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Dnia 27 czerwca br w świetlicy
wiejskiej w Brzeźnie odbyło się
zebranie na temat przebudowy
drogi wojewódzkiej Nr 646 i połączenia węzła Turzno autostrady
A-1 z tą drogą.
Spotkanie zorganizował Wójt
Marek Olszewski. Przybyła na nie
Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Pani Ewa Mes oraz Dyrektor
GDDKiA oddział w Bydgoszczy
Lech Jaworski, Dyrektor Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego

Marian Tytulski, Kierownik Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Toruniu
Leszek Gościniak, Kierownictwo
Budowy autostrady A-1, a także
Koncesjonariusz GTC-S.A. - Anna
Tomczak i Jarosław Matysek oraz
liczni mieszkańcy Brzeźna z Sołtysem Janem Janiaczykiem i Radnym
Rady Gminy Kazimierzem Rybackim. W spotkaniu uczestniczył
także Pan Bernard Kwiatkowski
Doradca Wójta.
Bardzo szczegółowo omówiono
budowę nowej drogi krajowej
łączącej węzeł Turzno autostrady
A-1 z drogą wojewódzką w Brzeźnie o długości 250 m. i drogą krajową Nr 15 w Gronowie o długości
1500 m.
Dyrektor Lech Jaworski przedstawił stan zaawansowania dokumentacji projektowej, ogłoszenie
o przetargu na wykonawcę i sposób
wykupu gruntów (odszkodowań)
od poszczególnych właścicieli, co
ma nastąpić w III/IV kwartale tego
roku.
Bernard Kwiatkowski przedstawił możliwości przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 646, gdyż Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Toruniu nabyła grunty na
rzecz Skarbu Państwa w pasie o szerokości 14-15 m. w miejscowości
Brzeźno do połączenia z węzłem
autostrady.
Przebudowa powinna nawiązać
do odcinka wykonanego pod autostradę przez firmę Skanska NDI, jak
również na wiadukcie w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 646 realizo-

wanym przez GDDKiA oddział
w Bydgoszczy w uzgodnieniu
z Urzędem Marszałkowskim. Zakres obejmuje (odwodnienie drogi
deszczówka, krawężniki, ścieżki
pieszo-rowerowe).
Kierownik Gościniak uzgodni
z Zarządem Dróg Wojewódzkich
i Urzędem Marszałkowskim zakres
robót i termin realizacji, aby był
spójny z realizacją drogi krajowej,

ciel GTC S.A. i Skanska NDI omówili stan zaawansowania robót budowlanych i termin oddania autostrady, co nastąpi pod koniec
października.
Przedstawiono Pani Wojewodzie Ewie Mes problem połączenia,
czyli wjazdu na autostradę, która
kończy się w polu. Brak obecnie
250 m. drogi łączącej węzeł autostrady z drogą wojewódzką Nr 646 .

a dyr Jaworski udostępni dokumentację przebudowy drogi Nr 646 na
odcinku budowy wiaduktu.
Wójt Marek Olszewski zadeklarował współpracę, w celu szybkiej
realizacji przedsięwzięcia.
Druga część spotkania odbyła
się na budowanym węźle Turzno
autostrady A-1, gdzie przedstawi-

To sprawa bardzo pilna do rozwiązania. Pani Wojewoda w tej sprawie
będzie rozmawiała z Ministrem
Grabarczykiem.
Poruszono również sprawę
ekranów w Lubiczu Dolnym. Pani
Wojewoda apelowała do dyr. Jaworskiego o pilne rozwiązanie tego
problemu.

PREZYDENCJA
Od 1 lipca 2011 roku Polska
objęła Przewodnictwo w Unii Europejskiej, przewodniczy teraz
pracom Rady Unii Europejskiej,
jest gospodarzem większości
unijnych wydarzeń i odegra kluczową rolę na wszystkich polach
aktywności Unii Europejskiej.
Jest odpowiedzialna za organizację spotkań UE, nadaje kierunek
polityczny Unii, dba o jej rozwój,

integrację oraz bezpieczeństwo.
Kolejność sprawowania Prezydencji przez państwa członkowskie
UE jest z góry ustalona decyzją
Rady i wynika to z podstawy
prawnej Prezydencji, którą stanowi
artykuł 16 Traktatu o Unii
Europejskiej:" (…)W skład Rady
wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważnio-

ny do zaciągania zobowiązań
w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz
do wykonywania prawa głosu.(...)Prezydencję składów Rady,
z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie
równej rotacji przedstawiciele
Państw Członkowskich w Radzie,
na warunkach określonych zgodnie
z artykułem 236 Traktatu o funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej. (…)".
Porządek, w jakim Państwa
Członkowskie sprawują Prezydencję w Radzie od dnia 1 stycznia
2007 r. określa Decyzja Rady z dnia
1 stycznia 2007 r. w sprawie
porządku sprawowania Prezydencji
w Radzie (2007/5/WE, Euratom),
w której rotacja została wyznaczona
do 2020 roku.

PREZYDENCJA 2004 - 2020
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2004

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Irlandia
Holandia

2013

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Irlandia
Litwa

2005

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Luksemburg
Wielka Brytania

2014

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Grecja
Włochy

2006

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Austria
Finlandia

2015

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Łotwa
Luksemburg

2007

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Niemcy
Portugalia

2016

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Niderlandy
Słowacja

2008

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Słowenia
Francja

2017

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Malta
Wielka Brytania

2009

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Republika Czeska
Szwecja

2018

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Estonia
Bułgaria

2010

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Hiszpania
Belgia

2019

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

2011

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

WęgryWęgry
Polska

2020

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Austria
Rumunia
Finlandia

2012

styczeń - czerwiec
lipiec - grudzień

Dania
Cypr

Zgodnie ze zmianami w sposobie sprawowania Przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej zaproponowanymi w Traktacie Lizbońskim oraz obecnie przyjętą praktyką Prezydencję Rady sprawują
uprzednio ustalone grupy trzech
Państw Członkowskich [trio] przez
okres 18 miesięcy. Każdy członek
grupy kolejno przewodniczy przez
okres sześciu miesięcy, a pozostali
członkowie grupy wspierają kraj
przewodniczący we wszystkich jego obowiązkach na podstawie
wspólnego programu. Obecnie
przewiduje się bliższą niż dotychczas współpracę pomiędzy trzema
państwami członkowskimi kolejno
pełniącymi funkcję Prezydencji.
Wbrew powszechnym skojarzeniom nie chodzi tu jednak o współpracę państwa sprawującego Prezydencję ze swoim poprzednikiem
i następcą, lecz o ściśle określone
następujące po sobie trójki państw.
Współpraca państw w ramach
trio spełnia szereg kluczowych
zadań. Przede wszystkim zapewnia
ona pewną stabilizację politycznoprogramową, a wraz z nią ciągłość
prac instytucji unijnych. Ponadto,
zabezpiecza ona przed forsowaniem swoich własnych interesów
przez państwo aktualnie sprawujące Prezydencję, często niezgodnych
z ogólnym interesem wspólnotowym. Nie można także zapomnieć
o fakcie, że w wyniku rozszerzenia
Prezydencję muszą sprawować także nowe, niedoświadczone w tym

zakresie państwa. Współpraca w ramach trio pozwala im uzyskać
wsparcie w tym poważnym przedsięwzięciu politycznym ze strony
starych członków UE i minimalizuje ryzyko ewentualnego niepodołania obowiązkom.
Polska, rozpoczynająca Prezydencję w lipcu 2011 r., jest pierwszym i największym państwem „naszego” Tria, w skład którego wchodzą Królestwo Danii i Republika
Cypryjska. Strona polska rozpoczęła współpracę w ramach naszego
Tria z Danią oraz Cyprem już w roku 2008. Współpraca ta jest kontynuowana na bieżąco zarówno na poziomie Ministrów Spraw Zagranicznych trzech państw, jak i Koordynatorów ds. Przygotowań do sprawowania Przewodnictwa każdego
z państw Tria. Trójstronna współpraca Polska, Dania, Cypr jest także
prowadzona i rozwijana na szczeblu
zainteresowanych ministerstw oraz
urzędów i instytucji centralnych.
Głównym kanałem informowania o bieżących wydarzeniach
związanych z przewodnictwem
polskiej prezydencji jest portal
http://pl2011.eu/ w serwisie znajduje się m.in. program prezydencji,
kalendarz wydarzeń, przewodnik
„Kto jest Kim” oraz dział akredytacji dla mediów. Za pośrednictwem strony można także oglądać
online publikację MSZ „About
Polska”, która została opracowana
specjalnie na potrzeby promocji naszego kraju podczas prezydencji.

Na portalu znajduje się także szereg
narzędzi społecznościowych i multimedialnych, m.in. wideoblog oraz
odesłania do kanałów prezydencji
w sieciach społecznościowych.
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej to wydarzenie bez precedensu w naszej historii. Dlatego też
na poziomie lokalnym - w naszej
Gminie – będziemy starali się promować idee europejskie oraz przybliżać je naszym mieszkańcom.
W tym celu na imprezach gminnych
starać się będziemy nawiązywać do
Prezydencji, m.in. poprzez spotkania z euro-posłami oraz przedstawicielami Polski w agendach unijnych
W szkołach odbędą się specjalne
imprezy towarzyszące Prezydencji,
w trakcie których młodzież zapoznawać się będzie z jej znaczeniem
dla przyszłości kraju.
Rolą Prezydencji jest również
promocja Polski – i tu także przed
nami stoją ważne wyzwania. Korzystając z tego, że przez pół roku
Polska znajdzie się w centrum zainteresowania całej Europy będziemy starali się promować inwestycyjne i turystyczne walory Gminy
Lubicz w możliwie szerokiej perspektywie.
Mamy też swojego reprezentanta w Komitetu Regionów Unii Europejskiej, gdzie zaszczytna funkcję zastępcy członka sprawuje już
od 7 lat Pan Marek Olszewski
–Wójt Gminy Lubicz.
Komitet Regionów, powołany
do życia w 1994 roku na mocy Trak-

tatu o Unii Europejskiej (Maastricht), jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie.
Zapewnia on możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej,
a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości oraz
prerogatyw. Członkowie i zastępcy
członków Komitetu Regionów opiniują najważniejsze akty prawne
oraz strategie Unii Europejskiej –
dbając o interesy regionów i społeczności lokalnych. W Komitecie
Regionów Polska ma 21 Delegatów
i taką samą liczbę zastępców. Zostali oni wskazani przez największe
polskie organizacje samorządowe
takie jak: Związek Gmin Wiejskich
RP, Związek Województw RP,
Związek Powiatów Polskich, Unia
Metropolii Polskich, Związek
Miast Polskich, Unia Miasteczek
Polskich.
Marek Olszewski zasiada w Komitecie Regionów już drugą kadencję, od ponad 7 lat aktywnie angażując się w jego prace, głównie w ramach Komisji Kultury i Edukacji.
W 2007 roku był autorem opinii
przyjętej przez Komitet Regionów,
zatytułowanej „Edukacja, a rozwój
zrównoważony” – będącej głosem
Komitetu Regionów w odniesieniu
do jednego z najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej definiującego jej rozwój na najbliższe
lata - to jest „Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju Europy”.
Należy zwrócić uwagę, że przygotowana przezeń opinia przyjęta została jednogłośnie. Marek Olszewski wielokrotnie zabierał głos w dyskusji nad rezolucjami i opiniami
Komitetu, a także uczestniczył
aktywnie w konferencjach i seminariach organizowanych przez to gremium. W 2009 roku jednogłośnie
został wybrany koordynatorem
Komisji Kultury, Edukacji i Badań
Naukowych Komitetu Regionów
UE (EDUC). Komisja zajmuje się
m.in. kształceniem i szkoleniami,
kulturą i różnorodnością kulturową,
promowaniem języków mniejszościowych, badaniami naukowymi
i technologią, społeczeństwem informacyjnym, sportem i aktywną
postawą obywatelską.

„JAKOŚĆ EDUKACJI POWSTAJE W SZKOLE”
- UDZIAŁ WÓJTA GMINY LUBICZ MARKA OLSZEWSKIEGO
W I KONGRESIE POLSKIEJ EDUKACJI
W dniach 5 – 6 czerwca br.
w Warszawskim Centrum Expo
XXI odbył się dwudniowy Kongres Polskiej Edukacji, w którym
wzięło udział ok. 2,5 tys. osób,
w tym nauczyciele i dyrektorzy
szkół, przedstawiciele wyższych
uczelni i samorządowcy.
Dobra, nowoczesna edukacja to
jeden z najważniejszych problemów całej Unii Europejskiej - po-

wiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek,
otwierając obrady Kongresu.
Tematyka poruszana na Kongresie dotyczyła przede wszystkim
jakości edukacji w szkole, wagi
uczenia się przez całe życie oraz
powiązania edukacji, nastawionej
na efekty uczenia się, z rynkiem
pracy. Dyskutowano co sprawić aby
polska szkoła była jeszcze bardziej

otwarta na świat, wiedzę, nowe
technologie, lokalne środowiska,
a przede wszystkim - na potrzeby
każdego ucznia.
Obrady odbyły się w kilku grupach tematycznych: prawo każdego
ucznia do sukcesu, wspomaganie
szkół i nauczycieli w rozwoju, samorządy na rzecz dzieci i rodziców,
rozwoju kraju i rynku pracy, świat
nauki na rzecz edukacji, nowoczes-

ne technologie, zostać liderem
w edukacji.
Wójt Gminy Lubicz Marek
Olszewski uczestniczył w dyskusji
panelowej samorządy na rzecz
dzieci i rodziców. Kongres dał
możliwość wymiany poglądów,
poznania oczekiwań polskich
środowisk oświatowych. Padła
deklaracja chęci organizowania
takich przedsięwzięć co dwa lata.
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DROGI GMINNE
Jak co roku Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu przeprowadził
wiosenne równanie dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych w ramach bieżących remontów.
W sumie wyrównaniu poddano
90 km dróg na 140 km wszystkich
dróg gruntowych.

Wykonany został również tzw.
remont cząstkowy nawierzchni
asfaltowych, czyli pozimowe łatanie dziur. Zużyto do tego celu ponad
350 t mieszanki mineralno-asfaltowej naprawiając łącznie powierzchnię około 2020 m2.
Ale to nie wszystko. Kierowców, a przede wszystkim mieszkańców ucieszy fakt, że Gmina podjęła

NOWE NAZWY ULIC
Na mapie gminy Lubicz od
początku roku pojawiło się pięć
nowych nazw ulic:
~ Nowa Wieś - ul. Nad Drwęcą
~ Kopanino - ul. Ustronna
~ Złotoria - ul. Aleja Flisaka
~ Lubicz Dolny - ul. Sadowa
~ Grębocin - ul. Jastrzębia
O wprowadzeniu poszczególnych nazw zadecydowali radni na
Sesji Rady Gminy.
W większości przypadków są to
nowo powstałe ulice przy których
znajdują się nieruchomości przeznaczone pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Aby móc nadać prawidłowe adresy konieczne było
ustalenie nowych nazw ulic.

Jeżeli Państwo zamieszkują lub
realizują budowę domu przy ulic
nie posiadającej odrębnej nazwy
warto wystosować wniosek z konkretnymi propozycjami o nadanie
nazwy ulicy do ZDGMIK w Lubiczu lub bezpośrednio do Sołtysa
poszczególnej wsi.
Taki wniosek z propozycją nazwy ulicy opiniowany jest przez
Radę Sołecką miejscowości w której ma być nadana nazwa ulicy.
Zaopiniowany pozytywnie
wniosek z przygotowanymi materiałami przekazany jest Komisji –
Rady Gminy.
Po podjęciu decyzji przez Komisję Rady Gminy Lubicz, uchwałą
zostaje nadana nazwa ulicy.

się realizacji za kwotę około 3,5 mln
zł. ulepszenia nawierzchni niektórych dróg gruntowych o czym informowaliśmy już w naszym numerze
z marca b.r.
Rozpoczęte na początku tego
roku roboty drogowe wykonano.
Przybędzie nam tym samym prawie
4 km dróg gminnych z nawierzchniami utwardzonymi.

W Grębocinie są to ulice: Nad
Strugą, Wiatraczna, Piękna; w Krobi: ul. Długa, w Lubiczu Dolnym
ulice: Klonowa i Jesionowa, w Lubiczu Górnym: ul. Parkowa, w Złotorii: ul. Sosnowa, w Gronowie:
droga do Brzezinka - łącznie 9 dróg
i ulic. Powstanie również całkiem
nowa droga w Gronówku.

NOWE NASADZENIA

Trwają wiosenne nasadzenia
drzew, realizowane przez pracowników ZDGMIK w Lubiczu.
Na terenie gminy pojawiło się
ok 280 nowych nasadzeń różnego
gatunku. Zieleń pojawiła się głów-

nie w miejscach ogólnodostępnych
dla mieszkańców – tereny gminne
przy placach zabaw. Dzięki temu
tereny te nabiorą bardziej rekreacyjnego charakteru.

skowej, Rzemieślniczej i Przy Lesie. W chwili obecnej ekipa budowlana kładzie kolektory w ul. Piaskowej, za kilka dni przeniesie się
także na ul. Przy Lesie. Również ta
budowa współfinansowana jest ze
środków unijnych w ramach programu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Inwestycja ta zostanie zakończona jesienią bieżącego roku. Niebawem
ruszy również budowa oczyszczalni ścieków dla budynków komunal-

nych w Gronowie.
Do końca września Lubicz Górny wzbogaci się o kompleks ORLIK 2012. Trwa wyłanianie wykonawcy, a po jego zakończeniu - to
jest w czerwcu - przekazany
zostanie plac budowy i ruszą roboty
budowlane. 2/3 kosztów budowy
Orlika zostanie sfinansowanych ze
środków zewnętrznych. Wraz z początkiem czerwca ruszyła także
budowa kanalizacji sanitarnej do
bloków TBS w Lubiczu Dolnym.

WRAZ Z WIOSNĄ
RUSZYŁY INWESTYCJE GMINNE
Dobra pogoda sprzyja postępowi prac na budowach gminnych.
Trwa kompleksowy remont
świetlicy wiejskiej w Kopaninie,
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu

„Odnowa wsi”. Prace budowlane
oraz wyposażenie świetlicy, a także
uporządkowanie jej otoczenia powinny zostać ukończone do wczesnej jesieni bieżącego roku. W Lubiczu Górnym trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Pia-
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W DRODZE DO SUKCESU
W roku szkolnym 2010/2011
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu
Górnym realizowała program
w ramach projektu systemowego
„W drodze do sukcesu” współfinansowanego z Funduszy Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez SOSW nr 1
w Bydgoszczy.
Projekt ten skierowany był do
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z klas 4-6. Szkolnym
koordynatorem projektu był pan
Jarosław Sienkiewicz.

Celem projektu było wyrównywanie szans w zdobyciu wiedzy
i umiejętności dla uczniów mających orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadających
opinię Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
W programie tym wzięło udział
30 uczniów, m. in. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, z zaburzeniami
zachowania i emocji, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością ruchową, z trudnościami w czytaniu
i pisaniu - dysleksja rozwojowa.
W ramach tego projektu prowa-

dzone były następujące zajęcia:
rewalidacja - p. A. Regent,
przyroda
- p. I. Dolegała,
informatyka - p. D. Ratkowska,
matematyka - p. A. Spich i p. J.
Sienkiewicz oraz konsultacje z
panią psycholog K. Szynkiewicz.
Nauczyciele starali się w różnoraki sposób zachęcić uczniów do
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Proponowali atrakcyjne metody i formy pracy m. in. Metoda
projektu, metoda warsztatowa, zajęcia sportowe, pracę ze sprzętem
komputerowym. Działania ucz-

niów nauczycieli dokumentowali
w formie zdjęć i filmów. Nagrodą
dla uczniów, którzy uczestniczyli
w tym projekcie była całodniowa
wycieczka do Grodu Foluszek koło
Brodnicy.
Uczestnictwo w takim projekcie
daje duże szanse rozwoju dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Stawiane im zadania zmuszają ich do pogłębiania
wiedzy z danych przedmiotów.
Uczą także samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz współpracy z innymi ludźmi.

MOJA MAŁA OJCZYZNA

W dniu 13 czerwca odbył się
w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie Gminny Konkurs Wiedzy
o Gminie Lubicz. „Moja mała ojczyzna – walory przyrodnicze
i krajobrazowe naszej ziemi”.
Nad konkursem patronat sprawowali Wójt Gminy Lubicz Pan
Marek Olszewski oraz Przewodni-

cząca Rady Gminy Pani Hanna
Anzel.
Konkurs przeprowadzony został dla dwóch poziomów wiekowych: uczniowie kl. IV-VI SP oraz
dla gimnazjów.
Uczniowie SP rywalizowali ze
sobą w trzech kategoriach: plastycznej (wykonanie herbu gminy),

artystycznej (zaprezentowanie piosenki o gminie) oraz drużynowo
w quizie wiedzy. Gimnazjaliści wykonywali makietę wybranego przez
siebie obiektu z terenu gminy, opracowali prezentacje multimedialne
o naszej ziemi i także drużynowo
wzięli udział w quizie wiedzy.
Komisja konkursowa w składzie: Pan Wójt oraz Pani Przewodnicząca Rady Gminy miała trudne
zadanie i przyznała 7 równorzędnych nagród oraz wyróżnienie dla
ucznia Pawła Ziółkowskiego ze
Szkoły Podstawowej w Młyńcu
Pierwszym. W gimnazjum nagrodzono wszystkie 8 prac plastycznych zgłoszonych na konkurs przez
Gimnazjum nr 2 w Grębocinie. Na
konkurs wiedzy przybyły drużyny
ze wszystkich 6 szkół podstawowych. Po zaciętej rywalizacji I
miejsce wywalczyła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
II miejsce – uczniowie z SP Złotorii,
a III miejsce zajęła reprezentacja SP
w Młyńcu.
Na szczególną uwagę zasługiwały popisy muzyczne. Uczniowie

w skomponowanych przez siebie
utworach opiewali uroki Gminy Lubicz, zachęcając do zamieszkania
lub zwiedzania naszej małej ojczyzny.
Każde gimnazjum było reprezentowane przez dwie drużyny.
W quzie wiedzy na I i II miejscu
uplasowały się zespoły z Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym, zaś
III i IV miejsce zajęły zespoły
z Grębocina.
Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje multimedialne. Nagrodzone zostały prezentacje Dominiki Sękowskiej i Pauliny Kowalczyk z Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym oraz Patryka Dobroszewskiego z Gimnazjum nr 2
w Grębocinie.
Pani Przewodnicząca zaprosiła
uczennicę Dominikę Sękowską na
pokaz swej prezentacji na jednej
z wrześniowych sesji Rady Gminy.
Konkurs przebiegał w atmosferze zabawy, ku ogólnemu zadowoleniu szanownego jury oraz wszystkich uczestników.

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
2 czerwca 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Młyńcu Pierwszym odbył się po raz kolejny
gminny konkurs historyczny.
Tym razem tematem był „Świat
starożytnych Greków”. W pierwszym etapie konkursu uczniowie
wspólnie rozwiązywali test tematyczny dotyczący starożytnej Grecji.
W drugim etapie uczniowie prezentowali krótkie scenki bądź obrazy przedstawiające dowolny fraze-

ologizm starożytny oraz jednego
z bogów greckich. Zadaniem pozostałych zespołów było odgadnięcie
co to za postać i frazeologizm.
Trzecim etapem był pokaz przygotowanego wcześniej przez poszczególne zespoły atrybutu jednego z bogów greckich. Zadaniem
reszty było odgadnięcie bogów, do
których atrybuty te należą.
Rywalizacja między poszczególnymi szkołami była bardzo wy-

równana, a różnice
w punktach niewielkie.
Uczniowie przygotowali niezwykle ciekawe stroje oraz popisali
się dużą wiedzą i wyobraźnią.
Ostatecznie III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa ze Złotorii,
II z Lubicza Dolnego,
I z Młyńca Pierwszego.

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W LUBICZU DOLNYM
25 maja 2011 roku wszyscy
przyszli uczniowie i rodzice mogli
odwiedzić Szkołę Podstawową nr
1 w Lubiczu Dolnym.
Tegoroczna impreza połączona
była z Dniem Matki, Świętem Polskiej Niezapominajki i Dniem Ziemi. Uczniowie rozpoczęli świętowanie od porannej rozgrzewki i tra-

dycyjnego, niezapominajkowego
przemarszu ulicami Lubicza.
Następnie klasy I–III na sali
gimnastycznej zaprezentowały
swój program artystyczny mamom
i gościom. Starsi uczniowie występowali na boisku szkolnym, zaśpiewali koncert dla mam, przedstawili
skecze, wiersze, zaprezentowali po-

kaz mody. Można również było
obejrzeć popisy tańca towarzyskiego i taniec nowoczesny w wykonaniu naszych uczniów, a także pokaz
karate, wziąć udział w rodzinnych
potyczkach sportowych, skorzystać
z bezpłatnej konsultacji logopedycznej i obejrzeć zajęcia terapeutyczne.

Imprezie towarzyszył piknik na
trawie, zabawa przy muzyce, poczęstunek przygotowany przez
mamy, wystawa twórczości dzieci
pt. „Kwiaty w oczach dziecka” i „1,
2, 3 na ludowo” oraz zdjęć
konkursowych „Przyroda w obiektywie”.
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BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE
„Bądź bezpieczny na drodze”
to hasło akcji, która miała miejsce
13 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.
Głównym celem akcji było
podniesienie bezpieczeństwa dzieci
w ruchu drogowym poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Imprezę przy gotowano przy
udziale sierż. szt. mgr Agnieszki
Wasilewskiej z WRD KMP w Toruniu. Podczas imprezy uczniowie

klasy młodszych zaprezentowali
program artystyczny na temat bezpiecznych zachowań na drodze,
w którym główną rolę odegrał nasz
mundurowy gość.
Wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wywiadu
przeprowadzonego przez uczennicę klasy III z policjantką na temat jej
pracy. Przedstawiona w trakcie uroczystości prezentacja multimedialna oraz przeprowadzone konkursy
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu

drogowym przyczyniły się do aktywizacji uczniów oraz spowodowały
utrwalenie wśród nich nawyku prawidłowego zachowania się na ulicy.
Laureatami turnieju o tytuł „Mistrza
Ruchu Drogowego” zostali uczniowie: z klasy I Jakub Kępski, z klasy II Oliwia Nowak, z klasy III
- Sonia Paurowska.
Udział umundurowanej policjantki pozwolił
przybliżyć dzieciom wi-

zerunek Policji jako jednostki
przyjaznej dzieciom i dbającej o ich
bezpieczeństwo w sytuacjach niebezpiecznych i trudnych.

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE LUBICZ

Mali chemicy, kowboje, tropiciele, to tylko niektóre z całej
gamy atrakcji przygotowanych
dla najmłodszych z okazji ich
święta.
W Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie co roku ten dzień obchodzony
jest na wesoło. Organizowane są
zawody sportowe i liczne konkursy.
Tym razem uczniowie z kl. I - III
zabawili się w małych chemików
i pod czujnym okiem pracowników
UMK w Toruniu samodzielnie
przeprowadzili ciekawe doświadczenia i eksperymenty chemiczne.
Wspólnie z naukowcami spróbowali odpowiedzieć sobie na wiele
nurtujących je pytań. Prowadzący
zaprezentowali również, specjalnie
przygotowany na ten dzień pokaz
,,wybuchowych” doświadczeń.
Pomagał im uczeń kl. 2b Mateusz
Stępniewski, który od kilku lat
rozwija swoje zainteresowania na
Wydziale Chemii UMK w Toruniu.
Wychowawcy zaś przygotowali
dla swoich uczniów różne atrakcje
sportowe.
Ten dzień dzieci przeżywały

w sposób wyjątkowy, a za sprawą i Mirosławowi Jastrzębskim, PańRady Rodziców było również stwu Beacie i Dariuszowi Chojnicbardzo słodko.
kim, Panu Januszowi Kościołkowi,
Panu Antoniemu Kujawskiemu
Dzień Dziecka w Lubiczu i Pani Ewie Drejling.
Szerokie uśmiechy na buziach
Dolnym odbył się 04.06.2011 roku
zadowolonych dzieci najlepiej
na boisku szkolnym.
Jak co roku na dzieci czekało świadczyły o radości jaką przyniodużo dobrej zabawy i mnóstwo sła im zabawa na festynie.
atrakcji: dmuchany zamek, karuRównież w Gronowie zabawa
zela i trampolina, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, z okazji Dnia Dziecka była bardzo
słodycze, przejazd motocyklem, udana.
Na ten dzień czekały wszystkie
konkursy i nagrody.
Oddział harcerek przygotował dzieci a pogoda była wprost wymadla dzieci trasę z różnymi zada- rzona. Najpierw Szkołę Podstaniami do wykonania - były skoki wową w Gronowie odwiedziła gruprzez skakankę, lanie wody do celu pa cyrkowa, która popisywała się
z hydronetki, pajęczyna, strzelanie niesamowitymi umiejętnościami.
z łuku, kręcenie hula-hopem, pier- Panie chodziły na szczudłach, żonwsza pomoc, puzzle i rozszyfro- glowały, zaprezentowały także
wywanie wiadomości. Za zdobyte tresurę zwierząt.
Największym zainteresowapunkty można było otrzymać
niem dzieci cieszyły się węże, któsłodkie upominki.
Do zabawy dzieciom przygry- rych mogły dotknąć.
Dalszą zabawę poprowadziła
wał zespół Eldorado.
Cała impreza odbyła się dzięki:
Firmie Rodzinnej „Darex” Państwa
Przedpełskich, Państwu Teresie

Grupa T, która już wielokrotnie
bawiła uczniów z Gronowa. Tym
razem dzieci mogły przenieść się
z nimi na Dziki Zachód, spróbować
okiełznać byka, a nawet nauczyć się
doić krowę. Kowboje niepodzielnie
rządzili na boisku szkolnym 3 godziny.
Zabawę umilił dzieciom poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem inicjatorów i twórców powyższych przedsięwzięć, dziękujemy Pani Dyrektor Aleksandrze Lisieckiej, Pani
Dyrektor Danucie Ferens, Pani Dyrektor Ewie Fijałkowskiej, społecznościom szkół oraz Radom Rodziców - Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, Szkoły Podstawowej w Lubiczu, Szkoły Podstawowej w Gronowie, a także Radzie Sołeckiej Lubicza Dolnego na czele z Sołtysem
Panem Janem Klawińskim.
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PIĄTOKLASIŚCI Z GRONOWA I ICH UCZESTNICTWO
W XIX PROGRAMIE EDUKACJI KULTURALNEJ W TORUNIU.
Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Gronowie od lutego do
czerwca brali udział w cyklu 8 zajęć
realizowanych w ramach XIX
Programu Edukacji Kulturalnej
dla dzieci z gmin województwa
kujawsko-pomorskiego.
Ideą programu było przygotowanie uczestników do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, zdobywanie przez nich wiedzy i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin sztuki.
Piątoklasiści z dużym zaciekawieniem i zapałem poszerzali swoją

wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, plastyki, fotografii, tańca, teatru i sztuki aktorskiej oraz muzealnictwa.
Każde spotkanie to 4 godziny
interesujących zajęć praktycznych
z artystami z Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka,
Teatru Zaczarowany Świat, Muzeum Okręgowego i Etnograficznego,
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
Dzieci na zajęciach miały możliwość poznania wielu ciekawych

technik malarskich, brały udział
w warsztacie pisankarskim oraz
garncarskim, samodzielnie wykonywały lalkę teatralną i uczyły się
wyrażać emocje oraz tworzyły
własną wystawę muzealną. Bardzo
ciekawymi dla uczniów okazały się

również zajęcia taneczne, fotograficzne oraz emisji głosu w teatrze.
Dzięki uczestnictwu w programie
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Gronowie mieli niepowtarzalną
okazję poszerzenia swojej wiedzy ,
rozbudzenia zainteresowań artystycznych oraz żywego kontaktu z profesjonalnymi artystami i sztuką.
Program finansowany jest ze
środków samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego.
Uroczyste zakończenie programu 13 czerwca br. W siedzibie
Muzeum Etnograficznego.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
W roku szkolnym 2010/11
Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie
przystąpił do piątej już edycji
programu społecznego „Szkoły
bez Przemocy”, któremu patronuje Prezydent RP Bronisław
Komorowski.
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich
szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw
wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia
i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Ambasadorem Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski
w pchnięciu kulą. W ramach uczestniczenia w Programie szkoła
otrzymała pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych: filmy
instruktażowe dla nauczycieli, broszury, plakaty, naklejki; brała udział
w konkursie na najlepsze projekty
wolontaryjne, prezentowała swoje
działania podczas Tygodnia Wolontariatu. W ramach udziału w warsztatach makro-regionalnych pedagodzy uzyskali kwalifikacje do prowadzenia szkoleń w zakresie profilaktyki przemocy i agresji. Uczniowie wzięli też udział w konkursie na
projekt koszulki. Kulminacją V
edycji Programu był Dzień Szkoły
bez Przemocy. 6 czerwca 2011 roku
szkoła w Grębocinie także przystąpiła do akcji Dzień Szkoły bez Przemocy, święta wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako
miejsca przyjaznego dla uczniów,
nauczycieli i rodziców. Podczas
Dnia Szkoły bez Przemocy, ogólno-

polskiego święta wszystkich społeczności szkolnych, które działają
na rzecz przeciwdziałania agresji
i przemocy uczniowie gimnazjum,
szkoły podstawowej oraz uczennica
„zerówki” przygotowali krótki program artystyczny "Stop przemocy".
Jak przeciwdziałać agresji opowiadał pracownik straży miejskiej
pan Rafał Bączek. Poszczególne
klasy prezentowały przygotowane
wraz z wychowawcą i rodzicami
scenki, wiersze lub piosenki poświęcone problematyce przemocy.
Następnie wszystkie klasy wraz
z wychowawcami udały się na teren
szkoły tworząc prace plastyczne dotyczące poruszanej tematyki.
Z wielkim zaangażowaniem wykonywali hasła na płótnach, mówiąc
jednogłośnie „nie” przemocy.
Również w Zespole Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym od trzech lat ramach programu Szkoła bez przemocy organizowany jest Dzień bez
przemocy. W tym roku połączony

W związku z wprowadzeniem
od 01.07.2011r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zwanej CEIDG
(art.23-39 ustawy z dnia 2 lipca
2004 o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz.
1447 z 2010 tekst jednolity) koniecznym jest uzupełnienie przez
przedsiębiorców danych wpisanych do tut. ewidencji działalności gospodarczej.
W CEIDG udostępnione będą
dane wszystkich przedsiębiorców –
osób fizycznych wpisanych do rejestrów gminnych. W przypadku nie
dokonania zmiany lub wykreślenia
wpisu, dane przedsiębiorców zostaną przekazane do CEIDG w dotychczasowej treści i dostępne w ogólnopolskiej ewidencji, co może spo-

wodować trudności w obrocie gospodarczym np: niemożność złożenia ofert przetargowych, zaciągnięcia kredytów bankowych na rzecz
firmy, ustalenia wiarygodności firmy itp. Przedsiębiorcom, którzy nie
prowadzą działalności, a figurujących w Ewidencji działalności gospodarczej mogą zostać np. naliczone składki ZUS.
Wymóg aktualizacji danych nałożył na przedsiębiorców art. 8
ustawy z dnia 14 listopada 2003r.
o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz.
2125). Wobec powyższego osoby,
które nie dokonały aktualizacji
swoich wpisów zobowiązane są do
złożenie wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG i określenie

był on z Dniem Sportu i zorganizowany 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka. Trudno chyba sobie wyobrazić
bardziej odpowiedni termin do realizacji tego typu imprezy. Każdemu
z nas wszak zależy na tym, aby
nasze dzieci nie tylko wzrastały
w świecie bez przemocy, ale potrafiły taki świat tworzyć.
Impreza przeprowadzona była
w formie turnieju klas. Każda z nich
przygotowywała prezentację, w ramach której musiała wykazać się
umiejętnością zespołowego działania poprzez wyeksponowanie mocnych stron klasy. Czego tam nie było?! Popisy wokalne, muzyczne, taneczne, scenki kabaretowe, umiejętności sportowe... Po prostu każda
grupa prezentowała to, w czym
czuje się najlepsza. Nieistotne była
dziedzina, ważne było, aby odkryć
w sobie talenty i zaprezentować je.
Prezentacje klas przeplatane były konkurencjami sportowymi,
w których uczestniczyły reprezen-

tacje wszystkich klas.
Takie imprezy są z pewnością
potrzebne. Integrują zespoły klasowe poprzez wspólne działanie
i przygotowanie do bycia współodpowiedzialnym za powierzone
zadania. Najważniejsze jednak jest
to, że każda klasa miała okazję zaistnieć w pozytywny sposób. Wiadomo przecież, że człowiek, który
ma poczucie własnej wartości nie
musi szukać jej potwierdzenia
poprzez używanie przemocy.
Tradycyjnie już Szkoła Podstawowa w Gronowie w Dniu Dziecka
również wzięła udział w akcji
„Szkoła bez przemocy”. Niebieskie
i różowe baloniki po raz kolejny powędrowały wysoko w górę, niosąc
przesłanie „Przemocy mówimy
NIE”.
W roku szkolnym 2010/2011
w ramach Programu „Szkoła bez
Przemocy” uczestniczyło ponad
1900 polskich szkół. Dzięki mapie
szkół biorących udział w V edycji,
która dostępna jest na stronie internetowej Programu, społeczności
szkolne mogą na bieżąco opisywać
realizowane pomysły działań
w profilaktyce przemocy.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą korzystać z poradników,
filmów, instruktażowych broszur
znajdujących się na stronie.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za
zaangażowanie i kolejny dowód na
to, że warto wspólnie działać na
rzecz szkoły bezpiecznej i przyjaznej!

PRZEDSIĘBIORCO !
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W przypadku
zakończenia przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej prosimy
o złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Złożenie wniosku o zmianę wpisu
lub zawiadomienie o zaprzestaniu
wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.
Wobec powyższego uprzejmie
prosimy o zgłaszanie się do Urzędu
Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21
pok. 17 /I piętro/ w godz. od 8.00 do
14.00, celem dokonania zmiany we
wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej polegającej na zmianie opisu przedmiotu działalności

lub zawiadomienia o zaprzestaniu
wykonywania działalności gospodarczej. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 7d.ust.1 ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze
zmianami) przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do
przedsiębiorcy i wykonywanej
przez niego działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia
powstania tych zmian.
Wnioski DEIDG-1 można
pobrać ze strony internetowej
www.lubicz.pl w zakładce druki
i formularze do pobrania.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod telefonem nr 56 62121-06.
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REGIONALNY PROGRAM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW
- NABÓR KANDYDATÓW
Gmina Lubicz przystąpiła do
realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów. Gmina zadeklarowała udział
100 osób w programie.
Realizację programu (ćwiczenia) planujemy w okresie od
września do listopada br.
Uczestnikami treningu fizycznego prowadzonego w ramach
RPAFS mogą być osoby po 50 roku
życia. Górna granica wieku nie jest
ograniczona .
Przed rozpoczęciem zajęć zostaną przeprowadzone badania
kwalifikacyjne obejmujące badania
lekarskie i sprawnościowe.
Po zakwalifikowaniu się, uczestnicy będą ćwiczyć w grupach,
3 razy w tygodniu po 45-60 minut.
Grupy prowadzone będą przez

przeszkolonych trenerów. Okres
ćwiczeń to minimum 3 miesiące.
Ćwiczenia prowadzone będą w salach gimnastycznych szkół na terenie gminy
Programy treningowe ukierunkowane są na poprawę:
- sprawności krążeniowooddechowej,
- siły i wytrzymałości mięśniowej,
- gibkości,
- równowagi
Bezwzględne przeciwwskazania do intensywnego treningu to:
choroby serca, nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu, duża
otyłość, ostre choroby infekcyjne,
zaostrzenie choroby astmatycznej,
choroby nowotworowe.
Względne przeciwwskazania do
intensywnego treningu:

-cukrzyca leczona insuliną,
-wczesny okres po krwotoku wewnętrznym,
-ostre i przewlekłe choroby nerek,
-podwyższone ciśnienie tętnicze,
-niedokrwistość w trakcie leczenia,
-przewlekłe choroby infekcyjne itp.
Dotychczas do programu zgłosiło się 48 osób i zostały one przebadane w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym przez specjalistów
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy.
Nabór kandydatów prowadzony będzie do wyczerpania limitu
100 osób, a kolejna grupa kandydatów zostanie poddana badaniom
kwalifikacyjnym przez specjalistów Wojewódzkiej Przychodni
Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy we wrześniu br.

Po zakończeniu zapisów kandydatów do programu poinformujemy
o miejscu i dokładnym terminie
badania.
Osoby, które zgłoszą się na badania muszą mieć strój sportowy
(szczególnie buty), okulary, jeśli ich
potrzebują do czytania i dowód
osobisty.
Osoby zainteresowane w/w programem proszone są o zgłoszenie
telefoniczne swoich danych pod nr
tel 621-21-14 lub osobiście w Urzędzie Gminy do H. Burczyńskiej
(pokój nr 23) lub w sekretariacie tel
621-21-00 (pokój nr 14) do A. Lewandowskiej.
Aby zgłosić swój udział należy
podać swoje nazwisko i imię, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu.

BIBLIOTEKARZ ROKU
WYRÓŻNIENIE DLA PANI MARII CZARNECKIEJ
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Pani MARIA CZARNECKA
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu została zgłoszona przez swoich czytelników
i wybrana przez Zarząd Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich do tytułu BIBLIOTEKARZA ROKU 2010, zostając
jednocześnie laureatką etapu

wojewódzkiego nominowaną do
nagrody w konkursie ogólnopolskim.
20 czerwca br. zakończyła się
I edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku 2010.
Miło nam poinformować, że
Pani MARIA CZARNECKA
jedyna reprezentantka okręgu ku-

jawsko-pomorskiego zajęła piątą
lokatę w powyższym konkursie.
Pani Dyrektor składamy wyrazy
uznania i gratulujemy tak wysokiej
pozycji w konkursie oraz uznania
w oczach czytelników i przełożonych.

65-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIERZYNKU.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mierzynku powstała w roku
1946 w okolicznościach rodzącej
się demokracji ludowej i wiejskiej
samorządności.
W 1974 roku jednostka OSP
w Mierzynku została przekształcona z jednostki bojowej w prewencyjną i taki charakter zachowała do
dziś. Przez kolejne lata w szeregach
OSP w Mierzynku było wielu
członków – mieszkańców Mierzynka i okolicznych wsi. W 1994 roku
dożywotnim Prezesem Honorowym mianowano Stanisława Gizińskiego.
Aktualnie OSP w Mierzynku
liczy 22 członków. Na ostatnim
walnym zebraniu w styczniu br.
zostali wybrani do zarządu:
Prezes – Marek Skrzyniecki
Naczelnik – Marek Bernacki
Sekretarz – Jerzy Sójka
Skarbnik – Sylwia Knyszyńska
Gospodarz – Kazimierz Bukowski
Miejscem spotkań i działalności
straży jest sala wybudowana przez
mieszkańców przy wsparciu Gminy
w 1987 roku. W salce na zapleczu
mieści się mini muzeum pożarnictwa z około 100 eksponatami.
Strażacy z Mierzynka przy ścisłej
współpracy z Kołem Gospodyń
Wiejskich organizują imprezy dla

dorosłych i dzieci.
Szczególną uwagę starają się
poświęcić najmłodszym mieszkańcom wsi. Dla nich corocznie organizowane są zabawy choinkowe i imprezy z okazji Dnia Dziecka pełne
atrakcji i konkursów z nagrodami,
na które finanse zdobywane są od
sponsorów z terenu gminy i nie
tylko. Aby zapewnić dzieciom
i młodzieży bezpieczne formy
rekreacji strażacy zbudowali boisko
do piłki nożnej i boisko do piłki
siatkowej.
28 maja 2011 r. drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynku obchodziła 65lecie swego istnienia.
W obchodach wzięli
udział znakomici goście: Proboszcz Naszej
Parafii Ksiądz Prałat
Bogumił Leszcz, Wójt
Gminy Lubicz druh
Marek Olszewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. mgr
inż. Kazimierz Stafiej,
Prezes ZOP ZOSP RP
w Toruniu Wiesław Bachan, Starosta Toruński
Mirosław Graczyk,
Przewodniczący Rady

Powiatu Andrzej Siemianowski,
Prezes Gminny OSP Ryszard
Korpalski, Komendant Gminny
OSP Jacek Guranowski, Prezes
OSP Złotoria Maria Błaszczyk,
Prezes OSP Brzezinko Czesław
Piątkowski, Prezes OSP Gronowo
Andrzej Szałach.
Srebrnymi Medalami za Zasługi
dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Marka Skrzynieckiego, Marka Bernackiego, Mirosława Laskowskiego, Jerzego Sójkę i Mariusza Filusia. Wśród wielu upomin-

ków i prezentów znalazł się samochód, który podarowali strażakom
z Mierzynka koledzy druhowie
z jednostki OSP Młyniec.
Wspaniałe przyjęcie przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich: znakomite potrawy oraz
świetna muzyczna oprawa towarzyszyły gościom do późnej nocy.
Druhowie OSP Mierzynek
dziękują wszystkim osobom, które
wspomagają działania strażaków
z Mierzynka.
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III SPORTOWE IGRZYSKA PAPIESKIE

18 maja 2011 r. w Zespole
Szkół Nr 2 w Grębocinie odbyły
się III Sportowe Igrzyska Papieskie im. Jana Pawła II.
W tym roku na rozgrywkach
sportowych mieliśmy przyjemność
gościć reprezentacje uczniów wraz
z nauczycielami wszystkich szkół
podstawowych z naszej gminy oraz
gimnazjum z Lubicza Górnego.
Chłopcy ze szkół podstawowych rozegrali Turniej Piłki Nożnej, w którym najlepsi okazali się
uczniowie reprezentujący Szkołę

emocji zarówno graczom jak i widzom, którzy żywo reagowali na
przebieg sportowej rywalizacji.
We wszystkich trzech konkurencjach wygrali uczniowie uczęszczający do Gimnazjum Nr 2
w Grębocinie.
Podczas tegorocznych Igrzysk
Sportowych kontynuowaliśmy
ubiegłoroczny konkurs kibicowania. Na poziomie gimnazjum
Puchar Kibica zdobyła klasa II GB.
W tym roku kibicowali również
uczniowie szkoły podstawowej,
którzy w niczym nie ustępowali
gimnazjalistom i równie mocno
dopingowali swoich kolegów.
Podstawową w Złotorii.
W Szkole Podstawowej Puchar
Dziewczęta rywalizowały w Tur- Kibica przez najbliższy rok jest
nieju Dwóch Ogni, w którym zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Grębocinie.
Gimnazjaliści mogli sprawdzić
swoje siły w trzech konkurencjach.
Rozegrali mecz piłki nożnej, następnie rywalizowali podczas meczu
piłki koszykowej. Jako ostatni
odbył się mecz piłki siatkowej.
Drużynę tworzyli zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Składy
mieszane dostarczyły dodatkowych

w posiadaniu uczniów klasy IVa.
Rozgrywki sportowe zakończyły się wręczeniem dyplomów oraz
nagród. Nagrody do poszczególnych konkurencji oraz Puchar
Kibica ufundowała Rada Rodziców
działająca przy Zespole Szkół Nr 2
w Grębocinie.
Wspaniałym akcentem Dnia Papieskiego było zdobycie tytułu
Mistrza Powiatu Toruńskiego Piłki
Nożnej im. Marka Wielgusa.
Powiatowe rozgrywki miały miejsce w Złejwsi Małej. Wygranie
Finału Powiatowego zagwarantowało chłopcom udział w Finale
Wojewódzkim, który odbył się
w Szubinie 23 maja.

ŚWIĘTO RODZINY W ZŁOTORII
6 czerwca 2011 r. na boisku
Szkoły Podstawowej w Złotorii,
przy pięknej słonecznej pogodzie
i wspaniałej atmosferze, odbył się
II Parafialny Festyn „Święto
Rodziny” zorganizowany przez
Proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha w Złotorii ks. kanonika dr
Mariana Wróblewskiego i Koło
Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Złotorii, objęty honorowym patronatem
Wójta Gminy Lubicz Pana Marka Olszewskiego.
Festyn był wspaniałą okazją do
rodzinnego świętowania. Na licznie
przybyłych uczestników czekało
wiele atrakcji, m. in. Dmuchane
zjeżdżalnie, trampoliny, ściana
wspinaczkowa, strzelnice sportowe, amerykańskie hulajnogi - Segway, liczne konkursy oraz mecze
piłkarskie. Doskonale smakowała
grochówka z wojskowego kotła,
dania z grilla, kebab, zapiekanki,

frytki, cukrowa wata i lody.
Imprezę uświetniły występy
uczniów z miejscowej Szkoły Podstawowej, Zespół Wokalno-instrumentalny „Złota Jesień” z Grębocina, Młodzieżowy Zespół „Rytmix” z Torunia oraz spektakl
„W starym kinie” w wykonaniu
aktorów Teatru Afisz.
Festyn był wydarzeniem charytatywnym, cały dochód został przeznaczony na wykupienie miejsc na
kolonie letnie dla dzieci z parafii
Złotorii. Dzięki wrażliwości i wielkoduszności indywidualnych darczyńców, właścicieli firm i sklepów
oraz wszystkich uczestników
festynu, którzy realizowali przesłanie Jana Pawła II: „Człowiek jest
wielki nie tym co ma, nie przez to
kim jest, lecz przez to czym dzieli
się z innymi”, 30 dzieci - na przełomie lipca i sierpnia - spędzi dwa
wakacyjne tygodnie w malowniczym krajobrazie Pojezierza

Brodnickiego w Zbicznie.
Dwadzieścia miejsc wykupili
organizatorzy festynu, a mecenat
Pana Wójta zaowocował wykupieniem 10 miejsc przez Gminę
Lubicz.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania Wójtowi
Gminy Lubicz - Panu Markowi Olszewskiemu, Pani Wiesławie Geras
- Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Złotorii, Panom Gabrielowi

i Marcinowi Anusiak - właścicielom piekarni w Złotorii, Panu Józefowi Kotkiewiczowi - właścicielowi masarni w Złotorii, Panu Ryszardowi Szymańskiemu - sponsorowi oraz druhom Ochotniczej
Straży Pożarnej w Złotorii za
pomoc w organizacji i wspaniały
pokaz umiejętności.
Zapraszamy za rok
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