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SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY
GMINY LUBICZ
Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą
przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, życia nad
śmiercią i nadzieję, która zawieść nie może.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy przeżycia tego wyjątkowego czasu w
atmosferze szczególnej radości i pokoju, zgody
i pojednania, otwarcia na potrzeby innych,
miłości wzajemnej
w rodzinach, życzliwości przyjaciół i znajomych,
a także zdolności do przebaczenia,
które jest drogą do pokoju.
Przewodnicząca Rady Gminy
Hanna Anzel

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

NASZA CODZIENNOŚĆ
Na siedemnastu zebraniach wiejskich wybraliśmy
nowe sołeckie władze.
Podczas spotkań z mieszkańcami naszej gminy mówiono o wielu problemach
dnia codziennego. Wszystkie
wnioski i uwagi są teraz analizowane. Te, które załatwić
można od razu, będą przekazane do odpowiednich komórek urzędu lub jednostek
gminnych. Wnioskami inwestycyjnymi zajmie się Rada
Gminy w drugiej połowie roku, gdy rozpocznie pracę nad
przyszłorocznym budżetem.
Nie ukrywam, że jestem pod
wrażeniem, dobrym wrażeniem rzeczowości tych rozmów. Rozmawialiśmy poważnie o poważnych sprawach.

Niezależnie od tego, czy były
to sprawy duże czy małe. Zebrania były dość liczne, a poradziliśmy sobie spokojnie
z procedurami tajnych wyborów, wymagającymi przecież
od wszystkich uczestników
skupienia. Bardzo mi w tym
Państwo pomogliście, za co
raz jeszcze dziękuję.
Zebrania w sołectwach odbędą się w tym roku jeszcze
raz w związku z funduszem
sołeckim. Już w maju sołtysi
i członkowie rad sołeckich
odbędą szkolenie na ten temat. We wrześniu wspólnie
decydować będziemy, na jakie cele przeznaczyć pieniądze funduszu sołeckiego. Nie
będą to duże kwoty, w przybliżeniu od dziesięciu do

dwudziestu dwóch tysięcy
złotych zależnie od liczebności sołectwa. Wesprą one
małe lokalne inicjatywy w roku 2012.
Pora roku zachęca do optymizmu. Martwi więc poziom
społecznej nieufności. Według opublikowanych niedawno badań wynik w ostatnich
latach się pogorszył. Dziewięciu na dziesięciu Polaków
nie ufa swoim bliźnim. Jak
cokolwiek planować, wspólnie budować przy takiej wzajemnej nieufności? Młodzi
ludzie wyjeżdżający za granicę do pracy, często na długo
lub na stałe mówią, że obok
motywów finansowych popycha ich do tego „ smutek kraju
ojczystego”. Ponure twarze

na ulicach, zawiść i nieżyczliwość, agresja w życiu publicznym nie zachęca młodego,
szczególnie tego dobrze wykształconego pokolenia do
pozostania nad Wisłą. Jesteśmy wolni, niesłychanie tłumnie odwiedzamy ogromne
galerie handlowe, (co ważne
dla pamiętających smutek
peerelowskich sklepów) konsumujemy, podróżujemy, korzystamy z wszelkich wolności obywatelskich, więc
dlaczego tak ponuro ?
Wiosna niesie optymizm,
a przedświąteczny czas
sprzyja pojednaniu.
Uśmiechajmy się do siebie
i uczmy tego swoje dzieci.
Marek Olszewski
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W pierwszym kwartale br. odW omawianym okresie podjęto - Komisja Rolnictwa, Ochrony - Komisja Rewizyjna – 21 stycznia
były się trzy posiedzenia Komisji 41 uchwał. Obradowały również
Środowiska i Turystyki - 14 sty- - Komisja Samorządu i porządku
Połączonych (w dniach 24 stycz- Komisje Stałe Rady Gminy Lubicz:
cznia
Publicznego – 24 stycznia, 24
nia, 18 lutego i 17 marca) oraz - Komisja Budżetu, Rozwoju Gos- - Komisja Oświaty, Kultury Fizymarca (spotkanie wyjazdowe, witrzy sesje Rady Gminy (w dniach
cznej, Zdrowia i Rodziny – 24
zytacja stanu dróg i oświetlenia
podarczego i Promocji Gminy –
31 stycznia, 25 lutego, 31 marca).
stycznia, 22 marca
w Gminie Lubicz).
10 stycznia, 31 stycznia

W SOŁECTWACH ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOŚĆ
NOWO WYBRANE ORGANY
Przedstawiamy Państwu listę
nowo wybranych sołtysów oraz
członków rad sołeckich poszczególnych sołectw:
1. Brzezinko – Piotr Głowacki, rada sołecka: Jacek Witkowski,
Andrzej Głowacki, Czesław
Piątkowski
2. Brzeźno - Jan Janiaczyk, rada
sołecka: Edward Wąsik, Jacek
Węglarz
3. Grabowiec - do dnia 18 kwietnia
br., kiedy to odbędą się ponowne wybory sołtysa, funkcję
pełniącego obowiązki sołtysa
sprawuje Pan Wiktor Kawczyński, rada sołecka: Maćkiewicz
Stanisław

4. Grębocin – Małgorzata Jurkiewicz, rada sołecka: Janina Łubkowska, Zbigniew Kopyciński,
Józef Piątkowski, Andrzej Kowalski
5. Gronowo - Paweł Kuczkowski,
rada sołecka: Józef Dunajski,
Joanna Klugowska
6. Jedwabno – Jan Strzelecki, rada
sołecka: Beata Winiarska, Agnieszka Wojciechowska
7. Krobia – Marian Sulecki, rada
sołecka: Jan Ziółkowski, Eugenia Maciejewska
8. Kopanino – Ludwik Wikiera, rada sołecka: Katarzyna Torkowska, Roman Komolibio

9. Lubicz Dolny – Jan Klawiński,
rada sołecka: Henryk Lewandowski, Paweł Grzankowski,
Jadwiga Tolińska, Ryszard Korpalski
10. Lubicz Górny – Sławomira Korzeniewska, rada sołecka: Ewa
Drejling, Elżbieta Lipińska, Leszek Miller, Gabriel Gierłowski
11. Mierzynek – Mariola Falkowska, rada sołecka: Romualda
Bukowska, Eugeniusz Sęp
12. Młyniec Pierwszy - Andrzej Piotrowski, rada sołecka: Roman
Wiśniewski, Ryszard Stockman
13. Młyniec Drugi – Kazimierz
Smoliński, rada sołecka: Roman
Poskart, Karzysztof Sokołowski

14. Nowa Wieś – Mirosław Majewski, rada sołecka: Barbara Chojnacka, Henryk Murawski, Janusz Rutz
15. Rogówko – Bogdan Laskowski,
rada sołecka: Jolanta Nikiel,
Wiesław Modrzejewski, Zbigniew Kwieciak
16. Rogowo – Małgorzata Łęc –
Sienkiewicz, rada sołecka: Alicja Ulewicz, Anna Łucka
17. Złotoria – Jacek Murawski, rada
sołecka: Anna Koroniewska,
Andrzej Drozdowski, Grzegorz
Wilmanowicz, Bernard Kwiatkowski

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZB ROLNICZYCH
Na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 1995 r. o izbach rolniczych zostały ogłoszone na dzień 3
kwietnia 2011 roku wybory do
Rad Powiatowych Izb Rolniczych, w związku z tym uchwałą
Wojewódzkiej Komisji wyborczej z dnia 3 marca br. została
powołana Okręgowa Komisja
Wyborcza w Lubiczu oraz został
zatwierdzony podział na okręgi
wyborcze z nadaniem numeru
okręgu.
Gmina Lubicz - stanowi okręg
wyborczy nr 107
Skład Okręgowej Komisji Wyborczej:
Przewodniczący
- Wiesław Mioduszewski
Za-Przewodniczącego
-Edward Wąsik

Sekretarz - Danuta Staniszewska
Członkowie - Piotr Romanowski
- Andrzej Czech

zam. Lubicz Górny, ul. Rzemieślnicza 6,
3. P. Karinę Wroniecką,
zam.Gronowo 1

Członkami samorządu rolniczego uprawnionymi do udziału w wyborach z mocy prawa są: osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu
przepisow o podatku rolnym.
W okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy, w którym
powierzchnia użytków rolnych
przekracza 4 tyś ha wybiera się
dwóch członków tej rady.
Komisja Okręgowa nr 107
w Lubiczu zarejestrowała kandydatów na Radnych Powiatowych
KPIR :
1. P. Jadwigę Rafińską,
zam. Mierzynek 1,
2. P. Radosława Wiśniewskiego,

Wybory do Rad Powiatowych
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej odbyły się 3 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu,
ul. Toruńska 21, sala nr 4 w godz. od
8.00 do 18.00.
Uprawnionych do głosowania
w okręgu wyborczym nr 107 w Lubiczu było 1996 osób.
Na członka Rady Powiatu KPIR
w Powiecie Toruńskim w okręgu
wyborczym nr 107 w Lubiczu wybrano :
1. P. Karinę Wroniecką,
2. P.Radosława Wiśniewskiego
Kujawsko-Pomorska Izba Rol-

nicza została powołana w 1996 roku
i reprezentuje interesy rolników
z terenu województwa kujawskopomorskiego. Reprezentowana jest
przez 264 członków Rad Powiatowych działających w 19 powiatach
naszego województwa. Spośród
nich wyłonione zostanie Walne
Zgromadzenie KPIR, które liczy 38
osób, są to reprezentanci 19 powiatów z terenu województwa. Każdy
powiat reprezentowany jest przez
Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa
reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby
rolnicze wpływają na kształtowanie
polityki rolnej i uczestniczą w jej
realizacji.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
Narodowy Spis Powszechny
Ludności Mieszkań (NSP 2011)
zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30
czerwca 2011 r. według stanu na
dzień 31 marca 2011r., godz. 24.00.
Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 04 marca 2010 r.
o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.
U. z 2010 r. nr 47, poz. 277) oraz na
podstawie rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.
Wywiady spisowe w terenie
przeprowadzać będą rachmistrzowie spisowi od dnia 8.04.2011 r. do
30.06.2011 r. Do przeprowadzenia
wywiadów spisowych w terenie
upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną

i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Identyfikator ważny jest
jedynie z dowodem osobistym.
W przypadku wątpliwości dane
osobowe rachmistrza można
potwierdzić w Gminnym Biurze
Spisowym nr telefonu lidera
gminnego 797 200 170.
Rachmistrzowie odwiedzą około 20% punktów adresowych na
terenie Gminy Lubicz (dotrą do
tych osób, które zostaną wylosowane do przeprowadzenia wywiadu
spisowego metodą reprezentacyjną). Dane od pozostałych mieszkańców uzyskiwane będą w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez tele ankieterów.
W trakcie spisu rachmistrzowie
udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania

danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia
trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011
r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną udostępnione na
stronach www.stat.gov.pl
Samospis internetowy potrwa
do dnia 16 czerwca
2011 r. Zgodnie z art.
14 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy osoby
objęte spisem mają
obowiązek udzielenia
odpowiedzi na zadane
pytania w ramach bezpośredniego wywiadu
na zasadach określonych w art. 9.
Wszystkie zbierane
i gromadzone w spisie
dane objęte są tajemnicą statystyczną (art. 10

ustawy) i wykorzystane zostaną
wyłącznie do celów statystycznych.
Prosimy o życzliwe przyjęcie
rachmistrzów, wyczerpujące i zgodne z prawdą udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach.

3

KWIECIEÑ 2011

„ROBIĆ SWOJE, POKONYWAĆ PROBLEMY” – WYWIAD
Z SOŁTYSEM WSI BRZEŹNO, PANEM JANEM JANIACZYKIEM

W czasie wiejskiego zebrania
wyborczego, które odbyło się 3
lutego 2011 r. mieszkańcy sołectwa Brzeźno już po raz piąty wybrali na sołtysa swojej wsi Pana
Jana Janiaczyka.
Pana Sołtysa zapytaliśmy
o sprawy związane z pełnioną funkcją, sołectwem, na którego czele
stoi oraz jak wygląda jego życie
prywatne.
- Panie Sołtysie, jest Pan chyba jednym z najdłużej piastujących swój
urząd, proszę powiedzieć, którą to
już kadencję pełni Pan funkcję
sołtysa i jak to się zaczęło?
- J.J. – Sołtysem jestem od 1995
roku, czyli już piątą kadencję.
Wcześniej byłem członkiem rady
sołeckiej. Po śmierci Pana Grzegorza Piątkowskiego przez kilka
miesięcy byłem pełniącym obowiązki sołtysa, po czym w wyniku
przeprowadzonych wyborów objąłem funkcję sołtysa. Zawsze
miałem duszę społecznika, lubiłem udzielać się na rzecz innych,
stąd to zaangażowanie i chęć brania czynnego udziału w życiu społecznym miejscowości, w której
mieszkam.
- Jakie były początki Pana pracy?
- J.J. – Obecnie nie mam tylu obowiązków co kiedyś. Dziś odśnieżaniem dróg gminnych zajmuję
się Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Dawniej robiły to podmioty, którym
Gmina zlecała te zadania, a sołtys
na miejscu doglądał i kontrolował
oraz podbijał kartę godzinową.
Nie znaczy to jednak, że teraz nie
interesuje mnie stan dróg w moim
sołectwie. Oczywiście, gdy zdarzają się sytuację, że mimo przeprowadzonych prac porządkowych, znów np. nawieje z pól lub
wydarzą sie inne sytuacje, w których trzeba interweniować, mieszkańcy zazwyczaj zgłaszają to
mnie, a ja Zarządowi Dróg
w Lubiczu. Dawniej opiniowałem
wnioski o umorzenie podatków,
dziś już tego się nie praktykuje.
Sprawowanie funkcji sołtysa wiąże sie z koniecznością ciągłej komunikacji z mieszkańcami. Nie
raz trzeba przemierzyć wieś, aby
przekazać ludziom różnego rodzaju informacje. Dawniej drogi
były błotniste, wymagały ciągłych napraw. Dziś pod tym
względem dużo się zmieniło na
korzyść.

- Proszę streścić w kilku zdaniach,
na czym w głównej mierze polega
pańska funkcja?
- J.J. – Sołtys to pośrednik między
Urzędem Gminy, a mieszkańcami
wsi. Wywieszam ogłoszenia, obwieszczenia, różnego rodzaju
informacje na sołeckich tablicach
informacyjnych. Obserwuję, co
się we wsi dzieje, jeśli widzę problem lub mieszkańcy mi go sygnalizują, zgłaszam go (ustnie lub
w formie wniosków) do Urzędu
Gminy, Radnemu, Zarządowi
Dróg itp.), czyli krótko mówiąc
prowadzę również działalność
interwencyjną. W lutym roznoszę
decyzje podatkowe. Czasem sołtys bywa także mediatorem, doradcą, słuchaczem, wreszcie inkasentem podatkowym, który pobiera od mieszkańców podatek rolny
i od nieruchomości. Co prawda
dziś część osób dokonuje tych
opłat samodzielnie, ale z tymi,
którzy przychodzą do mnie je
uiszczać zawsze mam okazję
porozmawiać, wymienić poglądy,
pożartować...
- Jak się Pan czuje w roli sołtysa?
- J.J. – Jest to wyróżnienie, które
bardzo sobie cenię. Cieszę się
z zaufania, którym mnie obdarzyli
mieszkańcy. Staram się wypełniać
swe powinności w taki sposób,
aby ich nie zawieść. Największą
satysfakcją z pełnienia tej funkcji
jest możliwość bezpośrednich
kontaktów z ludźmi, a przez to
lepsze zrozumienie ich potrzeb
i oczekiwań. Kiedy jadę np. po zakupy i spotykam w sklepie mieszkańców Brzeźna, często pytają
mnie „Co słychać?”, jest to miłe
i sympatyczne, ale też jest okazją
do rozmowy, czy przekazania informacji dotyczących sołectwa.
- Jakimi cechami Pana zdaniem
powinien odznaczać się dobry
sołtys?
- J.J. – Według mnie powinien być
wiarygodny, o nieposzlakowanej
opinii. Powinien nim być człowiek żywo interesujący się swoją
miejscowością oraz problemami
jej społeczności. Dobrze byłoby,
gdyby znał mieszkańców, był im
życzliwy i miał dla nich czas.
- Pomocną rolę w działalności
sołtysa pełni rada sołecka. Jak
wygląda Pana współpraca z tym
organem?
- J.J. –W tym samym składzie mamy przyjemność współpracować
już kolejną kadencję, a więc dobrze zdążyliśmy się już poznać.
Współpraca układa się bardzo
dobrze. Rozumiemy się, zawsze
możemy liczyć na wzajemną
pomoc i wsparcie. Życzyłbym
wszystkim takiej rady sołeckiej
jaka jest w Brzeźnie i tak dobrej
współpracy, jak nasza.
- A jak wygląda współpraca sołtysa
z Radnym, władzami samorządowymi i Urzędem Gminy Lubicz ?
- J.J. – Radny żywo interesuje się
sprawami sołectwa, zna jego problemy, wspiera inicjatywy mie-

szkańców. Na współpracę z Urzędem Gminy również nie mam
powodów do narzekania. Cykliczne narady z sołtysami organizowane przez Pana Wójta Marka
Olszewskiego są bardzo cenną
inicjatywą. Dzięki nim jesteśmy
na bieżąco informowani zarówno
jeśli chodzi o sprawy dotyczące
sołectw, jak i Gminy. Mamy możliwość spotkać się, porozmawiać
tak z władzami Gminy, jak i z pozostałymi sołtysami, podyskutować, wyrazić opinię, wymienić
poglądy, czy zgłosić wnioski
mieszkańców.
- Gdyby Pan miał zaprezentować
swoją wieś, co by Pan o niej powiedział?
- J.J. – W Brzeźnie mieszka 370
osób, większość z nich to tzw.
rdzenni, mieszkający tu od pokoleń, ale mamy również nowych
mieszkańców, których najwięcej
osiedliło się w ciągu ostatnich pięciu lat. Większość mieszkańców
Brzeźna to rolnicy, a więc ludzie
żyjący z uprawy roli i hodowli
trzody chlewnej. Dojeżdżających
do pracy jest stosunkowo niewielu. W naszej miejscowości jest też
magazyn zbożowy, hurtownia rur,
CPN. Miejscowość jest zwodociągowana, większość mieszkańców posiada oczyszczalnie przyzagrodowe. Posiadamy plac zabaw oraz klub, który jest ulubionym miejscem spotkań młodzieży. Mieszkańcy są przyjaźni,
ugodowi, wieś nie jest podzielona
konfliktami, tu wszystkim dobrze
i spokojnie się żyje.
- Czy zna Pan mieszkańców swojej
wsi?
- J.J. – Myślę, że znam ludzi i ludzie
mnie znają. Większość populacji
Brzeźna to ludzie w średnim wieku. Mamy też oczywiście małe
dzieci i młodzież.
- Czy jest coś, co Pana zdaniem wyróżnia społeczeństwo Brzeźna
spośród innych mieszkańców
Gminy Lubicz? Z czego według
Pana mieszkańcy Brzeźna powinni być dumni?
- J.J. – Naszym powodem do dumy
są choćby oczyszczalnie. Kiedy
pierwsze powstały w Ciechocinie,
pojechaliśmy tam, obejrzeliśmy
i postanowiliśmy iść w ich ślady.
Na początek w Brzeźnie powstało
pięć oczyszczalni próbnych, a po
kilku latach powstało ich dużo
więcej. Dziś już tylko nieliczni ich
jeszcze nie posiadają. Nasi mieszkańcy są skonsolidowani, szybko
potrafią się zorganizować i podjąć
wspólne działania na rzecz sołectwa i jego mieszkańców. Co roku
rada sołecka wraz z kołem gospodyń organizuje dla dzieci choinkę
z paczkami, tradycją koła gospodyń jest również organizowany
corocznie Dzień Kobiet. Takie
działania „ożywiają” miejscowość i integrują jej mieszkańców.
Wspólnie działamy, a jak jest
problem, to u nas się go po prostu
wspólnymi siłami rozwiązuje.

- Jakie potrzeby ma Brzeźno, z jakimi problemami aktualnie boryka się Pana wieś, co w Brzeźnie
jest najpilniejsze do wykonania?
- J.J. – Potrzeb, jak wszędzie zresztą, jest dużo. Najważniejsze
z nich to budowa chodnika od drogi krajowej przez wieś, zasypanie
części dróg frezowiną, oświetlenie, udrożnienie rowów melioracyjnych. W związku z budową autostrady A1 bardzo niekorzystną
sytuację stwarzają ciężkie samochody z kruszywem poruszające
się po drodze wojewódzkiej od
drogi krajowej w kierunku Turzna, które ją rozjeżdżają i niszczą.
Mamy nadzieję, że po zakończeniu budowy autostrady poprawi
się u nas infrastruktura drogowa.
- Jak Pan ocenia aktualną sytuację
na wsi polskiej?
- J.J. – W dzisiejszych czasach
rolnikowi wcale nie jest łatwo.
Wciąż drożeje paliwo, środki
ochrony roślin, spadają ceny za
produkty rolnicze. Rolnikowi
coraz trudniej jest żyć i utrzymać
się. Często szuka on jeszcze jakiejś pracy dorywczej lub dodatkowej. Bardzo ważna jest poprawa opłacalności, chodzi o to, aby
rolnik nie pracował za darmo.
Musi mieć chęć i motywację do
pracy. Ludzie nie chcą inwestować w gospodarstwa, nie widzą
perspektyw na wsi. Młodzi chętnie wyjeżdżają za granicę szukając tam pracy.
- Proszę przybliżyć czytelnikom
swoją osobę, opowiedzieć o swojej rodzinie
- J.J. – Mam 55 lat, w Brzeźnie
mieszkam od urodzenia. Jestem
żonaty – żona Agnieszka, mam
dwoje dorosłych dzieci - Krzysztofa i Anitę. Prowadzę gospodarstwo rolne. Jeśli chodzi o zainteresowania to pasjonuje mnie żużuel, który oglądam zarówno w telewizji, jak również od czasu do
czasu na żywo na toruńskiej
Motoarenie. Chętnie odwiedzam
rodzinę i znajomych.
- Każdy człowiek wyznaje jakieś
wartości, kierując się nimi w życiu
prywatnym, zawodowym czy
społecznym. Które z nich są dla
Pana ważne?
- J.J. – Cenię uczciwość, szczerość,
wrażliwość na drugiego człowieka i prawdomówność. Dobrze,
gdy ludzie są w stosunku do siebie
życzliwi, gdy nie ma między nimi
zawiści. Każdy powinien być
uczciwy zarówno w relacjach z innym człowiekiem, jak i w podejściu do swoich obowiązków.
- Jakie marzenia ma Sołtys wsi
Brzeźno na przyszłość?
- J.J. – Pragnąłbym, aby sołectwo –
nasza mała ojczyzna rozwijało się
pomyślnie, aby przybywało mu
chodników, ulic, lamp. Chciałbym aby ludziom żyło się tu coraz
lepiej.
- Dziękuję za udzielenie wywiadu,
życzę wytrwałości oraz sukcesów
w realizacji planów i zamierzeń.
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BEATYFIKACJA
JANA PAWŁA II
Dziękczynne Msze św., koncerty poświęcone pamięci Jana
Pawła II, spotkania z jego poezją
i twórczością, to tylko niektóre
z uroczystości, których kulminacją będzie ogłoszenie Papieża
Polaka błogosławionym.
Mając przed oczyma postać błogosławionego, widzimy zarazem
człowieka, który jest wzorem dla
każdego z nas, wskazaniem, kim
można być, jak cieszyć się i jak walczyć z cierpieniem, zawsze pamiętając o własnej godności.
Beatyfikacja Jana Pawła II będzie przeżyciem, na które długo
oczekiwaliśmy, będzie wielkim
świętem dla Kościoła i całej Polski.
Dla nas - mieszkańców Gminy Lubicz będzie miało wymiar szczególny.
Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie
przyjął Go za swego Patrona.
Od 30 grudnia 1999 r. szczycimy się honorowym obywatelstwem, jakie Jan Paweł II przyjął od
naszej Gminy.
Nasza społeczność lokalna również pragnie uczcić Papieża Polaka

i przygotować się na wielkie święto
Jego beatyfikacji. W szkołach odbędą się uroczystości upamiętniające
to niezwykle ważne i historyczne
wydarzenie. Zespół Szkół nr 2
w Grębocinie, wraz z parafią zaprasza 30 kwietnia całą społeczność do
kościoła na uroczystą wieczornicę.
W przeddzień, tj. 29 kwietnia,
uczniowie wezmą udział w planowanych imprezach na terenie szkoły, m.in. przewidziane są „Życzenia
do Ojca Świętego”.
Szkoły w Złotorii, Gronowie
i Młyńcu przewidziały w swoim
kalendarium uroczystości w tygodniu poprzedzającym beatyfikację
uroczyste apele z tej okazji.
W SP nr 1 w Lubiczu Dolnym
podczas rekolekcji w dniach 11-13
kwietnia uczniowie będą obchodzić
„Dzień Papieski” połączony z konkursami o Papieżu Polaku.
Również maluchy w przedszkolu w ramach cyklu „Wielcy Polacy”
na przełomie kwietnia i maja wezmą udział w zajęciach przybliżających sylwetkę Karola Wojtyły.

DZIEŃ OTWARTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MŁYŃCU PIERWSZYM.

KONFERENCJA OŚWIATOWA
W GMINIE LUBICZ

23 marca Związek Gmin
Wiejskich przy współudziale
Gminy Lubicz zorganizował konferencję: „Oświata w gminach
wiejskich – przykłady dobrych
praktyk i działań wspierających
podnoszenie jakości nauczania”.
W konferencji liczny udział
wzięli przedstawiciele samorządów
- wójtowie i pracownicy urzędów
gmin oraz zaproszeni goście: Pani
Zofia Kilanowska - Dyrektor toruńskiej Delegatury KO w Bydgoszczy, Pan Marian Buras – Wójt
Gminy Morawica, Pan Jacek Bulak
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli.
W trakcie konferencji zaprezentowano niezwykle interesujące
przykłady zarządzania oświatą
w gminach: Morawica i Lesznowola oraz rezultaty programu realizowanego przez ZGW wspólnie
z samorządami pn. „Budowanie
potencjału instytucjonalnego JST

występy muzyczne, teatralne, a także brawurowo odtańczony przez
uczennice klas IV-VI kankan.
Chętni mogli między innymi
wziąć udział w doświadczeniach
przeprowadzanych w sali przyrodniczej, odwiedzić wystawę pamiątek rodzinnych i starych kronik
szkolnych zorganizowaną w sali
historycznej, wykorzystać swoje
zdolności manualne w kąciku
plastycznym w klasie II, zaprzyjaźnić się z komputerem w pracowni
informatycznej bądź poszaleć w kąciku zabaw rekreacyjnych, w który
to szkoła została wyposażona
w ramach projektu „Radosna Szkoła”.
Nie zabrakło również miejsca
na chwilę odpoczynku z kawą,
herbatą i słodkościami.
Od stycznia br. ruszyły kolejWiemy już, że Dzień Otwarty ne atrakcyjne zajęcia w Świetliwpisze się na stałe w program cach Środowiskowych na terenie
szkoły.
gminy Lubicz.
W okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Grębocinie biorą
udział w realizacji projektu pt. „Taniec PONAD wszystko”, który dofinansowany jest przez Fundację
Banku Zachodniego WBK w ramach Programu Bank Dziecięcych
Uśmiechów. Projekt „Taniec
Zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji od
PONAD wszystko” zorganizowany
1 września 2011 r. dzieci pięcioletnie mają obowiązek
jest w partnerstwie Gminy Lubicz
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
i Stowarzyszenia „PONAD” z Tow przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole,
runia. W ramach działań dzieci biogdyż od 1 września 2012 r. staną się uczniami klasy I.
rą udział w warsztatach nauki języBardzo prosimy rodziców o zgłaszanie się do szkół
ka angielskiego; w warsztatach tańi zapisywanie pięciolatków do „zerówki”, czyli oddziału
ca hip-hop i w warsztatach artystyprzedszkolnego.
cznych. Ponadto raz w miesiącu
dzieci goszczą osobę z innego państwa, która w języku angielskim

na rzecz lepszego dostarczania
usług publicznych” w zakresie
oświaty. Do osiągnięć programu zaliczyć można rezultaty grup wymiany doświadczeń oraz stworzenie
systemu analizy do badań poziomu
zadowolenia mieszkańców z usług
oświatowych.
Przedstawiciele Gminy Lubicz
jako współorganizatorzy konferencji zaprosili wszystkich uczestników do zwiedzenia Zespołu Szkół
nr 2 w Grębocinie i zapoznania się
z lubickim stanem organizacji
oświaty. Istotnym punktem programu było przedstawienie przez
Pana Marka Olszewskiego, Wójta
Gminy Lubicz, informacji z prac
zespołu oświatowego Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, któremu przewodniczy,
dotyczących aktualnych zadań
i proponowanych zmian w przepisach oświatowych.

19 marca 2011 roku odbył się
w naszej szkole Dzień Otwarty.
Z tej okazji zaprosiliśmy do szkoły wszystkich chętnych, a w szczególności rodziców dzieci 5 i 6
letnich.
Dzień otwarty rozpoczęła prezentacja multimedialna na temat
szkoły, jej oferty oraz osiągnięć.
Nie zabrakło również popisów
uczniowskich. Przybyli licznie rodzice i dzieci mieli okazję zobaczyć
występ zdobywców II i III miejsca
w konkursie „Jednego aktora”,

ZAPRASZAMY DO ŚWIETLIC
ŚRODOWISKOWYCH W ROGÓWKU,
GRABOWCU I GRĘBOCINIE

UWAGA

RODZICE PIĘCIOLATKÓW!!!

opowiada im o swoim kraju.
W Świetlicy Środowiskowej
w Rogówku i Grabowcu od 17 marca br. realizowane są zajęcia z zakresu wizażu i warsztaty taneczne.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych
w budynkach gminnych: w budynku OSP w Rogówku oraz w budynku Świetlicy Środowiskowej
w Grabowcu, prowadzone są przez
profesjonalistów: tancerza ze znanej szkoły tańca oraz właściciela renomowanego salonu urody. Na zajęcia serdecznie zapraszamy młodych mieszkańców gminy. Zajęcia
w Grabowcu i Rogówku są finansowane z budżetu gminy Lubicz, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
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SUKCESY UCZNIÓW Z GMINY LUBICZ

Uczniowie szkół naszej gminy
w „Roku Odkrywania Talentów”
odnoszą spektakularne sukcesy
w konkursach przedmiotowych.
Aż czworo uczniów Zespołu
Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym zostało laureatami wojewódzkiego konkursu historycznego – to
najwięcej ze wszystkich szkół regionu. Natomiast uczennica klasy
VI a SP im. Jana Pawła II w Grębocinie została laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

z matematyki oraz konkursu „Liga
Zadaniowa”.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz zdolności stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu, pobudzanie twórczego myślenia i promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, motywowanie szkół do
podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym – to
cele organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów
i szkół podstawowych.

Cieszy więc tak liczny udział
uczniów z naszej gminy. Reprezentantów Gimnazjum nr 1 w Lubiczu
Górnym, przygotowały - panie Dorota Fydrych i Mariola Kordowska.
W tym roku szkolnym każdy z 7
uczniów, którzy zdecydowali się
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji historycznej, musiał rozwiązać trudny test
konkursowy, przygotowany przez
przewodniczącego komisji powołanej przez kuratora. O stopniu trudności mogą świadczyć liczby spośród kilku tysięcy uczniów biorących udział w konkursie tylko ponad trzystu z nich zakwalifikowało
się do udziału w kolejnym etapie.
Gimnazjaliści: Arkadiusz Lubak,
Klaudia Myślińska, Dominika Sękowska i Tomasz Warczykowski
znaleźli się nie tylko w grupie uczestniczącej w etapie rejonowym, ale
i wśród 68 uczniów, którzy poradzili sobie z kolejnym testem na tyle
dobrze, że awansowali do etapu wojewódzkiego. Rozległa wiedza historyczna i umiejętności, które zdobyli w trakcie nauki uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym
pozwoliła im odnieść spektakularny sukces. Wszyscy czworo: Arkadiusz Lubak, Dominika Sękowska,
Tomasz Warczykowski i Klaudia

Myślińska - zostali laureatami konkursu, co jednocześnie dało szkole
pierwsze miejsce w województwie.
Tytuł laureata - poza zwolnieniem
z części humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego - gwarantuje im możliwość wyboru miejsca kontynuacji nauki wśród szkół średnich cieszących się najlepszą opinią w regionie. Magdalena Bielicka reprezentująca SP w Grębocinie jest już
5-krotną laureatką konkursów matematycznych. W ubiegłym roku,
jeszcze jako uczennica klasy V, także uzyskała tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. Na rozwój jej
talentu niewątpliwie ma wpływ realizowany przez nią indywidualny
program z matematyki pod kierunkiem pani Katarzyny Rzepeckiej.
Jest to już kolejna uczennica SP
w Grębocinie, która dzięki indywidualnemu programowi znalazła się
w gronie matematycznych talentów
i tak, jak jej poprzednicy, zasili grono uczniów Gimnazjum i Liceum
Akademickiego.
Wyniki konkursów przedmiotowych świadczą o wysokim poziomie edukacji w szkołach Gminy
Lubicz.

GIEŁDA SZKÓŁ ŚREDNICH 2011

Dnia 25. lutego 2011 roku w
Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła
II w Grębocinie po raz kolejny
odbyła się Giełda Szkół Średnich.
Organizowana przez Panią Pedagog, Gabrielę Celuch-Pilarską
Giełda Szkół stała się już tradycją
w tej szkole. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów
gimnazjum i ich rodziców z ofertą
szkół ponadgimnazjalnych regionu,
przybliżenie im różnych kierunków
kształcenia, ukazanie korzyści
z wyboru danej ścieżki edukacyjnej.
Na Giełdę zaproszono wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Torunia i okolic oraz gimnazjalistów
i ich rodziców z Grębocina oraz
Lubicza.
W dokonywaniu rozsądnych
wyborów dalszej edukacji pomagali zaproszeni goście: Inspektor
Oświaty Gminy Lubicz Brygida
Bogdanowicz-Kopeć, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, sekretarz projektu „Z Małgosią po naukę”: pani Dorota Rygielska, pracownik wydziału rozwoju i projektów

europejskich starostwa powiatowego w Toruniu, Rzecznik Starostwa
Powiatowego w Toruniu, pani Agnieszka Niwińska, przedstawiciel
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pani Ewa Jacuńska-Mikuć,
przedstawiciele Centrum Informacji Zawodowej: pani Lidia Dobrolubow i pani Lilla Załęska. Podczas
pierwszej części spotkania w nowej
hali gimnastycznej szkoły reprezentanci szkół średnich dokonywali
dwuminutowej autoprezentacji.
Następnie w przydzielonych im salach pokazywali swój dorobek, zachęcając do kontynuowania nauki
w ich placówkach nie tylko wyczerpującymi informacjami, ale i ciekawymi wystawkami oraz poczęstunkiem.
Należy podkreślić doskonałą organizację Giełd Szkół przygotowywanych przez panią pedagog Gabrielę Celuch–Pilarską oraz stworzenie wspaniałej atmosfery, gdzie zarówno goście jak i gospodarze mają
poczucie spełnionego zadania.
Giełda Szkół Średnich jest bardzo skuteczną metodą, pomagającą

uczniom gimnazjum wybrać dalszą
drogę kształcenia. Kolejnym etapem będzie odwiedzanie już prawie
wybranych szkół podczas Drzwi
Otwartych oraz dyskutowanie na
temat kariery zawodowej zarówno
w grupie, jak i podczas rozmów
indywidualnych z pedagogiem.
Bardzo pomocna jest realizacja zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego, ułatwiającego trafny wybór

szkoły w ramach projektów unijnych. W zajęciach organizowanych
w ramach projektu „Z Małgosią po
naukę” biorą udział wszystkie
trzecie klasy gimnazjalne, które co
tydzień spotykają się z pedagogiem
szkolnym. Podczas zajęć uczniowie
uczą się rozpoznawać własne talenty, zainteresowania, możliwości,
a także dowiadują się, jakie zawody
będą w przyszłości najbardziej poszukiwane i pożądane w naszym
kraju. Młodzież chętnie uczestniczy
w warsztatach, podczas których poznaje różne możliwości kształcenia.
Realizacja zajęć w ramach projektów unijnych ‘Czego Jaś się nie nauczy oraz „Z Małgosią po naukę daje możliwość zapewnienia pomocy
w trafnym wyborze przyszłego zawodu.
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Najserdeczniejsze życzenia dla Państwa Mirosławy i Kazimierza Taczkowskich ze Złotorii
oraz Bronisławy i Damazego Skrzynieckich z Brzezinka

ZŁOTY JUBILEUSZ
Choć przeżyli ze sobą 50 lat, to
wydaje się Im, że poznali się tak
niedawno…
Dziś świętują piękny Jubileusz „Złote Gody”.
Trud pracy i wyrzeczeń oraz
zgodność ich pożycia małżeńskiego
doceniona została przez władze
Państwowe, dowodem czego są
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalne
odznaczenia „za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Medale te są podziękowaniem
za wszystko co tak długo budowali
jako małżeństwo i rodzina. Stanowi
potwierdzenie, że wybrana przed
laty droga była słuszna. Dzięki
wytrwałości, wzajemnemu zrozumieniu, zgodnej pracy dla wspólnego dobra, potrafili pokonać przeciwności, jakich nikomu nie szczędzi życie. W związku dwojga
wspierających się wiernie ludzi
znaleźli zadowolenie i satysfakcję.
Dobre i szczęśliwe małżeństwo to
zasługa zarówno męża jak i żony.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cy-

wilnego Barbary Zarębskiej na
uroczystości, która odbyła się dnia
25 marca 2011 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Lubiczu.
Wójt Gminy zwracając się do
Jubilatów serdecznie pogratulował
Im wspaniałego stażu małżeńskiego, złożył wyrazy szacunku za
wspólne spędzenie tak wielu lat,
a także życzył zdrowia, wszelkiej
pomyślności, pogody ducha i doczekania następnych pięknych jubileuszy.
Dostojni Jubilaci swój związek
małżeński budowali w oparciu
o miłość, wyrozumiałość i szacunek
do drugiego człowieka, co pozwoliło Im razem wytrwać i teraz świętować swoje Jubileusze. Nie żałują
tych wspólnie przeżytych lat i życzą
każdemu aby doczekał się tak wielkiego szczęścia. Dziś mogą z dumą
spojrzeć na to co w życiu osiągnęli.
Państwo Taczkowscy wychowali 4 dzieci i doczekali się 6 wnuków, natomiast Państwo Skrzynieccy wychowali dwóch synów i doczekali się 5 wnuków.
Uroczystość, w której uczestniczyli członkowie rodziny Jubilatów
przebiegła w miłej, sympatycznej

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
– FILIA W ZŁOTORII
3.03.2011 w Filii GBP w Złotorii odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I-szych na czytelników biblioteki.
Na początku spotkania dzieci
wysłuchały piosenki zaśpiewanej
przez uczennice z klasy V. Następnie wysłuchały wierszy "Ja jestem
książka", "Prośby książki", "Tej
biblioteki jestem królową" w wykonaniu starszych koleżanek. Po prezentacji wierszy odbyła sie krótka

pogadanka o wartości książek w życiu każdego człowieka oraz o tym
co wolno, a czego nie wolno robić
z książkami.
Zanim każde dziecko otrzymało
dyplom i odznakę "Znawca bajek"
musiało odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące najbardziej znanych bajek i baśni. Wszyscy poradzili sobie znakomicie.
W pasowaniu wzięło udział 35
dzieci.

ROZPOCZYNAMY KOLEJNE
DUŻE INWESTYCJE GMINNE
Już w kwietniu br. ruszają
dwie duże inwestycje gminne. Po
rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej
w ciągu ulic Piaskowej i Rzemieślniczej oraz części ul. Przy Lesie
w Lubiczu Górnym.
Inwestycja ta zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Kolejna ważna inwestycja, która znajduje się już po etapie przetargu, a wykonawca lada dzień rozpocznie swoje prace to przebudowa
i rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Kopaninie. Tu roboty obejmą także wyposażenie świetlicy, a także
gruntowne uporządkowanie jej oto-

czenia poprzez budowę parkingu,
patio z miejscem do grillowania
oraz chodnika. Na realizację tej
inwestycji Gmina Lubicz uzyskała
dotację unijną pokrywającą 75%
wszystkich kosztów.
W tym roku rozpoczną się także
kolejne dwie inwestycje tuż po spodziewanym niebawem rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
W czerwcu ruszyć powinna budowa
kompleksu sportowego Orlik 2012
w Lubiczu Górnym. Także w czerwcu ruszy budowa oczyszczalni
ścieków dla budynków komunalnych w Gronowie.
Wszystkie wymienione inwestycje powinny być ukończone
jesienią bieżącego roku.

i pełnej wzruszeń atmosferze. Były dyplomy oraz toast za pomyślność
gratulacje i życzenia doczekania Jubilatów wzniesiony lampką szamw dostatku i zdrowiu kolejnych ro- pana.
cznic, a także kwiaty, pamiątkowe

PRZEDSTAWIENIE TEATRU
PROFILAKTYKI I EDUKACJI
„MASKA”
25.02 gościliśmy, już po raz
drugi,Teatr Profilaktyki i Edukacji „Maska” z Krakowa.
Przedstawienie pt. „Magiczny
klucz i zaczarowany las” zostało zaprezentowane w Bibliotece Gminnej w Lubiczu Dolnym oraz w filii
w Złotorii.
Na spektakl zaproszono dzieci

z klas 0 – III.
Tę piękną opowieść o przyjaźni
i zwycięstwie dobra nad złem dzieci
oglądały z wielkim zaciekawieniem, a niezwykłe było to, że mogły
brać w przedstawieniu bezpośredni
udział.
Aktorzy obiecali, że jeszcze
przyjadą do naszej biblioteki.

WARSZTATY TWÓRCZE
W BIBLIOTECE GMINNEJ
4 marca w Gminnej Bibliotece
Publicznej odbyło się pierwsze
spotkanie z cyklu „Warsztaty
twórcze”.
Uczestniczki wykonywały dekoracje wielkanocne bardzo ciekawą i bardzo pracochłonną metodą
qullingu. Quilling (ang. quill - tuleja, rurkować) technika z
rodzaju papieroplastyki,
(zwana też papierowym filigranem) służąca do tworzenia ozdób z wąskich
pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny
spiralnej i odpowiednio
uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych
warstw papieru.
Technika wywodzi się
prawdopodobnie z jubiler-

skiej techniki filigranu.
Na następnym spotkaniu zaprezentowana została, równie ciekawa,
metoda „karczocha”. W planach
jest jeszcze poznanie techniki
decoupage.
Serdecznie zapraszamy w każdy
piątek o 17.30!
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I WIOSENNY OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
JUNIOREK MŁODSZYCH
W dniach 1 – 3 kwietnia 2011
roku odbył się I Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej
Juniorek Młodszych pod Patronatem Honorowym Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz, organizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy „Drwęca Novar” przy
Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu
Górnym.
Podczas trzydniowego turnieju
przeprowadzono rozgrywki dla
dziewcząt z rocznika 1994/95.
W rozgrywkach wzięło udział
9 zespołów: KU AZS Politechnika
Koszalin (zeszłoroczne złote medalistki MP), UKS „Vambresia”

Wąbrzeźno, KS Łączpol Gdynia,
CHKS Łódź, LUKS „Orlik” Reszel,
MTS Giżycko, KS Mazur Sierpiec,
KS Jutrzenka Płock oraz gospodynie turnieju UKS „Drwęca Novar”
Lubicz.
Dziewczęta z rocznika 1995,
z UKS „Drwęca Novar” Lubicz trenowane przez Andrzeja Vaterkowskiego wystąpiły w następującym
składzie: Daria (bramkarka), Wiesiak Paulina, Maja, Ciesielska Paulina, Kołodziej Barbara, Kubik Natalia, Kwiatkowska Sylwia, Lipertowicz Kasandra, Serafin Kinga, Sibilska Magdalena, Stawska Kamila.

KLUB FLISAK Z GOŚCINĄ
W SP ZŁOTORIA
W marcu 2011 przedstawiciele Klubu Sportowego Flisak
gościli w Szkole Podstawowej w
Złotorii z niecodzienną wizytą.
Prezes Klubu Zbigniew Gabryszewski przekazał uczniom sprzęt
sportowy, m.in. dwie bramki do
unihokeja, 14 tyczek, cztery piłki
lekarskie, komplet kijów do unihokeja, trzy piłki
do koszykówki
oraz siedem piłek do gry nożnej. Przekazanie
darów było możliwe dzięki hojności sponsorów
Klubu - Marka
Pawłowskiego

i Jarosława Wiśniewskiego.
Uczniowie bardzo ucieszyli się
z nowego sprzętu, bo zajęcia sportowe cieszą się w szkole największym powodzeniem. Dziękujemy
serdecznie władzom Klubu za ten
miły prezent.

KOLARZE NA START
13 marca 2011 r. w Młyńcu
Pierwszym odbyły się mistrzostwa województwa w kolarstwie
przełajowym.
Organizatorem zawodów był
Wójt Gminy Lubicz wspólnie z
OSP i szkołą podstawową w Młyńcu Pierwszym. Zawody odbywały
się na trasie okrężnej ul. Gronowską
i Bierzgalską ze startem i metą przy
szkole podstawowej. Trasa wyścigu
przygotowana i zabezpieczona była
przez strażaków z Młyńca.
Na zawody zjechało 124 zawodników z całego województwa.
Najlepsi otrzymali medale i nagrody rzeczowe z rąk Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego podczas
uroczystego zakończenia imprezy
w świetlicy OSP.
Wyniki:
Kl. IV SP: 1. WIŚNIEWSKI
Krzysztof –Józefowo; 2. TRAWNIK Michał – Gronowo; 3. SZULC
Oskar -Mała Nieszawka
Kl. V SP: 1.GRODZICKA Klaudia
–Młyniec; 2. ROCHNA Daniel
–Grębocin; 3. RUMIŃSKI KamilGrębocin
Kl. VI.SP: 1.CUDNIK Igor – Złotoria; 2. DORMOWICZ PiotrChełmża; 3. SICZEK NikodemGrębocin

KAT. Żak: 1.MARKUSZEWSKI
Bartosz - UKS Omega Gruta; 2 . JAROS Dawid - UKS Szaniec Świecie
n/Osą; 3. KLASIŃSKI Bartosz Omega Gruta
KAT. Młodzik: 1. JASKOT Mateusz - KS Romet Bydgoszcz; 2. ŁAPIŃSKI Mateusz - LZS Iskra Ciechocin; 3 KEJDROWSKI Marek UKS Szaniec Świecie n/Osą
KAT. Młodziczka: 1. PIZON Karolina - UKS Robaczki Robakowo;
2. RZĄCA Magdalena - UKS
Omega Gruta; 3 .TOMCZAK
Oliwia - UKS Orion Grudziądz
Kobiety: 1. ŻURAWSKA Karolina
Stal Grudziądz; 2 .KOSMECKA
Anna - KS ROMET Bydgoszcz;
3. SZEFLIŃSKA Martyna -Stal
Grudziądz
Junior Mł.: 1. ŁOBODZIŃSKI
Marcin - Romet Bydgoszcz;
2. SMÓL Kacper - KS Romet
Bydgoszcz; 3. WIĘCKOWSKI Michał - TKK "Pacific" SMS Toruń
Junior: 1.OWSIAN Arkadiusz;
2. LECH Dominik; 3. SZYMAŃSKI Ireneusz - wszyscy TKK
"Pacific" SMS Toruń
Szczegółowe wyniki na stronie:
kpzkol.pl.tl

SREBRO DLA LUBICKICH
SZCZYPIORNISTEK
W dniu 22 marca 2011 r. odbył
się w Ryjewie Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „WIOSNA 2011”
dla dziewcząt z rocznika 2000.
W zawodach uczestniczyło 6 drużyn.
W wyniku przeprowadzonych
rozgrywek piłkarki ręczne UKS
„Drwęca – Novar” działającego
przy Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w Lubiczu
Górnym zdobyły drugie miejsce.
Szczypiornistki z rocznika 2000,
trenowane przez Danielę Wiśniewską wystąpiły w składzie: Jakubiak
Martyna (bramkarka), Albertin
Małgorzata (6 bramek), Cyrankowska Sandra, Igła Kornelia (1 bramka), Kasprzak Wiktoria (2 bramki),
Kowalska Kinga (4 bramki),
Krzywdzińska Roksana (10 bramek), Laskowska Patrycja, Lipertowicz Wanessa (2 bramki), Lipińska
Weronika, Makowska Laura, Miller
Nokola (7 bramek), Torkowaka Lena, Wiesiak Sandra, Wilamowska
Natalia (2 bramki). Jakubiak Marty-

na otrzymała wyróżnienie dla najlepszej bramkarki turnieju.
W dniach 25 - 27 marca 2011 r.
odbył się w Buku XIV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
dla dziewcząt z rocznika 1997.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn. I w tym turnieju nasze szczypiornistki z UKS „Drwęca – Novar”
Lubicz zaprezentowały wysoki poziom gry, zdobywając (podobnie
jak starsze koleżanki klubowe) również drugie miejsce.
Dziewczęta z rocznika 1997,
z UKS „Drwęca Novar” Lubicz trenowane przez Danielę Wiśniewską
wystąpiły w składzie: Kaźmierczak
Anna (bramkarka), Czyszak Zuzanna, Drążkowska Monika, Matusiak
Daria, Kamińska Dominika, Kowalska Natalia, Kowalska Oliwia,
Pawłowska Melisa, Sucha Martyna,
Szpejenkowska Patrycja, Wierzbicka Oliwia, Wolanin Sonia.
Martyna Sucha oraz Natalia
Kowalska otrzymały wyróżnienie
dla najlepszej zawodniczki turnieju.

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
„DRWĘCA CUP” JUŻ WKRÓTCE
Zarząd UKS "Drwęca Novar” piłki ręcznej i innych dyscyplin
z Lubicza zaprasza serdecznie sportowych do oglądania meczy
wszystkich mieszkańców gminy i kibicowania dzieciom i młodzieży.
Lubicz na I Ogólnopolski Turniej
Piłki Ręcznej Dziewcząt „Drwęca
Wydawca:
Cup”, który odbędzie się w 20 - 22
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
maja 2010 roku w hali Zespołu
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
Szkół nr 1 w Lubiczu przy
e-mail: info@lubicz.pl
ul. Piaskowej 23.
www.lubicz.pl
Rozgrywki rozpoczną się w piąRedaktor naczelny:
tek 4 czerwca około godz. 14.00
Barbara Wiertel
i potrwają do niedzieli, wstęp
Nakład:
wolny.
4000 egzeplarzy
Rozgrywki przeprowadzone zoSkład i druk:
staną w dwóch kategoriach wiekowych (rocznik 1999) oraz młodziczki (rocznik 1997). W każdej z kategorii wystąpi po 8 ekip, w tym
Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
ul. Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny
dwie drużyny z UKS „Drwęca Notel./ fax: 56 654 30 09
var” Lubicz.
e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
Zapraszamy gorąco mieszkańwww.drukarniaskoczek.pl
ców naszej gminy i sympatyków

