozbyć się starych
mebli, kanap, stołu, krzeseł itd.
powinny to zgłosić telefonicznie
do Referatu Gospodarki Odpadami
pod nr 56 621 21 28 lub e-mailem
na adres go@lubicz.pl - najpóźniej
5 dni przed planowanym terminem
wywozu. Do gabarytów nie należy
sprzęt elektryczny, elektroniczny,
odpady budowlane i opony.
(DK)

Kiedy
śmieci?

Pisma dostarczyła „Lubiczanka”

Nadruk zamiast
odręcznego podpisu
Tegoroczne decyzje podatkowe
trafiły już do mieszkańców. Co się
zmieniło?
Coroczne decyzje ustalające wysokość
zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym to przesyłki
polecone za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, dlatego wymagany jest podpis
adresata i data dokonanego doręczenia. W tym roku w związku z sytuacją
epidemiczną decyzje podatkowe na
2021 rok były doręczane mieszkańcom gminy Lubicz wyłącznie przez
pracowników Spółdzielni Socjalnej
„Lubiczanka”. Przypominamy, że „Lu-

biczanka” jest operatorem pocztowym
na podstawie koncesji nr B-00517
z dnia 03.03.14 r. z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
Urząd Gminy Lubicz informuje również, że w celu skrócenia czasu doręczenia corocznych decyzji podatkowych
tym razem zamiast odręcznego podpisu
zwierają one nadruk imienia i nazwiska
wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Rozwiązanie to dopuszcza obowiązujący
przepis art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej, nadając decyzjom taki sam walor
ważności, jak dotychczasowemu.
Opr. (KM)

Oto Kamila Sztandarska, zwyciężczyni naszego gminnego konkursu fotograficznego
„Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz”. To zdjęcie jej autorstwa zdobi tegoroczny gminny kalendarz ścienny. Zarówno Kamila, jak i wszyscy pozostali laureaci
konkursu odebrali swoje nagrody. Kalendarz, który rozdawaliśmy chętnym mieszkańcom, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zbierając pozytywne opinie. Teraz
zdobi ściany wielu domów w gminie. Fot. JN

W styczniu 2021 roku uruchomiliśmy dostęp do aplikacji na telefon „Kiedy śmieci?”. Zawiera ona m.in. harmonogram
odbioru odpadów na 2021 r., przypomni
też o zbliżającym się terminie wywozu.
W aplikacji znajdziecie też informacje
o tym, jak segregować śmieci i w jakich
godzinach czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Ściągniecie ją za pośrednictwem Google
Play czy App Store. Zachęcamy.
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Od nowego roku szkolnego 2021/2022

Zmiana dla uczniów ze szkoły w Gronowie?
Radni gminy Lubicz podjęli w styczniu uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. W tej chwili do gronowskiej
szkoły uczęszcza 27 uczniów, ale po
odejściu ósmoklasistów zostanie tylko 21.

tyczno-logiczne, chór, zespół muzyczny,
zajęcia sportowe. W Grębocinie prężnie
działa Samorząd Uczniowski wraz Kołem Wolontariatu.

Od sześciu lat liczba uczniów w szkole
w Gronowie regularnie maleje. W roku
szkolnym 2015/2016 uczyło się w niej
70 dzieci, a cztery lata później już tylko
40. W tym roku do gronowskiej podstawówki uczęszcza tylko 27 uczniów
chodzących do klas II, V, VI i VIII. Istniejące oddziały liczą od 6 do 8 osób,
a pozostałych klas w ogóle nie ma. Dodatkowo w przyszłym roku szkolnym
liczba dzieci zmniejszy się jeszcze
o odchodzących ósmoklasistów, a wtedy stan osobowy dzieci w szkole zrówna się z liczbą nauczycieli.
Wysokie koszty
Nie bez znaczenia jest także argument
ekonomiczny, istotny dla samorządów
zobowiązanych do dbałości o finanse
publiczne. Roczny koszt kształcenia
jednego ucznia w placówce znacznie
przewyższa wydatki ponoszone na ten
cel w pozostałych pięciu szkołach gminy Lubicz. W 2019 r. w Gronowie wyniosły one aż 23,3 tys. zł., a w 2020 aż
34 tys. zł. W szkole w Młyńcu Pierwszym to tylko 14 tys. zł, w Grębocinie,
Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym 1012 tys. zł, a w Złotorii 8,7 tys. zł (rocznie na jednego ucznia).
- O planach związanych z reorganizacją
szkoły rozmawiamy od roku – mówi
wójt Lubicza Marek Nicewicz. - Sytuacja szkoły w Gronowie na bieżąco jest
omawiana z kuratorium. W tej sprawie
odbyło się wiele spotkań. Podejmowaliśmy różnorodne próby ratowania
placówki, jak chociażby wdrożenie kolejnego programu naprawczego, aktywizacji rodziców z sołectwa, założenia
szkoły stowarzyszeniowej, co także nie

zyskało aprobaty rodziców i uruchomienie przedszkola jako naturalnego sposobu odbudowania społeczności uczniowskiej. Niestety, bez pożądanego efektu.

cji szkoły w ich miejscowości. Od strony
organizacyjnej zmiana ta nie spowoduje
zwiększenia liczby oddziałów planowanych na rok 2021/2022 w Grębocinie.

Rodzice wybierają inne szkoły
Co istotne, mała liczba uczniów w szkole
w Gronowie nie jest spowodowana niewielką grupą uczniów w tej miejscowości. W tej chwili do gronowskiej szkoły
z możliwych 96 dzieci uczęszcza zaledwie 27 (czyli 28 proc.) To oznacza, że
większość mieszkańców z obwodu szkoły (72 proc.) podjęło już decyzję o przeniesieniu dzieci do innych placówek. Aż
39 dzieci z Gronowa uczy się w Turznie
(w gm. Łysomice), 5 w Młyńcu Pierwszym, a 25 dojeżdża do Grębocina.
To właśnie w Grębocinie, od września,
gmina chce zapewnić gronowianom możliwość kontynuowania nauki po likwida-

Baza i oferta
- Przeniesienie uczniów z Gronowa zostanie zabezpieczone z wszelkich możliwych stron, m.in. dzieci uczęszczające
teraz do tej samej klasy nie zostaną rozdzielone – zapewnia wójt Marek Nicewicz. Oczywiście gmina zapewni im
odpowiedni transport z opieką. W celu
właściwej adaptacji gronowskich dzieci
w szkole w Grębocinie zostanie zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Planowane jest przygotowanie
zajęć integrujących uczniów z Gronowa z uczniami ze szkoły w Grębocinie.
Uczniowie przeniesieni do tej szkoły
będą mieli zapewnioną również opiekę

Nowoczesne centrum rekreacji na Placu Niepodległości

Duży zestaw zabawowy,
huśtawki i linaria
Do końca marca ma być gotowy plac
zabaw, który powstanie w sąsiedztwie nowego pumptracku w Lubiczu
Górnym. To ostatni etap rewitalizacji tego obszaru.
Po kilku przetargach udało się wyłonić
wykonawcę placu zabaw w Lubiczu
Górnym. Jak już pisaliśmy w „Gońcu”,
plac powstanie obok nowego pumptracku, tworząc gminne centrum rekreacji
dla dzieci i młodzieży. Pumptrack jest
już gotowy i będzie udostępniony, gdy
tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Wyłoniony wykonawca placu zabaw ma go przygotować do końca marca, więc wiosną najmłodsi będą mogli
z niego korzystać.
Na placu znajdzie się m.in. duży zestaw zabawowy wraz ze zjeżdżalnią,
huśtawki oraz linaria, pod którymi
podłoże dla bezpieczeństwa zostanie
wyłożone gumową matą
Budowa placu zabaw w Lubiczu Górnym
to ostatni etap rewitalizacji tego miejsca,
która rozpoczęła się jeszcze w ubiegłej
kadencji i jest finansowana ze specjalnego, na ten cel przeznaczonego programu
z pieniędzy unijnych. Nie wpisano w nie-

świetlicową z atrakcyjnymi zajęciami
w czasie oczekiwania na autobus i możliwość dożywiania w stołówce szkolnej
z ciepłym posiłkiem. Władze gminy zapewniają także, że w Grębocinie na dzieci czekają lepsze warunki.
W Szkole Podstawowej w Grębocinie
są realizowane dodatkowe programy
i projekty edukacyjne. Placówka jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (winda i podjazdy). Obiekt
posiada też bardzo dobrą bazę dydaktyczną do realizacji nowej podstawy
programowej oraz nowoczesne i dobrze
wyposażone klasopracownie, dwie sale
gimnastyczne, siłownię zewnętrzną
i wewnętrzną oraz plac zabaw. Dzieci
z Gronowa będą mogły korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jak:
kółko teatralne, redakcyjne, rękodzielnicze, szachowe, plastyczne, matema-

Szczepienie tylko w jednej
przychodni w gminie

Masz kłopot
z dojazdem?
Zadzwoń
Trwa narodowa akcja szczepień
przeciwko Covid-19. W naszej gminie zajmuje się tym ośrodek zdrowia
w Lubiczu Górnym. Osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie gmina ma obowiązek zapewnić transport.

Umowę na wykonanie placu zabaw w Lubiczu Górnym w imieniu gminy podpisał wójt
Marek Nicewicz Fot. JN

go żadnego innego obszaru w gminie Lubicz, wobec czego środki, które gmina
pozyskała z programu, mogły być przeznaczone wyłącznie na Lubicz Górny.
W naszej gminie mamy kilkadziesiąt
placów zabaw. Na wnioski sołtysów co
roku zajmujemy się naprawami albo uzu-

pełnianiem placów o kolejne elementy.
W ubiegłym roku został zmodernizowany m.in. plac zabaw w Lubiczu Dolnym,
czego dokończenie nastąpi wiosną tego
roku. Modernizowane będą także place
w innych sołectwach.
(KM)

Co jeszcze?
W ramach procesu tej trudnej dla
wszystkich zmiany związanej z przeniesieniem gronowskich uczniów, ich
rodzicom będzie udostępniony specjalny numer telefonu do szybkiego rozwiązywania ewentualnych problemów.
Zostaną oni także zapoznani z placówką i pedagogiem szkolnym, na którym
spocznie zadanie szczególnej opieki nad
dziećmi z Gronowa. Natomiast dla nauczycieli z Gronowa, w porozumieniu
z nauczycielskimi związkami zawodowymi, władze gminy przygotują alternatywne propozycje pracy.
Z kolei budynek po Szkole Podstawowej w Gronowie będzie wykorzystany
na potrzeby społeczności tego sołectwa.
W jego części pozostanie 10-godzinne
przedszkole, które stanie się filią gminnego przedszkola „Chatka Puchatka”
z perspektywą jego rozszerzenia o kolejne oddziały. Część obiektu gmina zaadoptuje na potrzeby Centrum Wsparcia
Seniora. Poza tym do budynku szkoły,
z piwnicy prywatnego domu, będzie
przeniesiona filia biblioteki gminnej,
z możliwością organizowania spotkań
środowiskowych. Obiekt szkolny stanie
się także miejscem spotkań KGW Gronowo oraz innych stowarzyszeń, pełniąc w części funkcję świetlicy.
- Przygotowując się do podjęcia uchwały
o zamiarze likwidacji szkoły wcześniej
dogłębnie przeanalizowaliśmy sytuację.
Liczby i fakty mówią za siebie. Choć
rozumiem, że może to być trudne do zaakceptowania dla rodziców dzieci z Gronowa, to po prostu nie ma sensu utrzymywać szkoły, w której liczba uczniów
zrówna się liczbie nauczycieli – mówi
Zbigniew Barcikowski, przewodniczący
Rady Gminy Lubicz.
(KM)

Zaszczepić można się w dowolnym
punkcie w całej Polsce. Obie dawki
trzeba jednak przyjąć w tym samym
miejscu. Powtórzenie procesu nastąpi po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.
Decyzją wojewody wójt gminy
Lubicz został zobowiązany do zapewnienia transportu osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktu szczepień prze-

www.lubicz.pl

ciwko SARS-CoV-2, w tym dla osób
niepełnosprawnych.
Osoby takie muszą być mieszkańcami gminy Lubicz oraz posiadać:
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupę z w/w schorzeniami;
• obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu
do najbliższego punktu szczepień,
Szczegółowe informacje na temat organizacji przez gminę Lubicz transportu do punktu szczepień można uzyskać u koordynatora gminy Lubicz ds.
szczepień Anny Szatkowskiej pod nr
tel. 609 707 168.
Opr. (KM)

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
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Pandemia wyzwoliła w nas wszystkich kreatywność i entuzjazm do czynienia dobra

Wielkie serce mieszkańców gminy Lubicz
Gmina Lubicz podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała wspólnie 118.242,40 zł.
Lubicka Orkiestra, dzięki zaangażowaniu sołectw, szkół, strażaków,
wolontariuszy i lokalnych przedsiębiorców, w różnej formie zagrała
w każdym z 17 sołectw.
Okazało się więc, że mimo pandemii zasięg Orkiestry w gminie Lubicz
w tym roku był jeszcze większy niż
w ubiegłym, kiedy to Lubicz wystartował w akcji po raz pierwszy pod własnym szyldem.
Sztab #5490
- Pandemia wymusiła na wszystkich
nowy styl działania, ale w naszym gronie, wystarczyło rzucić hasło i już mieliśmy wiele pomysłów na to, jak zrobić
tegoroczny Finał tak, aby był ciekawy
i przebiegał zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami – mówi Katarzyna Gałka, szefowa lubickiego sztabu #5490.
W finałową niedzielę w gminę Lubicz
wyruszyły cztery wesołe siemabusy
(lubicki, złotoriański, grębocki i rogowski), odwiedzając wszystkie miejscowości gminy. Zachęcano do rodzinnych
wyjść na spotkanie z wośpowym autem,
gdzie można było dorzucić się do puszki
i zabawić się w konkursie z nagrodami.
Odbył się także samochodowy Rajd
od serca przygotowany przez Country Event oraz akcja krwiodawstwa,
w której zebrano ok.15 litrów krwi.
W działania w terenie najbardziej zaangażował się Kwartet od serca (sołectwa
Złotoria, Grabowiec, Kopanino i Nowa
Wieś), Grębocin, Krobia, Rogowo
i Rogówko, a także szkoły w Lubiczu
Dolnym i Lubiczu Górnym.
Poza tym Referat Promocji i Komunikacji Urzędu Gminy Lubicz wraz
ze sztabem zaproponowali mieszkańcom udział w Morsowym wośpowaniu w jeziorze w Józefowie, indywidualnym Biegu dla WOŚP i Spacerze
z pupilem. Dla wszystkich przygotowano specjalne pakiety. Zdjęcia opublikowane przez mieszkańców w fejs-

bukowych wydarzeniach stworzyły
wirtualne albumy Finału dostępne na
FB: Sztab Wośp Lubicz Dolny.
Studio live
Część aktywności przenieśliśmy właśnie
do Internetu, gdzie w niedzielę 31 stycznia
uruchomiliśmy studio live z finałem licytacji przedmiotów wcześniej prezentowanych na fanpage’u sztabu. A wieczorem
oglądaliśmy tu „Światełko do nieba”
przygotowane przez strażaków z gminy.
Lubicz również m.in. nagrał balladę
Mickiewicza pt. „Pani Twardowska”,
której każdą ze zwrotek przeczytał ktoś
inny – bardziej lub mniej znany mieszkaniec lub mieszkanka gminy, obowiązkowo wrzucając datek do orkiestrowej
puszki. Premiera „spektaklu” odbyła
się w dniu Finału. Powstał także lubicki
teledysk do piosenki „Burze” w wykonaniu Kamila Czeszela, laureata opolskiego koncertu „Debiuty”, zagrzewający do wośpowego działania.
Z kolei na FB Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym zobaczyliśmy muzyczny projekt zespołu Baader Meinhof oraz ich przyjaciół Sławomira
Pawłowskiego i Bożeny Cieślik, którzy wspólnie stworzyli cover piosenki
„Serce sercu” zespołu HA-DWA-O. Za
zdobycie 300 lajków (a zdobyła więcej) jeden z lubickich przedsiębiorców
z gminy zgodził się zasilić wośpową
puszkę niezłą sumą.
- Pandemia wyzwoliła w nas wszystkich kreatywność i entuzjazm do czynienia dobra – mówi szefowa sztabu.
– Dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób zaangażował się w akcję: darczyńcom, zasilającym puszki
i eSkarbonki oraz pomagającym przy
organizacji Finału.
Warto wymienić „trzech tenorów”,
którzy najbardziej wsparli Orkiestrę:
Jacka Rutkowskiego, Arkadiusza
Liczkowskiego i Łukasza Gołembiowskiego. Podziękowania dla innych osób zaangażowanych w akcję
publikujemy na str. nr 8.
(KM)
Fot. Nadesłane

„Morsowe wośpowanie” w Józefowie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem

Lubicki siemabus z wizytą w sołectwie Mierzynek

Zbiórka w sołectwie Rogówko

Zwycięzca licytacji złotej monety Arkadiusz Liczkowski z Mierzynka

Wokalista Kamil Czeszel wraz z ekipą z Grębocina pojechał siemabusem m.in. do Rogówka

Uczestniczki wydarzenia „Z Biegiem Drwęcy - Lubicki Bieg dla WOŚP

W „Morsowym wośpowaniu” wzięły też udział panie bibliotekarki

W sołectwie Złotoria

Grębociński siemabus wspierany przez miejscową jednostkę OSP

5

luty 2021

Liczenie pieniędzy w sali Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym

Z rogowskim siemabusem podróżował m.in. wójt Marek Nicewicz i radny Krzysztof Zając

Rajd od serca dla WOŚP (Country Event)

Siemabus Kwartetu od serca (Złotoria, Kopanino, Grabowiec i Nowa Wieś)

Tradycyjnie w Orkiestrze zagrała także Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym

Drużynę Kwartetu od serca, wrzucając do puszek, wsparli też mieszkańcy sołectwa Kopanino

Do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączyło się również sołectwo Krobia

Przygotowania do „Spaceru z pupilem”

W wośpowych wydarzeniach w gminie, wraz z rodzicami, brali udział także najmłodsi
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W portfelu zleceń na 2021 już teraz zabezpieczone są prace na ok. 6 mln zł

Lubicki Zakład Usług Komunalnych po roku
Były obawy, a jednak udało się. Na
początku zeszłego roku połączono
ZDGMiK Lubicz z Lubickimi Wodociągami przez co powstał Zakład
Usług Komunalnych. Po roku funkcjonowania tej spółki przyglądamy
się pierwszym efektom.
Załoga nie poszła na bruk
Obawy pracownicze okazały się płonne, bowiem każdy pracownik utrzymał
zatrudnienie, a analiza wynagrodzeń za
miniony rok pokazuje, że nikt na tym połączeniu nie stracił, wręcz przeciwnie.
Dodatkowo pracownicy zyskali pakiet
medyczny wspierający ich w czasie choroby, natomiast system organizacji pracy i motywowania zmienił się zupełnie.
Dzięki temu widać również wyraźniej
efekty pracy ekip ZUK Lubicz. W całej
gminie wykonywane są różnorodne prace
poprawiające komfort życia mieszkańców, a sołtysi, radni i sami mieszkańcy
coraz częściej wyrażają zadowolenie ze

sprawnego działania ZUK. Zgodnie z deklaracjami władz gminy, przy PSZOK
w Lubiczu Górnym buduje się zaplecze
techniczne, które zastąpi małą, ciasną
i niedostosowaną do obecnych zadań starą bazę przy OSP w Lubiczu Dolnym.
Bilans finansowy na plusie
Mamy korzystny bilans finansowy.
Jeszcze w lipcu 2018 roku spółka miała ponad 400 tys. zł straty, po roku,
czyli w lipcu 2019 było to już dodatnie
78 tys. zł, a obecnie ZUK odnotował
wynik +350 tys. zł. Środki te zostaną
wykorzystane na budowę kolejnych
odcinków infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej w gminie.
W 2020 roku wydano o 250 tys. zł mniej
na usługi zewnętrzne, a budowane przy
PSZOK zaplecze techniczne pozwoli
przejąć jeszcze większy zakres zadań
dotychczas zlecanych na zewnątrz.
W portfelu zleceń na 2021 zabezpieczone są już prace na łączną kwotę ok.

Spółka została doposażona w nowy sprzęt, m.in. specialistyczny ciągnik

6 mln zł, a kontraktowanie cały czas
jest otwarte. To daje szanse na rozwój
i zwiększenie mocy wykonawczej.
Sprzętowo bogatsi
- Doposażyliśmy w nowy sprzęt pracowników, teraz mamy nowe elektronarzędzia, wiertnicę, ręczną zamiatarkę uliczną, pług chodnikowy, odchwaszczarkę
itp. - relacjonuje Marcin Wojciechowski
z ZUK. - W naszym parku maszynowym pojawiły się także: druga równiarka, koparko-ładowarka, ciągnik rolniczy,
samochody brygadówki, beczkowóz do
zraszania dróg, wypompowywania wody
i prac melioracyjnych, zamiatarka uliczna
na ciągnik, kosiarka do koszenia rowów.

Przy PSZOK w Lubiczu Górnym buduje się zaplecze techniczne dla spółki

Odziedziczony po ZDGMiK stary sprzęt
przeszedł remonty i serwisy, dzięki czemu może jeszcze posłużyć do pracy.

… i także często wykorzystywaną w pracy ZUK równiarkę

Znika problem oczyszczalni
Znany od zeszłego roku problem lubickiej
oczyszczalni ścieków ma szanse zniknąć
ostatecznie. Realizuje się porozumienie
z Toruńskimi Wodociągami w zakresie
połączenia dwóch oczyszczalni: lubickiej i toruńskiej. Trwa budowa kanału
tłocznego z oczyszczalni w Nowej Wsi
do kolektora ściekowego Toruńskich Wodociągów w okolicy ul. Kusocińskiego
w Toruniu. Do końca 2021 roku będzie
on uruchomiony, a to oznacza, że nasza
gminna oczyszczalnia ścieków powoli
zostanie wygaszona i będzie pełniła już
tylko funkcję podczyszczalni ścieków.
(JN), Fot. Nadesłane, KCh

Na drogi wyjechał sprzęt do odśnieżania, a w świetlicach kończą się remonty

Komunalka. Ulepszamy i naprawiamy
Akcja zima
Tegoroczna zima w akcji, więc cały
sprzęt jakim dysponuje ZUK codziennie rusza na drogi, a mamy ich
do utrzymania ok. 200 km. Na terenie gminy pracują 2 równiarki, które
nadają się również do odśnieżania,
4 ciągniki, 2 ciężarówki z pługami,

Dziury w drogach
Równanie dróg gruntowych, które teraz przy tak zmiennej pogodzie podziurawiły się drastycznie, ma sens dopiero
po odpuszczeniu mrozu. Trzeba więc
uzbroić się w cierpliwość, ZUK reaguje w tym okresie tylko na naprawdę
trudne sytuacje.

Chodnik przy nowym dyskoncie Dino w Lubiczu Dolnym

2 koparki. Drogi nie są posypywane
solą, lecz mieszanką chlorku sodu
z piaskiem, do czego wykorzystuje się
m.in. maszynę „piast”.
- Trzeba jednak pamiętać, że ile byśmy nie mieli sprzętu, to i tak, gdy
sypie śnieg wszystkiego od razu nie
odśnieżymy – mówi Alicja Konieczka
z ZUK. - Obowiązuje zasada, że najpierw sprzęt wyjeżdża na drogi pierwszej i drugiej kolejności odśnieżania,
a na pozostałe przychodzi czas w następnej kolejności, często dopiero kiedy opady ustają. Choć zdajemy sobie
sprawę, że każdy, jadąc rano do pracy
chciałby mieć dobre warunki.

Przebieralnia dla morsujących w Józefowie

Po co nam świetlice?
Kończą się modernizacje i remonty
kilku świetlic. To miejsca bardzo potrzebne w każdym sołectwie, dają możliwość spotykania się, integracji mieszkańców, ale także są bazą dla wielu
zajęć, warsztatów, szkoleń. Często
także służą do przechowywania ma-

teriałów, wyposażenia sołectw, rekwizytów zespołów, pamiątek związanych
z lokalną społecznością. Piszemy o tej
funkcji tak wyraźnie, bo często jest
ona niedostrzegana. Zdarzają się również, szczególnie w Internecie, opinie
o tym, że świetlice wiejskie są reliktem
przeszłości i niekoniecznie trzeba na

Wyremontowana ulica Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu

nie łożyć z budżetu gminnego. Władze
gminy Lubicz nie zgadzają się z takim
patrzeniem, dlatego od dwóch lat czynią wiele starań, aby poprawić świetlicową infrastrukturę.
Będzie lepiej
Obecnie w naszej gminie funkcjonuje
17 świetlic, w planach są kolejne takie
miejsca, jak np. w Gronowie, Złotorii
czy Lubiczu Dolnym. Póki co świetlica w Grębocinie po zakończonym remoncie czeka już tylko na zabudowę
meblową, która właśnie się produkuje.
Sala przy OSP w Rogówku zyskała zupełnie odmieniony wygląd, trwa obecnie sprzątanie i ustawianie. Najwięcej zmieniło się ostatnio w świetlicy
w Mierzynku. W obiekcie położono
zupełnie nową podłogę z płytek, na
scenie zamontowano panele, zmodernizowano system wentylacji, wygospodarowano miejsce na pomieszczenia
sanitarne na zapleczu kuchni.
Dokończenie na str. 7

Gruntownie wyremontowana świetlica w Mierzynku
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Dokończenie ze str. 6
Teraz panie z KGW „Od Pokoleń” dopieszczają detale np. dekoracje okien.
Sporo zmian nastąpiło przy świetlicach
w Brzeźnie i Brzezinku, zmienia się
także teren wokół świetlicy w Nowej
Wsi, choć zima na razie wstrzymała
prace, ale o tym pisaliśmy w poprzednim numerze.
Warto wiedzieć, że oddana do użytku
została nowo wybudowana świetlica
w Młyńcu Drugim. Jest już w pełni
wyposażona, a rada sołecka nie może
się doczekać możliwości jej uroczy-

stego otwarcia. Świetlicę w Jedwabnie czeka na wiosnę nowy projekt,
w ramach którego mieszkanki sołectwa
urządzą przyjazny kącik dla dzieci.
Z kolei w świetlicy w Młyńcu Pierwszym planowany jest remont zaplecza
kuchni. Stare regały stąd znikną, pojawi się wbudowana na wymiar szafa do
przechowywania naczyń, odmalowane
będą sufit i ściany, a na podłodze położone płytki.
Świetlica przy ul. Bocznej w Lubiczu
Górnym jest po wymianie kotłowni i grzejników na zupełnie nowe.

W Złotorii przy ul. 8 Marca powstaje park

Budowa drogi między blokami w Gronowie

Teraz przed nami ocieplenie całego
budynku od zewnątrz, odnowienie
terenu zielonego wokół wraz z mała
infrastrukturą i rewitalizacja obiektu
kaplicy. Zostanie przywrócony także
drewniany taras.
Ścieżki rowerowe budują się
Zgodnie z planem trwa budowa ścieżki rowerowej ze Złotorii przez Nową
Wieś do Lubicza Górnego. Przypomnijmy, że ten trakt powinien być gotowy we wrześniu. Na nowo rozpoczętej budowie ścieżki z Lubicza Dolnego
przez Jedwabno do Rogówka przygotowywany jest teren poprzez planowaną wycinkę drzew. Termin zakończenia
inwestycji w listopadzie.

W Krobi remontuje się ulicę Osikową

W Rogowie zbudowano nowy chodnik przy OSP, prowadzący od przystanku do
skrzyżowania i postawiono w nowym miejscu wiatę

Powstaje zaplecze techniczne ZUK
Przy PSZOK w Nowej Wsi budowane
jest zaplecze techniczne i warsztatowe
ZUK, które zastąpi małą, ciasną i niedostosowaną do obecnych zadań starą
bazę przy OSP w Lubiczu Dolnym.
Przed mrozami wykonano już prace
ziemne i fundamentowe, wiosną dokończenie prac. Przeprowadzka planowana jest jeszcze przed wakacjami.
Inne prace
W Gronowie rozpoczętą budowę drogi pomiędzy blokami nauczycielskimi
chwilowo wstrzymała mroźna zimowa
pogoda. Z tego samego powodu ul. Toruńska i ul. Osiedlowa w Grębocinie
mają chwilowy przestój w kontynuacji
prac drogowych i odwodnieniowych.
Udało się natomiast, jeszcze przed
mrozami, przeprowadzić udrażnianie
rowów melioracyjnych w Grabowcu,

Strażacy z gminy zyskali nowy sprzęt

Gronowie i Grębocinie. W Krobi wykonywany jest chodnik i jezdnia ulicy
Osikowej oraz budowa kanalizacji na
ul. Długiej. Zamontowano również
pierwszy z progów zwalniających, będzie on jednak poprawiany.
W Lubiczu Dolnym ze względów
bezpieczeństwa i w nawiązaniu do
uwag policji musieliśmy zamknąć
„dziki” zjazd ze starej DK10 zaraz za
wiaduktem nad autostradą. Nieopodal powstał chodnik i przejście dla
pieszych dla idących do nowo otwar-

Zakończyła się modernizacja ul. Obi
-Wana Kenobiego w Grabowcu oraz
ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii. Tam rozbudowuje się
park przy ul. 8 Marca, gdzie dzięki
środkom unijnym i gminnym zamontowano już nowe urządzenia placu
zabaw, a wiosną pojawią się jeszcze
nasadzenia roślinności.
Kąpielisko Józefowo zaczęło żyć również zimą. Jest miejscem spacerów, zjeżdżania na sankach, ale także morsowania.
W związku z tym na bieżąco utrzymuje-

Trwa budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej ze Złotorii przez Nową
Wieś do Lubicza Górnego. Gmina współfinansuje to zadanie

tego Dino. Na tym skrzyżowaniu po
zelżeniu zimy będzie niwelowany
kłopotliwy garb na styku asfaltu starej DK10 z ul. Kasztanową. Zbudowaliśmy nowy chodnik przy OSP Rogowo prowadzący od przystanku do
skrzyżowania. Zmodernizowano tam
również sam przystanek i wykonano odwodnienie melioracyjne rowu
w pobliżu kościoła.

my tam porządek, a blisko linii brzegowej
zamontowaliśmy przebieralnie z podestem. Dla morsujących to bardzo przydatne miejsce. W ramach wspierania aktywności, siłownia wewnętrzna w Rogówku
- choć na razie nieczynna z powodu pandemii, zyskała nowy stelaż do ćwiczeń
i do zamontowania worka bokserskiego.
Stelaż wykonali pracownicy ZUK.
(JN), Fot. KCh, JN

Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńcu
Pierwszym wzbogaciła się o nowy
sprzęt warty 20 tys. zł. To m.in. piły
spalinowe, prądownica, wąż, radiotelefon, kamizelki asekuracyjne, parawan
i torba z wyposażeniem ratunkowym.
Straż w Młyńcu Pierwszym doposażono dzięki pozytywnie rozpatrzonemu
wnioskowi, który Urząd Gminy Lubicz
złożył do Funduszu Sprawiedliwości z inicjatywy druha z młynieckiej
jednostki Janusza Wojciechowskiego.
Natomiast dzięki 120 tys. zł od gminy
strażacy z Rogowa wymienili lekki
samochód gaśniczy. To nowy pojazd
typu GLBM na bazie forda transita
z nowoczesnym silnikiem diesla. Zgodnie z przeznaczeniem będzie służył do
gaszenia pożarów małych obiektów
(domki, mieszkania, garaże, pojazdy
itp.) oraz do ratownictwa technicznego
(na jego wyposażeniu znajdą się m.in.
piły łańcuchowe, agregat prądotwórczy, sprzęt burzący, aparaty oddechowe). Fot. (KM), (JN)
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Nowoczesna biblioteka idzie z duchem czasu

Książki realne i książki wirtualne
Rozmowa z Marzenną Wojnar
dyrektorem Gminnej Publicznej Biblioteki w Lubiczu Dolnym
- Nasza rzeczywistość zmienia się
w szybkim tempie, a pandemia
jeszcze to podkreśliła. Zastanawiam się też czy nastąpiła jakaś
widoczna zmiana w preferencjach
czytelników? Jakie książki czytają
lubiczanie?
- Myślę, że profil naszego czytelnika
bardzo się zmienił. Pomimo tego, że
rynek literatury jest ogromny, to czytelnicy wiedzą, czego szukają. Mamy
grupę czytających np. tylko książki
historyczne związane z II wojną światową. Od trzech lat zauważam zainteresowanie biografiami, gdzie prym wiodą himalaiści. Naszych mieszkańców
interesują reportaże, oczywiście kryminały, powieści obyczajowe i książki
psychologiczne. Po „nowego Mroza”
zawsze jest spora kolejka, bardzo dużą
popularnością cieszy się Robert Małecki, toruński autor i zaprzyjaźniona
z nami „nasza” Kamila Cudnik.
- Czyli wbrew temu, co mówi się
na temat czytelnictwa i przejścia
w świat wirtualny, lubiczanie chętnie
czytają książki. Ale wy też przecież
idziecie z duchem czasu.
- W 2020 roku zakupiliśmy kody dostępu do platformy Legimi, co spotkało
się z pozytywnym odzewem. W czasie
pandemii zwiększyłam liczbę kodów,
a na 2021 roku podwoiłam. Kody generujemy zawsze pierwszego dnia miesiąca i czasami po tym pierwszym dniu
już ich nie ma.
- Jak się z nich korzysta?
- Trzeba założyć konto na platformie
Legimi, gdzie jest dostępnych kilkadziesiąt tysięcy książek, które można
czytać na czytniku, laptopie czy smartfonie. Kod jest ważny od momentu zarejestrowania przez miesiąc.
- W gminnej bibliotece mamy więc
książki tradycyjne, e-booki…
- … i audiobooki. Od kilku lat uzupeł-

niamy ich zbiór. To są książki do słuchania. Największe zainteresowanie nimi
jest w sezonie wakacyjnym, np. gdy
rodzice wyjeżdżają z dziećmi na wakacje w długą podróż. Umilają ją właśnie
audiobookami. Audiobooków często
słuchają też starsi, którzy nie mogą czytać z powodu problemów ze wzrokiem.
- Biblioteka to miejsce, z którego możemy pożyczyć książki już także w formie cyfrowej, ale to także wiele innych
działań edukacyjno-kulturalnych.
- Wcześniej robiłyśmy różnego rodzaju
zajęcia, np. „Bajkotekę” dla najmłodszych, spotkania dla przedszkolaków
i dzieci ze szkół oraz warsztaty twórcze dla dorosłych. Mam nadzieję, że
do tej działalności wrócimy, jak tylko
skończy się pandemia. Angażujemy się
także w akcje gminne, np. w Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Byłyśmy koordynatorem nagrania ballady
Mickiewicza przez mieszkańców, którą
można znaleźć na naszych profilach FB
– bibliotecznym czy gminnym, morsowałyśmy pod szyldem biblioteki.
- A co robicie, żeby przyciągnąć
młodsze
pokolenie
zakochane
w smartfonach?
- O ile dość łatwo docieramy do maluchów, to jednak młodzież zagląda do
biblioteki głównie po lekturę. Natomiast maluchy to jest bardzo wdzięczna grupa, więc stwierdziłyśmy, że skupiając się na maluchach mamy szansę
wychować sobie czytelnika. Po pięciu
latach „Bajkoteki” zauważyłyśmy, że
dzieci bywające na niej, również potem, jako starsze, przychodzą do nas
częściej. Fajna jest też akcja „Mała
książka – wielki człowiek”, gdzie dzieci dostają karty z naklejkami. Chcą
przychodzić do biblioteki, bo zdobywają naklejki i czekają na nagrody, a to
też tworzy więź. Właśnie „pracujemy”
nad oddziałami I-III. Jesteśmy w trak-

cie przygotowania akcji promującej ich systematyczne wizyty
w bibliotece. Do tego zaangażujemy także nasze maskotki Kropkę
i Przecinka.
- Skąd pomysł na Kropkę i Przecinka?
- Już od jakiegoś czasu rodził się
w mojej głowie pomysł, aby stworzyć maskotkę, która będzie nam
służyła do kontaktu z czytelnikiem.
W związku z tym, że pandemia
bezpośredni kontakt bardzo nam
utrudniła, to trzeba było przerzucić Marzenna Wojnar: - Bardzo się cieszę, że mam
się w świat cyfrowy. Szukałyśmy zespół o zróżnicowanych umiejętnościach
sposobów, jak ten kontakt utrzy- i kwalifikacjach, bo ta różnorodność daje pole
do popisu. Fot. BNL
mać. Książka jako symbol wydała
nam się zbyt oczywista. I idąc tropem wykorzystujecie, zbierając świetne
książki, gdzie oprócz liter są znaki in- recenzje czytelników.
terpunkcyjne, zdecydowałyśmy się na - Bardzo się cieszę, że mam zespół
Kropkę. A potem, aby Kropka nie była o zróżnicowanych umiejętnościach
samotna, pojawi się Przecinek. Są to i kwalifikacjach, bo ta różnorodność
lalki teatralne, które można animować, daje pole do popisu. Fajnie czerpać
wykonane zgodnie ze sztuką lalkarską, z tych pasji. Każda z nas wnosi coś
takie jak w teatrze, ponieważ jedna z ko- nowego. Jedna z koleżanek zna bardzo
leżanek ma wykształcenie scenograficz- dobrze język angielski, druga francuski.
ne i sporo lat przepracowała w teatrze. Tak jak wspomniałam, inna jest scenoWięc od jakiegoś czasu mamy dwoje grafem z wykształcenia, pisze scenanowych „pracowników”. Nagrywamy riusze, robi scenografię. Kolejna ma
z nimi filmy - polecają książki, czasem wykształcenia fotograficzne – przygosię spierają – tak, by było ciekawiej.
towuje nam oprawę graficzno-fotograZresztą także inne działania musiałyśmy ficzną i zajmuje się mediami społecznoprzenieść do sieci. Pokazywałyśmy zaku- ściowymi. Następna osoba opanowała
pione książki, wymyślałyśmy konkursy, aplikacje pozwalające przygotowywać
włączyłyśmy się w akcje wydawnictw, różne gry i konkursy. Ja to wszystko
np. z okazji urodzin Pipi, zrobiłyśmy spinam, czuwając nad całością i propowarsztaty wirtualne czy czytanie książek nuję nowe inicjatywy, które wspólnie
– po otrzymaniu zgody od wydawnictw. z zespołem wprowadzam w życie.
Czytelnicy przyjęli to pozytywnie. A po - W tym roku minie 30 lat, jak praotwarciu… zobaczyłyśmy kolejkę przed cujesz w tym zawodzie. Masz jeszcze
biblioteką. To była dla nas wielka radość. jakieś związane z tym marzenie?
- Wasz zespół niedawno zmienił się, - Tak. Nowy obiekt biblioteki, który poi nie mam na myśli tylko Kropki mieści dużo książek, ale też da nam przei Przecinka, ale także nowe panie strzeń na różne inne rodzaje działalności
bibliotekarki. Z tego co wiem, jest i organizację ciekawych wydarzeń.
Rozmawiała Kamila Mróz
bardzo różnorodny, co znakomicie

DZIĘKUJEMY za wsparcie i pomoc
Dariusz Stroiński

M.Krawczyk

Jacek Rutkowski

KRÓTKO
Do 26 lutego trwa nabór dzieci
do Przedszkola Publicznego
„Chatka Puchatka” w Lubiczu
Górnym. Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać z www.bip.
lubicz.pl, czytelnie wypełnić i złożyć w siedzibie Przedszkola Publicznego ,,Chatka Puchatka”
w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2
w godz. 7.30-15.30 w dni robocze.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 56 678 51 46.
Do 1 marca można składać
w Urzędzie Gminy Lubicz
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. Każdy
rolnik, który w tym roku chce
odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy powinien
zbierać faktury VAT. Stawka
zwrotu tego podatku została
ustalona w wysokości 1 zł na 1
litr oleju. Limit zwrotu podatku
akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Szczegółowe
informacje www.lubicz.pl lub
pod nr 56 621 21 29.
Na prośbę kierownika Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu
informujemy o podejmowanych
działaniach mających na celu
poprawę stanu bezpieczeństwa
w naszej gminie. „1) wyeliminowanie zagrożenia niestosowania
się przez kierujących do oznakowania (znak zakaz zatrzymywania się „B-36”) w miejscowości
Lubicz Dolny ulica Dworcowa,
skrzyżowanie z ulicą Toruńską.
2) wyeliminowanie zagrożenia
niestosowania się przez kierujących do oznakowania (znak
zakaz wjazdu „B-2”) w miejscowości Złotoria ulica Ciechocińska z kierunku ulicy 8 Marca.
3) wyeliminowanie zagrożeń
spożywania alkoholu w miejscu
niedozwolonym oraz dewastacji
mienia w rejonie zlokalizowanego amfiteatru w miejscowości
Lubicz Górny ul. Handlowa
(dalsza realizacja działań priorytetowych poprzedniego okresu).
4) wyeliminowanie zagrożeń
spożywania alkoholu, rozpalania ognisk w miejscu do tego
nieprzeznaczonym oraz nielegalnego połowu ryb na terenie
jeziora Józefowo”. Za naruszanie obowiązującego prawa grożą
konsekwencje.
Zachęcamy do zapisania się do
Newslettera Gminy Lubicz oraz
naszego gminnego systemu SMS.
Można to zrobić poprzez
www.lubicz.pl
.
Opr. (KM)
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