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- W tej sali dziś wszystko dzieje 
się po raz pierwszy – mówiła 
podczas jej otwarcia Wiesława 
Geras, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Złotorii. Nowy, segment 
placówki oficjalnie oddano do 
użytku 1 września.

Wójt Marek Olszewski, nie kryjąc 
zadowolenia, mówił: - Cóż bardziej 
radosnego może być dla władz gminy 
niż oddanie do użytku nowej sali 
gimnastycznej i izb lekcyjnych. 
Autentyczna radość przepełnia nasze 
serca i poczucie, że tworzymy coś 
istotnego.

Budowa sali rozpoczęła się 1 lipca 
2014 r. Obiekt posiada pełno-
wymiarowe pola do gry w siatkówkę, 
koszykówkę i piłkę nożną. Do sali 
dobudowano też łącznik, w którym 
dodatkowo znalazły się cztery nowe 
izby lekcyjne,  w tym klasa 
komputerowa, pokój nauczycielski, 
szatnie, łazienki czy magazyn. 
Odnowiona została także elewacja 
c a ł e j  s z k o ł y.  I n w e s t y c j a ,  
dofinansowana przez Ministerstwo 
Sportu, kosztowała łącznie ok. 3,5 
mln zł.

Wybudowano również nową 
kotłownię dla obiektu. Poza tym 

zmodernizowano cały teren wokół 
szkoły, m.in. ulicę, chodnik i 
parkingi.

Władzom gminy Lubicz dzięko-
wała za to nie tylko pani dyrektor 
szkoły, ale także m.in. sołtys Złotorii - 
Barbara Kisielewska: – Koniec 
wieńczy dzieło. Mieszkańcy od 
dawna marzyli o takiej sali. Mam 
nadzieję, że właśnie w niej uda się 
wykrzesać w uczniach przekonanie, 
że cierpliwością, starannością i 
systematycznością można osiągnąć 
sukces.

Zaangażowania inwestycyjnego 
gminie Lubicz gratulował także 

starosta Mirosław Graczyk. Uczniom 
życzenia złożyli m.in. obecni na 
uroczystości posłowie Jan Arda-
nowski i Tomasz Lenz. 

Wójt Marek Olszewski mówił: - 
Wszystkim uczniom z naszej gminy z 
okazji nowego roku szkolnego życzę 
entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy, 
intelektualnego rozwoju i sukcesów 
sportowych.

W placówce w Złotorii z roku na 
rok przybywa uczniów. Tym razem 
nowy rok szkolny rozpoczęło ich 
330, w całej gminie - ponad 2 tys.

(KM)
Fot. Beata Nowak-Latańska  

Marek Olszewski, wójt gminy 
Lubicz znalazł się w gronie 32 
osobowości nagrodzonych pres-
tiżową Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Samorządu Tery-
torialnego. 

Minister administracji i cyfryzacji 
Andrzej Halicki docenił „wy-
jątkowe zaangażowanie (wójta), trud 
i  bezinteresowne oddanie w 
budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego i samorządu tery-
torialnego”.  Marek Olszewski jest 
jedyną z zaledwie dwóch osób z 
naszego województwa, które otrzy-
mały to, przyznane po raz pierwszy, 
wyjątkowe wyróżnienie.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, 
ponieważ znalazłem się w gronie tak 
wybitnych postaci, jak odznaczony 
pośmiertnie Tadeusz Mazowiecki, 
czy twórcy reformy samorządowej 
jak prof. Michał Kulesza, i Jerzy 
Regulski (niestety obaj również już 
nieżyjący) oraz prof. Jerzy Stępień, 
były prezes Trybunału Konsty-
tucyjnego – mówi wójt.

Odznakę Honorową za Zasługi dla 

Samorządu Terytorialnego  minister 
administracji wręczył laureatom 28 
sierpnia w Sali Kolumnowej gmachu 

Kancelarii Prezesa Rady Mini
-strów podczas konferencji „Od 
Solidarności do samorządności”. 

Szkoła w Złotorii ma nową salę gimnastyczną

Wójtowi Markowi Olszewskiemu składa gratulacje 
minister administracji Andrzej Halicki 

Marek Olszewski pracę samo-
rządowca rozpoczął w 1990 roku. W 
1998 roku wszedł do Rady Powiatu 

Toruńskiego (1998–2002), zostając 
również jej wiceprzewodniczącym. 
Od 1999 roku jako członek Zarządu 

Związku Gmin Wiejskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej, później wice-
przewodniczący, a obecnie prze-
wodniczący zajmuje się ogólno-
polską działalnością samorządową. 
Jest twórcą zaproponowanego przez 
Związek Gmin Wiejskich RP 
nowego modelu finansowania 
polskiej  oświaty.  Autorem i  
współautorem większości stanowisk 
ZGW RP oraz Konferencji Samo-
rządowych w sprawie edukacji, a 
szczególnie jej finansowania. Od 
szesnastu lat współprzewodniczy też 
Zespołowi ds. ds. Edukacji Kultury i 
Sportu Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego, w którym 
skutecznie zabiega o finansowanie i 
organizacyjne warunki prowadzenia 
zadań oświatowych przez samrządy.

Jako członek Komitetu Regionów 
Unii Europejskiej wniósł swój 
osobisty wkład w prace tej  
reprezentacji władz lokalnych w 
Brukseli, przygotowując dla niej 
opinie. Za swoją działalność samo-
rządową nagradzany był już 
wielokrotnie.

(KM)                 Fot. Nadesłane

Wójt Marek Olszewski odznaczony przez ministra!

W przecięciu wstęgi władzom gminy Lubicz pomogli najmłodsi uczniowie szkoły

Salę poświęcił ks. proboszcz Marian Wróblewski

W tym roku w Szkole Podstawowej w Złotorii 
będzie się uczyć 330 uczniów 
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Rozmowa ze Zbigniewem Barci-
kowskim, pełnomocnikiem ds. 
rozwoju Wydziału Zamiejscowego 
Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i 
Turystyki w Pruszkowie.

- W tym roku w Lubiczu Górnym 
rusza Wydział Zamiejscowy Wyż-
szej Szkoły Kultury Fizycznej i 
Turystyki w Pruszkowie. To 
pierwsza taka uczelnia w Polsce na 
wsi?

- Tego nie jestem pewien, czy 
pierwsza w ogóle, ale na pewno 
pierwsza tego typu.

- Skąd pomysł na powstanie 
wydziału zamiejscowego szkoły 
wyższej właśnie w naszej gminie? Z 
Pana pasji do kolarstwa?

- Po części, bo rzeczywiście 
najpierw uprawiałem kolarstwo 
wyczynowo jako zawodnik, potem 
zajmowałem się tym jako trener, 
szkoliłem się, szkoliłem innych. 
Nawiązałem współpracę z Wyższą 
Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki 
w Pruszkowie i w jej ramach 
prowadziłem szkolenia przyszłych 
instruktorów kolarstwa i trenerów, 
potem także prowadziłem studia 
podyplomowe w tej dziedzinie. Z tych 
naszych wspólnych rozmów z 
uczelnią i wójtem  zrodziła się ta idea.

- Zapewne dodatkowym argu-
mentem był fakt, że na naszym 
terenie mamy wielu utytułowanych 
sportowców.

- Na pewno tak, ale głównie szalę 
przeważyło podejście naszych władz 
gminnych do sportu - stabilne 
wspieranie go od wielu lat. Wójt 
zawsze jest otwarty na takie inicja-
tywy. Również pani dyrektor naj-

większej szkoły – Zespołu Szkół nr 1 
w Lubiczu Górnym, gdzie odbywają 
się duże sportowe imprezy. Naturalnie 

każdy czuł, że tu jest najlepsze miejsce 
dla uczelni sportowej. Tu jest dobry, 
pozytywny, rozwojowy klimat.

- Zatem Pana wójta nietrudno 
było przekonać do tej inicjatywy?

- W ogóle. Wójt Marek Olszewski 
nie tylko wspiera sport, ale także 
edukację. Czuje ją bardzo dobrze. Od 
wielu lat przewodniczy przecież 
Zespołowi ds. ds. Edukacji Kultury i 
Sportu Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, zajmuje 
się tym także w Komitecie Regionów 
w Brukseli. Dlatego Gmina Lubicz jest 

współorganizatorem wydziału zamiej-
scowego uczelni.

- Ta szkoła powstaje też przy 
wsparciu Akademii ,,Copernicus’’ 
Michała Kwiatkowskiego. Co 
więcej, słyszałam, że Michał Kwiat-
kowski – nasz mistrz świata będzie 
studiował w Lubiczu. To już pewne?

- Michał Kwiatkowski bardzo 
przychylnie podszedł do tej inicjatywy. 
Będzie miał indeks z nr 1. Niezwykle 

Studiuj z mistrzami sportu

Po tych wakacjach będą miłe wspomnienia Lubicz Górny ożyje handlowo

się z tego cieszymy. Michał 
wielokrotnie jeździł podczas naszego 
Kryterium Asów i zawsze  gorąco go 
przyjmowano. Wiemy, że lubi Lubicz i 
chętnie tu staruje, poza tym mieszka 
blisko. Warto powiedzieć, że 
pierwszym wyścigiem, w którym 
Michał wystartował po zdobyciu 
tytułu Mistrzostw Świata, było właśnie 
nasze Kryterium Asów. To w ogóle był 
jedyny jego wyścig w mistrzowskim 
roku. Nikt tego nie uzewnętrzniał, bo 
dla mediów liczą się przede wszystkim 
światowe zawody.

-  Czy Pan trenował też Michała 
Kwiatkowskiego?

- Tak, byłem jego trenerem w 
kategorii młodzik, więc się znamy. A 
na temat współpracy przy tworzeniu 
uczelni miałem przyjemność mieć z 
nim aż 45-minutową rozmowę. Cieszę 
się z tego.

- Bo to jest bardzo zajęty człowiek.
- Powiem szczerze, że prawie 

nieosiągalny.
- Kto poza nim będzie jeszcze 

studiował w Lubiczu?
- Grono zawodników – kolarzy z 

kadry młodzieżowej Polski ściga-
jących się po całym świecie, więc 
możemy powiedzieć, że przyszli 
mistrzowie kolarstwa. Także trenerzy 
kolarstwa oraz zawodnicy i trenerzy 
innych dyscyplin sportowych. Są także 
świeżo upieczeni maturzyści, którzy 
pragną zostać nauczycielami wycho-
wania fizycznego. Chcemy im wszyst-
kim stworzyć dobrze zorganizowany 
system polegający na pogodzeniu 
treningów i pracy zawodowej z 
uczelnią. Do każdego podejdziemy 
indywidualnie.

- Wiemy już, że inauguracja 

wydziału odbędzie się 11 paździer-
nika o godz. 12.00 w siedzibie 
uczelni, czyli w Zespole Szkół nr 1 w 
Lubiczu Górnym. Czy jeszcze 
można składać dokumenty?

- Mamy już ponad 40 osób, ale 
grupa nie jest jeszcze zamknięta. Część 
to znane w środowisku nazwiska. W 
tym roku nadarza się więc szansa 
rozpoczęcia studiów z wybitnymi 
ludźmi – zawodnikami i trenerami.

- Na jaki dyplom i kwalifikacje 
mogą liczyć absolwenci uczelni?

- W tej chwili  ruszamy z 
licencjatem. Po ukończeniu tych trzech 
lat student zdobędzie wyższe 
wykształcenie zawodowe, zawód – 
nauczyciel wychowania fizycznego z 
gimnastyką korekcyjno-kompen-
sacyjną. Oprócz tego w trakcie nauki 
zdobędzie minimum dwa tytuły 
instruktorów i trenerów w różnych 
dyscyplinach. Główna to kolarstwo, 
pozostałe: kulturystyka, gimnastyka, 
lekkoatletyka, piłka nożna, ręczna, 
koszykowa, siatkowa. Wszystko 
zależy od ambicji  i zainteresowań 
studenta.

Rozmawiała Kamila Mróz

Gmina Lubicz przeznaczyła 
ponad 40 tys. zł na letni wypoczynek 
dzieci. Dzieci wyjeżdżały na 
wycieczki, a młodzież spędziła czas 
na koloniach i obozie. 

Dzieci z Krobi i Rogówka miały 
okazję wziąć udział w bezpłatnych 
zajęciach przygotowanych przez 
toruńską „Twórczą Chatę”. Zaliczyły 
bitwy wodne z użyciem balonów i 
butelek, tworzenie wielkich baniek czy 
rozgrywki w piłkę siatkową, zajęcia 
artystyczne i wycieczki.

- Dzieci były chętne do zabaw i 
pomocne. Mimo dużych różnic 

Ulica Handlowa w Lubiczu 
Górnym w ciągu najbliższych trzech 
lat zmieni swoje oblicze. Powstanie 
basenu pociągnie za sobą także inne, 
korzystne dla mieszkańców zmiany 
– zmodernizowane ulice, nowe 
chodniki,  budowę pawilonu 
handlowego.

Koncepcja przebudowy kilku ulic w 
Lubiczu Górnym jest już gotowa. Jej 
projektant Filip Sobiczewski wpro-
wadza teraz poprawki zapropo-
nowane przez wójta Marka Olszew-
skiego i szefostwo lubickiego Zarządu 
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i 
Komunalnej. 

Wójt Marek Olszewski mówi: - W 
przypadku wszystkich propo-
nowanych zmian kluczowy jest basen. 
Dlatego zarówno projektowanie 
pobliskich ulic, jak i innych 
przedsięwzięć na tym terenie trzeba 
skoordynować.

Co jest planowane? Przebudowie 

Zbigniew Barcikowski: - W Lubiczu jest dobry, rozwojowy klimat
dla takich inicjatyw

WYWIAD NUMERU

Dziekanat Wydziału 
Zamiejscowego Toruń-Lubicz

Zespół Szkół nr. 1 Im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubiczu 
(pokój nr 2 na parterze)
87-162  Lubicz Górny, 

ul. Piaskowa 23  
tel.  56 6785200

(poniedziałek-piątek
9.00–14.30)

e–mail:
lubicz-dziekanat@wskfit.pl

wiekowych bawiły się super! Zarówno 
my jak i one jesteśmy bardzo 
wdzięczni gminie za sfinansowanie 
tych zajęć – mówi Klaudia Górska z 
„Twórczej Chaty”.

Gmina Lubicz wsparła również 
wycieczki organizowane przez 
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz 
Rozwoju Wsi Brzezinko i Gminne 
Koło TPD – dla dzieci w Gronówku.

Kolejny rok najmłodszym swoim 
mieszkańcom wakacje uatrakcyjniło 
sołectwo Grabowiec, przeznaczając na 
to pieniądze z funduszu sołeckiego. 
Były zajęcia na miejscu, ale również 
wyprawy do Ciechocinka, Torunia i 

Golubia-Dobrzynia.
Latem dla dzieci z naszej gminy 

dostępne były także świetlice wiejskie, 
np. najmłodsi z Jedwabna i Gronowa 
pojechali na Farmę  I HA HA .

W tym roku gmina Lubicz w całości 
lub części sfinansowała także kolonie i 
obóz organizowane dla dzieci i 
młodzieży z jej terenu przez OSP, 
TPD, ZHP oraz Stowarzyszenie 
„Nasze Szwederowo”. 

Łącznie na letni wypoczynek dzieci 
i młodzieży Urząd Gminy Lubicz 
wyłożył ponad 40 tys. zł.

(KM)
Fot. Nadesłane

ulegnie ul. Bankowa wraz z dwoma 
skrzyżowaniami. Ulica Handlowa 
powstanie od podstaw. Przy obu 
jezdniach będą też chodniki ze 
ścieżkami rowerowymi.

Basen powstanie przy ul. Handlo-
wej, za Zespołem Szkół nr 1. W 
sąsiedztwie znajduje się działka, którą 
gmina zamierza wykupić pod parking 
(dla ok. 120 samochodów). Po tej 
samej stronie wyrośnie także nowy 
pawilon handlowy. Na ul. Handlową, z 
ul.  Bankowej,  mają też być 
przeniesione kramy. Obok prawdo-
podobnie pojawi się także targowisko.

– Pieniądze na te pomysły 
postaramy się znaleźć na zewnątrz – 
mówi Marek Olszewski. Wójt 
chciałby, aby wszystko było gotowe w 
ciągu trzech lat. - Lubicz Górny bardzo 
się zmieni. Ożyje handlowo – 
podkreśla wójt. - W następnej 
kolejności zajmiemy się także ul. 
Piaskową, a potem Lipnowską i 
Spółdzielczą. (KM)

Dzieciom z Krobi część wakacji uatrakcyjniła „Twórcza Chata”

Wójt Gminy Lubicz informuje, że 
możliwy jest odbiór ścieków z posesji 
podłączonych do kanalizacji wybu-
dowanej w Grębocinie w trzecim 
etapie.
Wójt prosi właścicieli wszystkich 
działek, na których zamontowano 
studzienki kanalizacyjne o pilny 
kontakt osobisty lub telefoniczny z 
Biurem Obsługi Klienta Lubickich 
Wodociągów - od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.15-15.00 (we 

wtorki od 7.15 do 16.15) – tel. 56 678 
53 14, mieszczącym się w Lubiczu 
Dolnym przy ul. Toruńskiej 56 w celu 
uzyskania warunków technicznych 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
oraz podpisania umowy o odbiór 
ścieków.
Nadmieniam, że stwierdzono ostatnio 
przypadki nielegalnego odpro-
wadzania ścieków do sieci kana-
lizacyjnej, za co grożą surowe 
konsekwencje finansowe.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUBICZ
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Mocnym akcentem pożegnaliśmy 
wakacje. Na zakończenie festynu 
„Lubickie  Lato”  wystąpiła  
Formacja Nieżywych Schabuff.

- Jestem ciekawa, jak na żywo 
brzmi ten zespół – mówiła pani Anna, 
która 29 sierpnia na festyn przy 
Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu 
Górnym przyszła z dziećmi.  
Najmłodsi już od godz. 15.00 
korzystali  z  dmuchańców, a  
największym hitem okazały się kule, 
w których dzieci toczyły się w basenie 

Pikniki rodzinne, festyny 
„Zaproś sąsiada”, wspólne 
wycieczki. Mieszkańcy wszyst-
kich sołectw chętnie korzystali z 
ładnej pogody, integrując się na 
świeżym powietrzu.

W  Brzezinku festyn dziecięcy 
połączono z imprezą integracyjną 
„Zaproś sąsiada”. W programie 
znalazł się m.in. występ dzieci i 
młodzieży przygotowany w ramach 
projektu dofinansowanego z Po-
wiatu Toruńskiego pt. "Pieśni mojej 
ziemi rodzinnej". Dzięki fundu-
szowi z gminy Lubicz  uczestnicy 
imprezy mogli liczyć na bogaty 
poczęstunek. 

Na pikniku w Grabowcu sołtys i 
rada sołecka częstowali wspania-
łym tortem. Rozstrzygnięto też 
konkurs historyczno-geograficzny 

z wodą. Dzieci mogły też wykazać się 
w  zabawach  i  konkur sach  
sprawnościowych, oczywiście 
zwieńczonych nagrodami.

Prezentację na scenie rozpoczęła 
młodzież ze szkoły w Lubiczu 
Górnym - solistki z choru „Gaudium 
Cantates” kierowanego przez 
Aleksandrę Kwiatkowską i Ariela 
Radomińskiego oraz uczennice 
przygotowane przez Violettę  
Chmurzyńską. W biesiadnym 
repertuarze usłyszeliśmy Dolinę 
Drwęcy, Pokolenia, Arkę oraz 

Lubiczan, a także gości spoza gminy -   
kapelę Toruniacy.

W tym czasie na placu przy szkole 
odbywał się turniej sołectw. O miejsca 
na podium walczyli: Grabowiec, 
Kopanino, Lubicz Dolny, Młyniec 
Drugi, Rogowo i Złotoria. Przeciągali 
linę, grali w siatkówkę balonami, 
rzucali balotem ze słomy, toczyli 
beczkę. Po zaciętej i emocjonującej 
rozgrywce zwyciężyło Kopanino, 
przed Rogowem i Złotorią. Władze 
gminy ufundowały dla sołectw z 
podium czeki o wartości od 1,5 tys. do 

500 zł. Puchary i dyplomy za udział w 
turnieju wójt Marek Olszewski oraz 
przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 
Hanna Anzel wręczyli wszystkim 
sołectwom.

W miejscu festynu kilka sołectw 
rozstawiło także swoje namioty, 
promując inicjatywy i swoich 
artystów. Były też m.in. stoiska 
Profilu Zaufanego, Podgrodzia 
Toruńskiego, Powiatu Toruńskiego, 
Poczty Polskiej i Urzędu Skar-
bowego. W namiocie organizatora, 
czyli gminy Lubicz można było 
skosztować chleba dożynkowego ze 

smalcem. Dużą popularnością, jak 
zwykle, cieszyła się również 
grochówka.

Wieczorem  zabrzmiał energe-
tyczny pop i rock w wykonaniu  
Dzwonka do Drzwi. Na deser 
usłyszeliśmy gwiazdę wieczoru, czyli 
Formację Nieżywych Schabuff, która 
m.in. zagrała swoje największe 
przeboje „Klub wesołego szampana” 
( z  r e f r e n e m  „ C h c i a ł a b y m ,  
chciała…”), „Da, da, da” i „Lato”. Na 
finał niebo rozjaśniły kolorowe 
fajerwerki. (KM)

Fot. Beata Nowak-Latańska

Lato pożegnaliśmy koncertowo!

Mieszkańcy lepiej poznali swoich sąsiadów
o nagrodę wójta gminy Lubicz. I 
miejsce zdobyła Monika Jeziorska, 
II – Zuzanna Węgrzyniak, a III - 
Martyna Wiśniewska.  

Ponad 140 młodych „olim-
pijczyków” wzięło udział w zmaga-
niach sportowych podczas imprezy 
„Z Krobi do Rio”, a każdy z nich 
otrzymał pamiątkowy medal. 
Wśród punktowanych konkurencji 
były, m.in. np: pięcioskok, rzut 
piłka lekarską, lotki, slalom z 
oponami czy skoki w workach i 
spacer po skrzynkach. W poszcze-
gólnych kategoriach tryumfowali: 
Magdalena Mikuć, Weronika 
Forczmańska, Adam Jackiewicz, 
Daria Fabisiak i Sebastian Nowat-
kowski.

Ok. 70 zabytkowych pojazdów 
różnych marek zjechało do Lubicza 
Górnego na II Lubicki Zlot 

Pojazdów Zabytkowych. Gratką dla 
znawców motoryzacji okazał się 
ford T z 1919 r. Mieczysława 
Świtajskiego, który planuje otwar-
cie prywatnego muzeum motory-
zacji. Właściciele trzech najciekaw-
szych aut wyjechali z Lubicza z 
pucharami wójta gminy Marka 
Olszewskiego. Głosami publicz-
ności I miejsce zdobył mercury park 
lane z 1966 r.   Przemysława 
Swatko z Łążyna,   II – opel kadett c 
z 1977 r. – Lecha Jamińskiego z 
Torunia, a III - citroën 2 CV - rok 
produkcji 1986 – Stanisława 
Maraska z Torunia.

 W Kopaninie na pikniku słońce 
chowało się za chmurami, lecz 
humory wszystkim dopisywały. 
Dzieci brały udział w zabawach i 
konkursach przy muzyce i chętnie 
malowały buźki. Wszystkie otrzy-

mały upominki, watę cukrową, 
lody oraz inne słodkości.

Wichura na chwilę zakłóciła 
festyn „Zaproś sąsiada” w Ro-
gówku, lecz impreza została 
przeniesiona do świetlicy, gdzie 
rozkręciła się dobre. 

Młyniec Drugi zaprosił sąsia-
dów z Młyńca Pierwszego na 
wspólne świętowanie nad Drwęcą 
święta Jana Chrzciciela.

Natomiast mieszkańcy Grono-
wa, aż trzema autokarami, wybrali 
się do Stegny. - W miłym towa-
rzystwie, wśród przyjaciół, znajo-
mych i sąsiadów spędziliśmy jedną 
z niedziel. Już dziś z sentymentem 
wspominamy wspólnie spędzony 
czas, plażowanie i kąpiel w morzu 
– relacjonuje Karina Wroniecka, 
radna gminna, która zorgani-
zowała wycieczkę wspólnie z 

sołtysem Pawłem Kuczkowskim.
Nowy plac zabaw przy ul. Leśnej 

w Lubiczu Dolnym, przecinając 
wstęgę, uroczyście otworzyły m.in. 
osoby najbardziej zainteresowane, 
czyli dzieci. Podobnym miejscem 
rekreacji cieszą się też już najmłodsi 
mieszkańcy Złotorii. - Liczba 
naszych mieszkańców wzrasta, 
więc także komfort życia oraz 
jakość przestrzeni wspólnej muszą 
być na odpowiednim poziomie – 
mówi Marek Olszewski, wójt 
gminy Lubicz. Oprócz typowych 
elementów dla placów zabaw, 
takich, jak huśtawki, zjeżdżalnie 
czy piaskownice, w obu miejsco-
wościach zostały też postawione 
małe siłownie zewnętrzne.

 (KM)
Fot. Beata Nowak-Latańska

Wieczorem dla mieszkańców zaśpiewała Formacja Nieżywych Schabuff

Sześć sołectw zażarcie walczyło w III  Turnieju Sołectw Gminy Lubicz

Dzieci podczas festynu mogły wziąć udział w konkursach z nagrodami
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Wójtowi Markowi Olszewskiemu w otwarciu nowego placu zabaw w Lubiczu Dolnym towarzyszyły 
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Mieszkańcy Gronowa wyjechali razem na jeden dzień nad Bałtyk

Młyniec Drugi na wspólną zabawę zaprosił sąsiadów 
z Młyńca Pierwszego

Wójtowi Markowi Olszewskiemu w otwarciu nowego 
placu zabaw w Lubiczu Dolnym towarzyszyły dzieci

Mieszkańcy Gronowa wyjechali razem na jeden dzień 
nad Bałtyk
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Trwa internetowe głosowanie w 
konkursie „Aktywne przejścia dla 
pieszych”. Spośród ponad 300 
zgłoszonych przez zarządców dróg 
niebezpiecznych przejść w całej 
Polsce jest też pięć z naszego 
terenu: przy Urzędzie Gminy i 
Szkole Podstawowej nr 1 (ul. 
Toruńska) w Lubiczu Dolnym, na 
ul. Bankowej w Lubiczu Górnym, 
na ul. Lipowej w Złotorii oraz w 
Grębocinie na ul. Szkolnej. To 
internauci i komisja konkursowa 
wskażą te, które Fundacja PZU 
wyposaży w elementy popra-
wiające bezpieczeństwo użyt-
kowników. Głosujmy! Szczegóły: 
www.lubicz.pl.

Zarząd Związku Gmin Wiejskich 
RP, na którego czele stoi Marek 
Olszewski,  wójt  Lubicza,  
zaapelował do rządu o pomoc dla 
rolników, którzy ucierpieli w 
wyniku suszy. Stanowisko zarządu 
związku gmin, przyjęte podczas 
ostatniego posiedzenia, trafiło do 
premier Ewy Kopacz oraz 
Mateusza Szczurka, ministra 
finansów i Marka Sawickiego, 
ministra rolnictwa.

29 czerwca w Ostromecku 
władze 25 samorządów, w tym 
gminy Lubicz, podpisały aneks do 
porozumienia w sprawie Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
w województwie kujawsko-
pomorskim. W ramach programu 
na naszym terenie planowana jest 
m.in. budowa ścieżki pieszo-
rowerowej w Nowej Wsi, o co 
mieszkańcy walczą od lat.

11 sierpnia, po raz kolejny, 
grochówką i muzyką ugościliśmy 
uczestników  55.  Między-
narodowego Spływu Kajakowego 
„Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, 
Wisłą”, „od KAJtka do KAJetana”.

W gminie Lubicz są trzy nowe 
ulice: Lawendowa w Grębocinie, 
Pogodna w Mierzynku i Do-
jazdowa w Rogówku. Nowe nazwy 
ulic 21 sierpnia uchwaliła Rada 
Gminy Lubicz.

Hanna Anzel, przewodnicząca 
Rady Gminy Lubicz i wójt Marek 
Olszewski  w 76.  rocznicę  
rozpoczęcia II wojny światowej 
złożyli kwiaty pod obeliskiem w 
Mierzynku.

7 listopada do Lubicza Dolnego 
przyjedzie krwiobus. Będzie czekał 
na mieszkańców na placu przed 
Urzędem Stanu Cywilnego w godz. 
14-18.

W gminie odbywają się zebrania 
wiejskie, na których mieszkańcy 
rozdzielają fundusz sołecki. W 
następnym numerze napiszemy o 
tym szerzej.

Gdy Sławek Wierzcholski z 
Nocnej Zmiany Bluesa na kon-
cercie przedstawia zespół, to o 
Piotrze Dąbrowskim mówi: „Soł-
tys wsi Brzeźno z gminy Lubicz”. 

Piotr Dąbrowski w naszej gminie 
mieszka od ponad 20 lat, najpierw w 
Brzezinku, teraz w Brzeźnie. W 
styczniu został też sołtysem tej 
miejscowości. – Zawodowo, od 20 
zajmuję się muzyką. To specyficzny 
rodzaj pracy, ponieważ pozwala na 
ciągłe poznawanie nowych ludźmi. 
Moim zdaniem właśnie  zdolność 
nawiązywania kontaktów zaowoco-
wała tym, że społeczność naszej 
miejscowości wybrała mnie na 
sołtysa. W Brzeźnie udzielam się też 
podczas różnych imprezach integra-
cyjnych, co pewnie było elementem 
decydującym – mówi pan Piotr.

Pan Piotr bierze gitarę i gra. – W 
takiej sytuacji czuję się, jak ryba w 
wodzie – śmieje się. I dodaje: - 
Brzeźno to miejscowość, w której 
jest duża chęć integracji i działania 
na tego rodzaju polu.

Drugą  pas j ą  so ł ty sa  j e s t  
kickboxing. Prezesuje klubowi 
A&W Team z gm. Oborowo. – I 
tutaj ukłon w kierunku naszego 
wójta – pana Marka Olszewskiego, 
który co roku docenia sukcesy 
zawodników z naszej gminy 
startujących pod szyldem tego 
klubu – mówi pan Piotr.

Zresztą w klubie ćwiczą też 
synowie państwa Dąbrowskich. 
Kacper Dąbrowski wrócił niedawno 
z Mistrzostw Europy w Hiszpanii, 
gdzie stanął na podium, zdobywając 
III miejsce. Rok temu z Mistrzostw 
Świata we Włoszech Jakub przy-
wiózł złoto i tytuł mistrza, a Kacper 
srebro i wicemistrzostwo. 

Miłość do sportu dzieci państwa 
Dąbrowskich (trenują jeszcze Adam 
i Wiktoria) przejęli po rodzinie żony 
– Agnieszki Janiaczyk-Dąbro-
wskiej.  Z kolei pan Piotr posta-
nowił pójść w ślady żony, decydując 
się na funkcję sołtysa, ponieważ 
pani Agnieszka jest radną powia-
tową. Pan Piotr w nowej roli, po tych 
kilku miesiącach, czuje się coraz 
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lepiej: - Decydując się na funkcję 
sołtysa, zdawałem sobie sprawę z 

tego, że mieszkańcy będą się do 
mnie zwracali z konkretnymi 
propozycjami i potrzebami, a ja 

muszę działać w ich imieniu - mówi.
Na ostatnim zebraniu sołeckim 

mieszkańcy zdecydowali o zakupie 
namiotu z napisem „Sołectwo 
Brzeźno”. Sołtys zdradza, że 
podczas przyszłorocznego „Lubic-
kiego Lata” Brzeźno planuje 
zaprezentować się w nim od strony 
kulturalnej, a na scenie – także 
rozrywkowej.  – Chciałbym połą-
czyć swoje dwie działalności 
sołtysa i muzyka – mówi.

Z Nocną Zmianą Bluesa związał 
się 20 lat temu. W swojej karierze 
muzycznej zagrał ponad 2 tys. 
koncertów, nagrał 15 płyt, w tym 
dwie złote. Od kilku miesięcy, gdy 
lider zespołu Sławek Wierzcholski 
przedstawia skład grupy o Piotrze 
Dąbrowskim mówi: „Sołtys wsi 
Brzeźno z gminy Lubicz”. 

Pan Piotr zdradza: – Zdarzyło mi 
się, że po koncercie podszedł do 
mnie pan i zapytał, czy to chodzi o tę 
prężną gminę pod Toruniem. 
Z dumą mogłem to potwierdzić. 

(KM)

To były wyjątkowe jubileusze. 
Złote gody w USC w Lubiczu 
Dolnym w lipcu i w sierpniu  
świętowało sześć par małżeńskich. 

Jubilatom Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie wręczył wójt 
Marek Olszewski. - W dzisiejszych 
czasach tak długi staż to prawdziwa 
rzadkość – gratulował miesz-
kańcom. Małżonkom i ich rodzinom 
trudno było ukryć też wzruszenie, 
gdy Barbara Zarębska, kierownik 
USC mówiła o wspólnych latach 
życia jubilatów, chwilach radości, 
lecz również i smutku.

Krystyna Regulska nie ukrywała: – 
W małżeństwie bywają też ciche dni. 
Tak wygląda życie, ale zawsze trzeba 
myśleć pozytywnie.   

Krystyna i Edward Regulscy z 
Grabowcem są związani od 2004 r. – 
Można powiedzieć, że wróciłam do 
korzeni, bo tutaj mieszkałam jako 
dziecko. Teraz nasz dom jest przy 
słynnej ulicy Obi-Wana Kenobiego – 
mówiła z dumą pani Krystyna. 
Państwo Regulscy najbardziej dumni 
są jednak z córki, wnuczki i wnuka.

Genowefa i Piotr Rożeńscy w 
Rogówku mieszkają od 1968 r. Pan 
Piotr nadal pracuje zawodowo, 

prowadząc zakład stolarski, w 
którym wykonuje drobne meble, zaś 
pani Genowefa wspomaga rodzinny 
biznes. Doczekali się córki, syna, 2 
wnuczek i 2 wnuków, prawniczki i 
prawnuka. 

Mirosława i Ryszard Janowscy z 
Grębocina poznali się na zabawie. – 
Mąż był wysoki i przystojny. Bardzo 
mi się spodobał – zdradziła 
„Gońcowi” pani Mirosława. Wy-
chowali 3 dzieci. Mają 9 wnuków i 3 
prawnuków.

Jadwiga i Czesław Poprawscy z 

Mieszkaniec Grabowca Lech 
Kubiak otrzymał prezydencką 
nominację profesorską.

Wójt Marek Olszewski i prze-
wodnicząca Rady Gminy Lubicz 
Hanna Anzel w liście gratulacyjnym 
do profesora napisali m.in.:  
„Prosimy o przyjęcie gratulacji i 
wyrazów najwyższego uznania z 
okazji otrzymania z rąk Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sława Komorowskiego nominacji 
profesorskiej.Fakt ten jest nie tylko 
bardzo ważnym wydarzeniem w 
Pana zawodowej karierze, ale też 
powodem do dumy i ogromnej 
satysfakcji .  Lata wytrwałej,  
wytężonej i niestrudzonej pracy 
akademickiej  przyniosły wspaniały 
efekt. Jest to uhonorowanie godnej 
podziwu działalności, wybitnych 
zasług w pracy naukowej i szlachet-

ny przykład ciągłego rozwoju oraz 
niezwykłej aktywności”.

Profesor sztuk plastycznych Lech 
Kubiak  urodził się w Toporzysku 
koło Torunia, studia artystyczne 
ukończył w 1970 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 
p racowni  p ro f .  S t an i s ł awa  
Borysowskiego. Działalność arty-
styczna profesora  obejmuje 
rysunek, malarstwo sztalugowe i 
ścienne. Zajmuje się on również 
projektowaniem graficznym, a 
także aranżacjami wystaw arty-
stycznych i przemysłowych. Jest 
autorem kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych malarstwa i 
rysunku w wielu ośrodkach w kraju 
i za granicą. Prace naszego 
profesora znajdują się m.in. w 
zbiorach muzealnych i prywatnych. 

Lech Kubiak z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

GALERIA SOŁTYSÓW 

Pięćdziesiąt lat wspólnej drogi przez życie

Gratulacje dla naszego profesora!
związany jest od 1974 r. Od tego 
roku pracuje nieprzerwanie w 
Zakładzie Technologii i Technik 
Malarskich, którym kierował w 
latach 2007-2014. Jako specjalista 
w zakresie s tarych technik 
malarstwa sztalugowego i ścien-
nego prowadzi zajęcia ze studenta-
mi Instytutu Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki oraz Instytutu 
Artystycznego. W trakcie trwania 
swojej kariery zawodowej profesor 
pełnił dodatkowo na uczelni wiele 
funkcji, np. prodziekana ds. 
studentów (1997-2002). Od 1970 r. 
Lech Kubiak jest też członkiem 
Związku Polskich Artystów Plasty-
ków, gdzie był m.in. przewodniczą-
cym Sekcji Malarskiej i wicepre-
zesem Zarządu Okręgu Toruń-
skiego. 

(KM) 
Fot. Andrzej Romański

 Chłopak, co na gitarze bluesa gra

Rogowa do dziś czują sentyment do 
„Krzyżaków”. To właśnie na tym 
filmie, w obwoźnym kinie, wpadli 
sobie w oko. Potem pan Czesław na 
dwa lata poszedł do wojska, ale pani 
Jadwiga cierpliwie na niego czekała. 

Dzięki temu dziś mogą cieszyć się z 
córki, 2 synów i 7 wnuków.

 Leokadia i Eugeniusz Krzyw-
dzińscy są mieszkańcami Krobi. – 
Poznaliśmy się w szkole. Potem były 
wspólne zabawy. Widocznie tak nam 
było pisane – mówiła pani Leokadia. 
Doczekali się 5 dzieci i 9 wnuków.

Krystyna i Stanisław Kapra-
szewscy z Rogówka pochodzą z 
Mazur.  Do naszego regionu 
przeprowadzili się w 1965 r. za 
chlebem. Przez lata mieszkali w 
bloku w Toruniu i choć mieli działkę, 

to marzył im się ogród przy domu. 
Mieszkańcami naszej gminy są od 10 
lat. Mają 3 córki, 4 wnucząt i 2 
prawnuków. Pani Krystyna mówi: - 
Życie to ciągłe wzloty i upadki, ale 
jak się szuka recepty na bycie razem, 
to w końcu ją się znajdzie. 

(KM)

Lech Kubiak jest uznanym artystą. 
Teraz z najwyższym akademickim 
tytułem

Na zdjęciu Krystyna i Edward Regulscy z Grabowca oraz Genowefa i Piotr Rożeńscy z Rogówka

Pasją pana Piotra jest muzyka
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