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Wojciech Grabowski w czołówce
Fachowa wiedza naszych rolników jest już od bardzo wielu lat mocnym punktem w prowadzeniu wyróżniających się gospodarstw 
w gminie Łubianka. 

Nasi rolnicy często uczestniczą w różnorodnych konkursach wiedzowych. W dniu 26 października, z inicjatywy Pla-
cówki Terenowej KRUS w Grudziądzu, odbył się 2. Regionalny Konkurs „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodar-
stwie rolnym z elementami prawa z zakresu rolnictwa obowiązującego w Unii Europejskiej”, w którym uczestniczyło 27 
rolników (18-40 lat) z sześciu powiatów dawniejszego województwa toruńskiego (w tym po raz pierwszy trzech z na-
szej gminy). Najlepiej zaprezentowali się reprezentanci powiatu toruńskiego:  1. Piotr Pawlikowski (Łążyn I, gm. Zła-

wieś Wielka) i 2. Wojciech Grabowski (Biskupice, 
gm. Łubianka). 

Natomiast 21 listopada w Czernikowie odbyły się eli-
minacje powiatowe XXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
organizowanej przez K-PODR w Minikowie, w której 
nasi rolnicy uczestniczą z powodzeniem od 13 lat. Tym 
razem wśród rekordowej ilości 44 rolników z siedmiu 
gmin (w tym 10 z gminy Łubianka) najwięcej punk-
tów zgromadził Piotr Wałachowski (Brąchnówko, gm. 
Chełmża) wyraźnie wyprzedzając faworyta Piotra Paw-
likowskiego i Wojciecha Grabowskiego. Na miejscach 
5.-10. został sklasyfikowany Czesław Osak (Łubian-
ka).

Nasz gminny XVIII Konkurs Wiedzy Rolniczej od-
będzie się w środę 23 stycznia 2013 roku. Zapra-
szamy do udziału! Tadeusz Wierzbowski

Wojciech Grabowski (z prawej) przyjmuje gratulacje za dobry występ od 
organizatorów eliminacji powiatowych

Ważne 
dla posiadaczy 

solarów!
W związku z docierającymi do Urzędu 
Gminy informacjami, przypominamy 
wszystkim użytkownikom zestawów 
kolektorów słonecznych, aby pod żad-
nym pozorem nie wyłączać tych insta-
lacji z prądu na okres zimowy. 

Tego typu działania mogą bowiem 
spowodować uszkodzenie całego 
zestawu, co będzie się wiązało z 
koniecznością ich naprawy na koszt 
użytkownika! Zestawy kolektorów 
słonecznych są skonstruowane dla 
ich ciągłej pracy w każdych warun-
kach atmosferycznych, chociaż jak 
wiemy efektywność ich pracy zale-
ży od ilości promieni słonecznych 
na nie padających.

 Radosław Kowalski

Od kilku miesięcy trwają w samorządach polskich przy-
gotowania do wdrożenia znowelizowanej ustawy o czy-
stości i porządku w gminach. 

Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że wielomie-
sięczne dyskusje nad sposobem wdrożenia ustawy 
wykazały bardzo poważne wady tego aktu. Nie było 
dotychczas, niestety woli politycznej koalicji rządzą-
cej w Polsce do naprawienia tych błędów. Dopiero w 
ostatnich dniach podjęto w Senacie RP próbę usu-
nięcia niektórych wadliwości ustawy. 

Niestety, jest już za późno, aby proces zmian zo-
stał zakończony przed końcem roku, a do tego cza-
su gminy mają obowiązek uchwalenia regulami-
nów utrzymania czystości i porządku wraz z szero-
kim pakietem innych regulacji a także określić wyso-
kość opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi dla swoich mieszkańców. Zatem mimo przewi-
dywanych zmian tego prawa musimy ustanowić na-
sze, gminne prawo w zakresie gospodarki odpadami 
z góry zakładając, że na początku przyszłego roku, 
po nowelizacji ustawy przez Parlament, będziemy je 
zmieniali. 

W naszej gminie jesteśmy w tych przygotowaniach 
zaawansowani. Na ostatniej sesji Rady Gminy zo-
stał uchwalony pakiet uchwał ustalających organi-
zację nowego systemu gospodarki odpadami w gmi-
nie. Przypominamy, że istota nowego systemu opiera 
się na przejęciu przez gminy obowiązku zapewnie-

Gospodarka odpadami w gminie
nia odpowiedniego gromadzenia odpadów i ich od-
bioru oraz zagospodarowania. Gmina ma równocze-
śnie obowiązek zbilansowania kosztów stworzenia i 
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpa-
dami i uwzględnienia ich w opłacie dla mieszkań-
ców. Zbilansowaliśmy te koszty i w oparciu o nie 
ustaliliśmy wysokość opłaty miesięcznej przy przy-
jęciu, że taką samą opłatę będą ponosiły wszystkie 
gospodarstwa domowe w naszej gminie. Wynosi ona 
33,70 zł. i jest o ok. 5 zł. wyższa od powszechnie 
płaconej obecnie. Za tę opłatę zapewnimy odbiór z 
posesji i zagospodarowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz 5 rodzajów odpadów segregowa-
nych, jak również zapewnimy możliwość bezpłatne-
go pozostawienia w tzw. punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych pozostałych rodzajów odpa-
dów takich jak wielkogabarytowe, gruz, zużyte ba-
terie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, opony itp. Ostateczne wdrożenie nowego 
systemu nastąpi z dniem 1 lipca 2013 r. Zanim to 
jednak nastąpi czeka nas jeszcze kilka dalszych pro-
cedur przygotowawczych, w tym:

• Wspomniane wyżej dostosowanie naszego pra-
wa miejscowego do zmian spowodowanych przez 
trwającą obecnie nowelizację ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach (styczeń),

• przeprowadzenie przetargu na pozyskanie firmy 
mającej odbierać i zagospodarować odpady (luty – 
marzec),

• dostosowanie wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi do wyników w/w prze-
targu (marzec),

• złożenie deklaracji przez mieszkańców (kwie-
cień),

• przygotowanie punktu selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych w miejscu byłego składowiska 
odpadów w Bierzgłowie (kwiecień - czerwiec).

Jak wynika z przedstawionego harmonogramu w 
styczniu i marcu powrócimy do sprawy ustalenia 
ostatecznej wysokości „opłaty odpadowej”. Prosimy 
zatem, aby traktować wyżej określoną opłatę jako 
nieostateczną, wymagającą aktualizacji po marco-
wym przetargu.

Informujemy także, że na wniosek Klubu Radnych 
VI Kadencji Rada Gminy Łubianka wyraziła głębo-
kie niezadowolenie i dezaprobatę dla uregulowań 
prawnych przyjętych w ustawie o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach, szczególnie ograni-
czających możliwość racjonalnego ustalenia opłat 
dla poszczególnych grup mieszkańców w sposób 
adekwatny do stopnia przyczyniania się powstania 
odpadów. 

Radni wyrazili też sprzeciw wobec nałożenia 
przez ustawę obowiązku pokrycia wszelkich kosz-
tów gospodarki odpadami na barki mieszkańców, 
bez możliwości chociaż częściowego ich przejęcia 
przez samorząd lokalny.

   Jerzy Zająkała


