Nowy Informator Gminny

grudzień 2011



Firma w Przecznie

Od kilku lat gmina poszukiwała inwestorów zainteresowanych zakupem dwóch działek o łącznej pow. 1,85 ha
w Przecznie, przy ul. Św. Rozalii (obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków), przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Przetargi organizowane w latach 2009 i 2010 nie przyniosły rezultatu. W maju br. gmina pozyskała wiedzę
o poszukiwaniu przez firmę Rymoplast Polska nieruchomości pod budowę nowego zakładu mającego produkować granulat z tworzyw sztucznych. Wójt spotkał się
z właścicielem firmy, mającej swoje oddziały w Belgii,
Holandii i Niemczech, który przedstawił swój zamiar
zainwestowania naszego terenu. Została uruchomiona
procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, której celem było stwierdzenie możliwości i warunków realizacji inwestycji. Taka procedura odbywa się zawsze, gdy podejmowane są inwestycje
o charakterze gospodarczym. W jej trakcie został przygotowany tzw. raport oddziaływania na środowisko oraz
uzyskano opinie odpowiednich instytucji. W konsekwencji przeprowadzonych procedur w dniu 7 października br.
została wydana przez wójta gminy decyzja środowiskowa określająca warunki, na jakich inwestycja może powstać. Wójt zwołał także zebranie wiejskie w Przecznie,
na którym omówił istotne elementy tego przedsięwzięcia.
Stosowną informację o inwestycji przedstawił także dwukrotnie na sesjach Rady Gminy. Kolejno inwestor wziął
udział w przetargu na zakup nieruchomości i w listopadzie wójt gminy zawarł z firmą Rymoplast Polska Sp.

z o.o. akt notarialny sprzedaży działek. Obecnie przygotowywany jest przez inwestora projekt budowlany i wiosną
przewidziane jest rozpoczęcie inwestycji.
Zgodnie z wydaną decyzją środowiskową w ramach
inwestycji powstanie Zakład Odzysku Tworzyw Sztucznych. Zostanie wybudowana hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ok. 4.000 m2, budynek biurowo-socjalny o pow. ok. 300 m2 oraz 4-6 silosów magazynowych o poj. 40-50 ton każdy. Hala będzie konstrukcją
lekką wykonaną z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym spełniającym funkcję cieplno-akustyczną.
Przedmiotem produkcji będzie przetwarzanie tworzyw
sztucznych na granulat. Produkt uzyskany w procesie produkcyjnym będzie następnie wywożony do innych zakładów. Zgodnie z założeniem inwestora przerób dzienny
wyniesie do 50 ton granulatu. Surowiec do produkcji granulatu będzie docierał do Przeczna w formie wysegregowanej i czystej, w związku z czym nie będzie tutaj poddawany żadnym zabiegom doczyszczającym. Cały proces
produkcji i magazynowania będzie odbywał się w hali produkcyjno – magazynowej, bez jakiegokolwiek ingerowania
w środowisko zewnętrzne. Założona technologia produkcji nie wymaga obróbki termicznej, a jedynym zanieczyszczeniem atmosfery będzie użycie lekkiego oleju opałowego do centralnego ogrzewania, przy zużyciu do 4 ton rocznie, co odpowiada 2 – 3 budynkom jednorodzinnym.
Inwestor zakłada zatrudnienie 15 osób (w przyszłości nawet więcej) a wartością dodaną dla gminy będą
znaczące dochody z podatku od nieruchomości, jakie
będzie płacił inwestor. 
Jerzy Zająkała

Nowa droga i Dzień Seniora
29 października w Wybczyku odbył się Dzień Seniora
połączony z uroczystym poświęceniem drogi gminnej
z Bierzgłowa przez Słomowo i Wybczyk do Wybcza.
Nowo powstała droga asfaltowa (5,5 km) łączy drogi wojewódzkie (Łubianka - Zławieś Wielka) oraz (Toruń - Wybcz) i drogę powiatową (Wybcz - Siemoń). Inwestycja została
współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i budżetu Gminy Łubianka.

Uroczystość otwarcia nowej drogi w naszej gminie

Na uroczystość, oprócz naszych drogich seniorów, przybyło wielu znakomitych gości m.in. Wójt Gminy Łubianka
Jerzy Zająkała, ks. prałat Marian Szańca, ks. kan. dr Rajmund
Ponczek, ks. Piotr Kociniewski, Przewodniczący Rady Gminy
Łubianka Zbigniew Cywiński, radni gminy Łubianka,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Andrzej Sierocki, Krzysztof i Mariusz Wilczyńscy - wykonawcy, Włodzimierz
Łaganowski - projektant, sołtysi sołectw Bierzgłowo i Wybcz
wraz z delegacjami.
Uczestnicy spotkania mogli się gościć w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej sfinansowanej z funduszu sołeckiego. Tradycyjnie nie zabrakło śpiewu biesiadnych i patriotycznych piosenek w wykonaniu zebranych gości przy akompaniamencie Hanny Bagrowskiej z Głażewa.
Sołtys sołectwa Wybczyk i KGW w Wybczyku pragną
podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe: właścicielom
firmy Zakład Drogowo-Budowlany S.C. Wilczyński Krzysztof, Wilczyński Mariusz z Rogowa, sołtysom i radnym z sołectwa Bierzgłowo i Wybcz oraz wszystkim, którzy przyczynili się
do sprawnego przebiegu inwestycji i jej podsumowania.


Anna Filus
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Zima zapewne
o nas nie zapomni
W bieżącym roku aura nas nieco rozpieszcza, pogoda
długo pozostaje jesienna, ale zima zapewne o nas nie
zapomni i niebawem sypnie śniegiem i przymrozi.
Wzorem lat ubiegłych jesteśmy przygotowani na likwidację nadmiernego zaśnieżenia dróg gminnych. Mamy ich łącznie ponad 160 km, zatem nawet przy natychmiastowym działaniu nie jesteśmy w stanie odśnieżyć ich wszystkich naraz.
Mamy własny monitoring sytuacji i nie oczekujemy na indywidualne zgłoszenia dróg do odśnieżania. Jednakże w sytuacji przedłużającej się nieprzejezdności dróg można dokonywać zgłoszeń do Urzędu Gminy. Zimowym utrzymaniem dróg
zajmuje się w Urzędzie referat Gospodarki Komunalnej, kierowany przez p. Andrzeja Sierockiego tel. 508 221 372. Referat posiada własny sprzęt do odśnieżania i dodatkowo współpracuje z kilkoma partnerami posiadającymi odpowiednie
pojazdy.
Równocześnie informujemy, że nie jest przewidziana na drogach gminnych likwidacja gołoledzi. W przypadku śliskości
na drogach gminnych apelujemy o dostosowanie prędkości
pojazdów do warunków panujących na drodze. Niezachowanie ostrożności może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. Bardzo bogata sieć asfaltowych dróg gminnych
jest dla nas bardzo dogodna, ale z drugiej strony przy nierozważnym z nich korzystaniu może być przyczynkiem do tragicznych w skutkach konsekwencji. 
Jerzy Zająkała

Znów w czołówce!
Olimpiada Wiedzy Rolniczej organizowana na Pomorzu i Kujawach przez K-P ODR w Minikowie tym razem
odbyła się w zmienionej formule. Rolnicy w wieku od 18
do 40 lat wystartowali w trzech kategoriach. Eliminacje
w powiecie toruńskim odbyły się w Złejwsi Małej. Wzięło w nich udział 42 uczestników z sześciu gmin, w tym
ośmiu z naszej. Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Produkcja roślinna: 1. Jarosław Ordon (Bierzgłowo,
gm. Łubianka), 2. Krzysztof Ziółkowski (Bogusławki, gm.
Chełmża), 3. Sławomir Składanek (Czarnowo, gm. Zławieś Wielka).
Hodowla i chów bydła: 1. Michał Boruciński (Skąpe,
gm. Chełmża), 2. Czesław Osak (Łubianka), 3-4. Adam
Łubianka (Dębiny, gm. Łubianka) i Katarzyna Streich
(Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka).
Hodowla i chów trzody chlewnej: 1. Krzysztof Żbikowski (Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka), 2. Sławomir Lewandowski (Kawęczyn, gm. Obrowo), 3. Joanna
Kuczkowska (Gronowo, gm. Lubicz).
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary i wywalczyli awans do finału wojewódzkiego. Rolnicy
gminy Łubianka podtrzymali tradycję i po raz 12. zajęli
miejsca na podium. Gratulujemy!
.
Tadeusz Wierzbowski

