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Wyjątkowy przegląd

Działalność
Straży Gminnej
Nasza Straż Gminna funkcjonuje w gminie Łubianka już
od kilku miesięcy i realizuje nałożone jej zadania.
Chciałbym podkreślić, iż celem działań Straży Gminnej nie jest uzyskanie dochodu dla Urzędu Gminy z tytułu
nakładania grzywien w formie mandatów karnych, lecz
dbanie o zachowanie ładu i porządku publicznego.
W pewnych przypadkach, gdy inne środki zawodzą, strażnicy gminni nie zawahają się wdrożyć postępowania mandatowego lub skierować sprawy do odpowiedniego sądu.
Aktualnie najczęściej Straż Gminna podejmuje działania
w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi, uszkadzania i zanieczyszczania dróg, kontroli uiszczania opłat
z tytułu podatku od posiadania psa, jak i częstych przypadków kardynalnego łamania przepisów ruchu drogowego w naszej gminie.


Paweł Piotrowski

Nasi dzielnicowi
Ostatnio zaszły zmiany w składzie dzielnicowych, działających na terenie gminy Łubianka. Oto aktualny
wykaz policjantów, pełniących te funkcje w naszych
sołectwach.
Asp. Radosław Gajek (Bierzgłowo, Biskupice, Dębiny, Łubianka, Słomowo, Warszewice, Wybcz, Wybczyk, Wymysłowo, Przeczno). Telefony: 0-695-880-142, (56) 675-19-18.
Asp. szt. Oktawian Truszczyński (Leszcz, Pigża, Zamek
Bierzgłowski). Telefony: 0-695-881-335, (56) 675-19-01
Mł. asp. Marcin Michałek (Brąchnowo). Telefony: 0-695881-314 lub (56) 675-19-19.


Dnia 16 października w Centrum Kultury w Łubiance
odbył się VI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy Jesteśmy Dziećmi Jednego Boga”.
Przegląd organizowany jest od kilku lat i skupia
rzeszę stałych uczestników, którzy mają możliwość
zaprezentowania swoich możliwości na scenie. Mieliśmy
zaszczyt gościć u nas osoby z Domu Pomocy Społecznej
z Pigży, Domu Pomocy Społecznej i ze Środowiskowego
Domu Pomocy z Browiny oraz uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Zamku Bierzgłowskiego.

Każda z przybyłych grup włożyła wiele energii i trudu
w przygotowanie się do pokazów. Wśród występów
dominowały występy wokalne i wiersze. Tradycyjne
prócz prezentacji na scenie, można było podziwiać prace
plastyczne i rękodzieło przygotowane przez osoby niepełnosprawne. Każdy z występów był wyjątkowy i sprawiał,
że na twarzach odbiorców pojawiał się szeroki uśmiech.
Wszystkim uczestnikom przeglądu zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy i upominki.


Panie ubezpieczone w KRUS, chcące bezpłatnie odbyć
szkolenia, kursy lub warsztaty oraz zdobyć nowy zawód,
mogą skontaktować się z siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmży (ulica Bydgoska 7),
osobiście lub telefonicznie, pod numerem telefonu (56)
675-22-60.
Doradcy ds. reorientacji zawodowej poinformują, jak skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz pomogą podjąć decyzje o wyborze dodatkowego zawodu i skierują na odpowiedni kurs (np. florystyki,
gastronomii, opiekunki dziecięcej, asystentki osoby niepełnosprawnej i inne). Szkolenie umożliwi zdobycie wybranego
zawodu i dodatkowej pracy.
Tadeusz Wierzbowski

Sandra Wiatr

Zakładamy spółdzielnię socjalną
Dostępność do wolnych miejsc pracy pogarsza się, coraz trudniej
o stałe zajęcie. Chcąc poprawić sytuację na naszym lokalnym
rynku pracy podejmujemy liczne działania.

Paweł Piotrowski

Nowy zawód,
czyli nowa szansa



W imprezie, która odbyła się w naszej gminie, wzięły udział osoby z kilku Domów Pomocy Społecznej

Gmina pozyskała m.in. inwestora, który kończy budowę nowego zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Przecznie, gdzie
powstanie kilkanaście nowych miejsc pracy. Kolejny zakład produkcyjny powstaje w Warszewicach. Zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy jest jednak większe. Współdziałając z powiatem toruńskim
zamierzamy utworzyć tak zwaną spółdzielnię socjalną. Taka spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym tworzonym z pewnymi ułatwieniami. Aby móc z nich skorzystać uczestnicy tego przedsięwzięcia muszą spełniać określone warunki. O inicjatywie chcemy porozmawiać
na spotkaniu informacyjnym, które organizujemy w dniu 20 listopada
o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance, przy ul. Toruńskiej 4.
Zapraszamy na nie mieszkańców gminy pozostających bez
pracy, w tym również osoby niepełnosprawne nie mających przeciwwskazań do podjęcia pracy, którzy są skłonni podjąć współdziałanie
w ramach nowotworzonej spółdzielni. Przedmiot działania spółdzielni nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. Przewidujemy, że wśród
kierunków działalności nowej formy byłyby: usługi opiekuńcze wobec
osób starszych i niepełnosprawnych, prace remontowe i porządkowe,
gospodarowanie zielenią, usługi gastronomiczne, zimowe i letnie
utrzymanie dróg, itp.


Jerzy Zająkała

Propozycje
Centrum Kultury
Czwartek, 8 listopada - mini recital Joanny Trzepiecińskiej, godz. 19, Centrum
Kultury;
Sobota, 24 listopada - XXXV Rajd Pieszy,
godz. 10, początek przed Centrum Kultury
Sobota, 8 grudnia - wycieczka do Opery
Nova w Bydgoszczy na balet „Sen nocy letniej”, godz 17 (zbiórka przy Centrum Kultury), koszt wyjazdu 30 zł.
Sobota, 8 grudnia - XXXVI Rajd Pieszy,
godz. 10, początek przed Centrum Kultury
Poniedziałek, 17 grudnia - Dzień Jana
Pawła II w Gminie Łubianka. Szczegóły
w kolejnym numerze „IG”.


Sandra Wiatr

