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Inwestycje
w gminie Lubicz
– czytaj na stornie 1

Przewodnik
wyborcy – więcej
na stronie 2, 3 i 4

W chłodny jesienny piątek 7 listopada w Krobi przy ul. Olimpijskiej dla mieszkańców po raz pierwszy swoje przytulne podwoje
otworzyła nowa świetlica.
Otwarcie uświetnili swoim
przybyciem przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego reprezentujący
Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a także wójt Marek Olszewski oraz Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz,
radni powiatowi i gminni, Rada Sołecka Krobi z sołtysem Marianem
Suleckim na czele, przedstawiciele
organizacji pozarządowych i klubów sportowych, wreszcie - grono
mieszkańców Krobi.
Uroczystość rozpoczął Wójt
Gminy Lubicz – Marek Olszewski,
który m.in. podziękował przedstawicielom mieszkańców za aktywny
udział w projektowaniu świetlicy
oraz wyraził nadzieję na równie
aktywne zgłaszanie i współuczestniczenie w realizacji pomysłów na
wykorzystanie tego obiektu dla
dobra miejscowości. Hanna Anzel,
Przewodnicząca Rady Gminy zwró-

ciła uwagę na znaczenie infrastruktury społecznej dla jakości życia
mieszkańców – „Gmina Lubicz inwestuje nie tylko w drogi, kanalizację, czy ścieżki rowerowe. Równie
mocno dba o rozwój zasobów
ludzkich w postaci świetlic, szkół,
czy przedszkoli.”
Świetlicę poświęcił ks. dr Bogumił Leszcz, który tego dnia z rąk
władz gminy odebrał nagrodę „Andrzeja” za wybitne zasługi na rzecz
rozwoju Gminy Lubicz.
Po przecięciu wstęgi i wysłuchaniu okolicznościowych przemówień, program artystyczny wykonał
znany muzyk, a prywatnie mieszkaniec Krobi - Jacek Beszczyński,
który wystąpił wraz z zespołem
„Nadziei maleńka orkiestra”. Usłyszeliśmy jakże trafnie wkomponowane w jesienne klimaty sentymentalne ballady Bułata Okudżawy.
Oddany budynek jest okazały –
to jedna z największych świetlic
w powiecie toruńskim. Łączna powierzchnia użytkowa świetlicy to
321 m2, a największym jego pomieszczeniem będzie okazała (160 m2)

MŁYNIEC PIERWSZY
MA NOWE BOISKO

sala zebrań, która służyć będzie
również jako miejsce do organizowania imprez integracyjnych dla
maksimum 150 osób. Drugim
dużym pomieszczeniem jest pokój
klubowy, mierzący ponad 40m2.
Obiekt otrzymał świetne wyposażenie w sprzęt audio – video, nagłośnienie oraz rozkładaną scenę.
W świetlicy znalazła się też w
pełni wyposażona kuchnia, szatnia,

Wójt Gminy Lubicz przed budynkiem nowej świetlicy

NEGOCJACJE W SPRAWIE BUDOWY
KRYTEJ PŁYWALNI
W LUBICZU GÓRNYM NA FINISZU
W ostatnią fazę weszły negocjacje z firmami zainteresowanymi budową krytej pływalni
w Lubiczu Górnym, która ma być
realizowana w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
Potencjalny partner zostanie
wybrany spośród firm, które zgłosiły się do negocjacji i złożą odpowiednią ofertę.
W grudniu tego roku wszystko

Informacje
kulturalne
– czytaj na stronie 4

Informacje
sportowe – więcej
na stornie 3 i 4

a także osobne pomieszczenia dla
sportowców trenujących na pobliskim boisku.
Łączny koszt budowy zamknął
się w kwocie nieco ponad 1 miliona
złotych. Świetlica w Krobi została
wybudowana z udziałem 500 000 zł
dotacji uzyskanej dzięki rekomendacji Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie toruńskie” w ramach unijnego programu „Odnowa wsi”.

będzie już jasne – poznamy wtedy
nazwę firmy, z którą Gmina Lubicz
stworzy partnerstwo dla budowy
basenu. Ujawniony wtedy będzie
również szczegółowy harmonogram prac budowlanych. Poznamy
też wizualizację obiektu.
Przypomnijmy, że pływalnia powstanie na działce przy Zespole
Szkół w Lubiczu Górnym, z wejściem od ulicy Handlowej.

Wojt Gminy Lubicz na nowootwartym boisku

W samo południe 8 listopada
w Młyńcu Pierwszym rozpoczęła
się uroczystość otwarcia zespołu
boisk, wybudowanych tuż przy
Szkole Podstawowej.
W uroczystości wziął udział dostojny gość – Piotr Całbecki, z ramienia Gminy Lubicz uroczystość
prowadził Wójt Marek Olszewski.
W obecności radnych powiatowych i gminnych oraz grona pedagogicznego i dzieci z młynieckiej
szkoły, a także przedstawicieli mieszkańców dokonano uroczystego
przecięcia wstęgi.
Otwarciu towarzyszyły kolorowe występy uczniów. Obiekt poświęcił ks. Feliks Wnuk – Lipiński.
Otwarty w Młyńcu obiekt składa
się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią (standard Orlika), a także mini-boiska do gry
w koszykówkę.
Boisko do piłki nożnej przystosowano do szybkiego montażu słup-

ków do siatkówki. Boisko zostało
ogrodzone wysokimi piłkochwytami, zaś cały teren otrzymał nowe
oświetlenie. Wybudowano również
chodniki oraz ustawiono ławeczki.
W trakcie budowy należało również wymontować stare szambo
oraz zbudować nowy zbiornik na
ścieki. Wyburzono również stary
budynek zaplecza sanitarnego. Na
jego miejscu już wkrótce Gmina
zakupi i ustawi kontener znany
z Orlików.
Budowa boisk w Młyńcu kosztowała łącznie nieco ponad 521
tys. złotych. Z tej kwoty 127 tys.
zostanie zrefundowanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach dotacji, które uzyskał
Urząd Gminy.
Warto zwrócić też uwagę, że
projekt zespołu boisk został przygotowany przez mieszkańców
Młyńca Pierwszego i nieodpłatnie
przekazany Urzędowi Gminy.

Schematyczna lokalizacja krytej pływalni w Lubiczu Górnym
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Z PRAC RADY GMINY LUBICZ
W październiku Rada Gminy
obradowała dwukrotnie.
17 października odbyły się
Komisje Połączone, na których
omówiono projekty uchwał, sprawy
bieżące oraz korespondencję, a zaraz po nich rozpoczęła się sesja.
Wzięli w niej udział również dyrektorzy szkół i przedszkola publicznego, dla których gmina Lubicz
jest organem prowadzącym. Podczas omawiania raportu o stanie
oświaty w gminie Lubicz była możliwość wyrażenia uwag i opinii,
a także złożenia podziękowań dyrektorom za dobre prowadzenie
powierzonych im placówek. Na
sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych
w Gminie Lubicz za rok szkolny
2013/2014
- zmieniającą uchwałę w sprawie
ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte
wyniki sportowe
- w sprawie przyjęcia środków
z Funduszu Spójności (FS) na
realizację przedsięwzięcia pn.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Lubicz”
- w sprawie ustalenia cen za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz
- w sprawie wydzierżawienia na
czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy
Lubicz
- w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad zadań publicznych – wspólnego wykonania zadań inwestycyjnych
- w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lubicz Dolny
- w sprawie uchylenia uchwały
o wyrażeniu zgody na zamianę
nieruchomości położonych w miejscowościach Złotoria i Grębocin

- cztery uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
- w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Mierzynek
- w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
rok 2015
- w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”
- zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 rok.
- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Grębocin i Jedwabno –
tereny komercyjne
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego projektem: "Poprawa
bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie
dróg rowerowych – droga Toruń –
Złotoria – Osiek "
- zmieniającą uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na finansowanie w latach 2014-2015 budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Grębocin - etap III
- w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
- zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Ostanie w kadencji 2010 – 2014
posiedzenia Komisji Połączonych
oraz sesję Rady Gminy Lubicz
zaplanowano na 7 listopada br.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy L u b i c z z dnia 16 października 2014r.
Na podstawie art. 16 § 1 oraz art.
61 a § 1 oraz art. 61 b ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.), w związku z uchwałą Nr
XXVIII/313/12 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r.
w sprawie obwodów głosowania
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012r.
Poz. 2540 oraz z 2014r poz. 1238,
Numer
obwodu
głosowania

Głosowanie w wyborach odbęWyborca niepełnosprawny
dzie się w dniu 16 listopada 2014r. o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w row godz. 700 – 2100 .
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

Granice obwodu głosowania

borczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast:

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

Numer
okręgu
wyborczego

1

Sołectwo Grębocin ulice: Bażantowa, Boczna,
Dworcowa, Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa,
Kowalewska numery parzyste, Krótka,
Księdza J. Pronobisa, Letnia, Lubicka,
Makowa, Mostowa, Ogrodowa, Osiedlowa,
Poprzeczna, Przydatki, Szkolna, Widokowa,
Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Zimowa

Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie
ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin
nr tel. 56-645-90-13
(lokal dost. do potrzeb wyborców
niepełnospr.)

1

2

Sołectwo Gronowo

Szkoła Podstawowa w Gronowie,
87-162 Lubicz, nr tel. 56-678-41-60

4

3

Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bankowa,
Boczna, Kamienna, Lipnowska, Nad Drwęcą,
Parkowa, Polna, Przy Skarpie, Słoneczna,
Sportowa, Widokowa, Zdrojowa

Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz
nr tel. 56-678-52-00 (lokal dost. do
potrzeb wyborców niepełnospr.)

6

4

Sołectwo Lubicz Dolny ulice: Antoniewo, Ceramiczna, Cicha, Ciemna, Dworcowa, Kortowa, Krótka, Lampusz, Małgorzatowo, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Podgórna, Przemysłowa, Rekreacyjna,
Sadowa, Spokojna, Strumykowa, Szkolna,
Szmaragdowa, Tenisowa, Tęczowa, Ustronna,
Wilczy Młyn, Zacisze, Zbożowa, Źródlana
Sołectwo: Jedwabno
Rogówko

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym
ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz
nr tel. 56- 678-21-15

10

Świetlica wiejska w Jedwabnie
87-162 Lubicz, tel. kom 609-707-166

11

6

Sołectwo: Brzezinko
Brzeźno
Rogowo

Świetlica wiejska w Brzeźnie
87-162 Lubicz
tel. kom. 797 999 874

3

7

Sołectwo: Młyniec Drugi
Młyniec Pierwszy

Szkoła Podstawowa w Młyńcu
Pierwszym, ul. Toruńska 10
87-162 Lubicz, nr tel. 56- 678-28-69

5

8

Sołectwo: Lubicz Górny ulice: Kołłątaja,
Paderewskiego, Rataja

Przedszkole Publiczne w Lubiczu
Górnym, ul. Piaskowa 2, 87-162 Lubicz
nr tel.56- 678-51-46

7

9

Sołectwo: Grabowiec
Kopanino
Nowa Wieś

Szkoła Podstawowa w Złotorii
ul. Pomorska 9/11, 87-124 Złotoria
nr tel.56- 674-51-70

13

10

Sołectwo Lubicz Dolny ulice: Akacjowa,
Brzozowa, Grębocka, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Leśna,
Liliowa, Lipowa, Magiczna, Magnoliowa,
Narcyzowa, Niezapominajki, Różana, Sosnowa, Topolowa, Toruńska, Tulipanowa

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz
nr tel.56 – 678-27-09
(lokal dost. do potrzeb wyborców
niepełnospr.)

9

11

Sołectwo Złotoria

12

Sołectwo Grębocin ulice: Glinianki, Fr. Lampkowskiego, Jarzębinowa, Jastrzębia, Ottona Karwowskiego, Kolonia Papowska, Kowalewska
numery nieparzyste, Księżycowa, Łąkowa, Morelowa, Nad Strugą, Nowa, Okrężna, Owocowa,
Parkowa, Piękna, Poranna, Rodzinna, Rogowska, Słoneczna, Spółdzielcza, St. Jasińskiego,
Toruńska, Wiatraczna, Zielna, Zorzy

Szkoła Podstawowa w Złotorii
ul.. Pomorska 9/11, 87-124 Złotoria
nr tel. 56- 648-98-23
Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie
ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin
tel. kom.797-999-885
(lokal dost. do potrzeb
wyborców niepełnospr.)

13

Sołectwo Lubicz Górny ulice: Bażantowa,
Gajowa, Handlowa, Komunalna, Nad Strugą,
Stefana Niteckiego, Nowa, Nowowiejska,
Piaskowa, Por. K. Trzaskalskiego, Przy Lesie,
Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Warszawska
Sołectwo Mierzynek

Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz
nr tel. 56- 674-24-41
(lokal dost. do potrzeb
wyborców niepełnospr.)

8

14

Sołectwo Krobia

Świetlica wiejska w Krobi
ul.. Olimpijska 14, 87-162 Lubicz
tel. kom. 797-999-875

12

5

INFORMACJA DOTYCZĄCA
WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
W dniu 16 listopada 2014r.
sji Wyborczej w Lubiczu z dnia
odbędą się wybory do rad gmin,
21.10.2014r. o zarejestrowarad powiatów, sejmików wojenych listach kandydatów na
wództw oraz wybory wójtów,
radnych do Rady Gminy Luburmistrzów i prezydentów
bicz,
miast.
- obwieszczenie Gminnej KomiGłosowanie w lokalach wysji Wyborczej w Lubiczu z dnia
borczych odbędzie się w godzi21.10.2014r. o obsadzeniu
mandatów radnych Rady Gminach od 700 do 2100 .
ny Lubicz bez głosowania
Gminna Komisja Wyborcza
w okręgach wyborczych nr 1, 2,
w Lubiczu zarejestrowała 29
14, 15,
kandydatów na radnych do Rady
Gminy Lubicz w 15 okręgach - obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia
wyborczych oraz 1 kandydata na
23.10.2014r. o zarejestrowawójta gminy.
nych kandydatach na Wójta
W załączeniu publikujemy:
Gminy Lubicz,
- obwieszczenie Wójta Gminy
Lubicz z dnia 16.10.2014r. - uchwałę Nr 7 Gminnej Komisji
Wyborczej w Lubiczu z dnia
o numerach, granicach obwo23.10.2014r. o przeprowadzedów głosowania oraz wyznaniu głosowania tylko na jedneczonych siedzibach obwodogo kandydata na wójta gminy
wych komisji wyborczych,
Lubicz
- obwieszczenie Gminnej Komi-

2391) oraz z uchwałą Nr
LIII/654/2014 Rady Gminy Lubicz
z dnia 12 września 2014r. w sprawie
aktualizacji opisu granic obwodów
głosowania, podaję do wiadomości
publicznej informację o numerach
i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wy-

14,15

2

1997 r. o rehabilitacji zawodowej głosować korespondencyjnie.
właściwa dla celów głosowania
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
korespondencyjnego.
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Na terenie Gminy Lubicz każda
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może obwodowa komisja wyborcza jest

Mieszkańcy Krobi po raz pierwszy zagłosują w nowym lokalu wyborczym - niedawno oddanej do użytku, świetlicy wiejskiej (więcej na str.1).
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia 21 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Lubicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu
z dnia 21 października 2014 r.
o obsadzeniu mandatów radnych
Rady Gminy Lubicz bez głosowania
w okręgach wyborczych nr: 1,2,14, 15.

Na podstawie art. 435 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) Gminna Komisja
Wyborcza w Lubiczu podaje do
wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych:
Okręg Nr 1
1. ANZEL Hanna, lat 53, zam.
Grębocin
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
Okręg Nr 2
1.GURANOWSKI Jerzy
Wojciech, lat 53, zam. Grębocin
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
Okręg Nr 3
1.RYBACKI Kazimierz, lat 60,
zam. Brzezinko
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.ŁĘC-SIENKIEWICZ
Małgorzata Ewa, lat 51, zam.
Rogowo
zgłoszona przez KWW
MAŁGORZATY ŁĘCSIENKIEWICZ - lista nr 20
3.MALICKI Bartosz, lat 24, zam.
Brzeźno
zgłoszony przez KWW
BARTOSZA MALICKIEGO lista nr 25
Okręg Nr 4
1.WRONIECKA Karina, lat 42,
zam. Gronowo
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.PIÓRKOWSKI Arkadiusz, lat
30, zam. Gronowo
zgłoszony przez KWW
MOŻEMY WIĘCEJ - lista nr
22
3.ZAJĄC Krzysztof Łukasz, lat
29, zam. Gronowo
zgłoszony przez KWW
KRZYSZTOF ZAJĄC - lista
nr 26
Okręg Nr 5
1.BARCIKOWSKI Zbigniew
Andrzej, lat 57, zam. Młyniec
Drugi
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.DERKOWSKA Magdalena

Iwona, lat 26, zam. Młyniec
Pierwszy
zgłoszona przez KWW
MAGDALENA
PIOTROWSKA - lista nr 24
Okręg Nr 6
1.BOROWSKA Magdalena, lat
37, zam. Lubicz Górny
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.RUMIŃSKA Katarzyna, lat 38,
zam. Lubicz Dolny
zgłoszona przez KWW
JAROSŁAWA
GRYCKIEWICZA - lista nr 18
3.KORZENIEWSKA
Sławomira, lat 51, zam. Lubicz
Górny
zgłoszona przez KWW
SŁAWOMIRY
KORZENIEWSKIEJ - lista nr
27
Okręg Nr 7
1.PRZYBYLSKI Juliusz
Czesław, lat 56, zam. Lubicz
Górny
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.SZYMBORSKI Bogdan, lat 62,
zam. Lubicz Górny
zgłoszony przez KWW
BOGDANA
SZYMBORSKIEGO - lista nr
21
Okręg Nr 8
1.FALKOWSKA Mariola Iwona,
lat 46, zam. Mierzynek
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.SÓJKA Aldona Maria, lat 58,
zam. Mierzynek
zgłoszona przez KWW
PRZYSZŁOŚĆ - lista nr 17
Okręg Nr 9
1.KORPALSKI Ryszard
Wacław, lat 59, zam. Lubicz
Dolny
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.GRYCKIEWICZ Jarosław
Mirosław, lat 47, zam. Lubicz
Dolny
zgłoszony przez KWW
JAROSŁAWA
GRYCKIEWICZA - lista nr 18

Okręg Nr 10
1.KLAWIŃSKA Teresa Irena, lat
68, zam. Lubicz Dolny
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.STRZELECKI Daniel, lat 23,
zam. Lubicz Dolny
zgłoszony przez KWW
PRZYSZŁOŚĆ - lista nr 17
Okręg Nr 11
1.STANISZEWSKA Danuta
Zuzanna, lat 52, zam. Jedwabno
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.MODRZEJEWSKI Wiesław
Stanisław, lat 56, zam.
Rogówko
zgłoszony przez KWW
PRZYSZŁOŚĆ - lista nr 17
3.FALKOWSKI Łukasz
Wojciech, lat 36, zam. Grębocin
zgłoszony przez KWW
ŁUKASZA
FALKOWSKIEGO - lista nr
19
Okręg Nr 12
1.GAWROŃSKI Arkadiusz, lat
40, zam. Krobia
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.RYBIŃSKI Jarosław, lat 46,
zam. Krobia
zgłoszony przez KWW
JAROSŁAW RYBIŃSKI - lista
nr 23
Okręg Nr 13
1.GLISZCZYŃSKI Marek, lat
47, zam. Nowa Wieś
zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
2.ŻABIAŁOWICZ Wojciech, lat
56, zam. Grabowiec
zgłoszony przez KWW
GRABOWIEC - lista nr 28
Okręg Nr 14
1.BŁASZCZYK Maria
Bernadeta, lat 56, zam. Złotoria
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
Okręg Nr 15
1.PEREGONCZUK Aldona
Teresa, lat 56, zam. Złotoria
zgłoszona przez KWW
"WSPÓLNOTA" - lista nr 16
PrzewodniczącyGminnej Komisji Wyborczej
w Lubiczu(-)Andrzej Hercka

Uchwała Nr 7
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia 23 października 2014r
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata
na wójta gminy Lubicz
Na podstawie art.482 § 3 i 5
zgłoszony przez KWW „Wspól§ 2.
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –
nota”
1. Uchwała wchodzi w życie
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 2. Wybory zostaną przeprowadzoz dniem podjęcia i podlega podapoz. 112, z późn. zm.) Gminna
ne, a kandydat zostanie wybrany,
niu do publicznej wiadomości
Komisja Wyborcza w Lubiczu
jeżeli w głosowaniu otrzyma
przez rozplakatowanie na obszastwierdza, co następuje:
więcej niż połowę ważnie oddarze gminy.
§ 1.
nych głosów. W przypadku, gdy 2. Druk i rozplakatowanie uchwały
1. W wyborach zarządzonych na
kandydat nie otrzyma więcej niż
zapewni Wójt Gminy Lubicz.
dzień 16 listopada 2014r. jako
połowę ważnie oddanych głoPrzewodniczący Gminnej Komisji
kandydat na Wójta Gminy
sów, wyboru wójta dokona Rada
Wyborczej w Lubiczu
Lubicz został zarejestrowany
Gminy Lubicz.
Andrzej Hercka
tylko Marek Karol Olszewski

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Lubiczu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
1. W okręgach wyborczych nr 1, 2,
14, 15 utworzonych dla wyboru
Rady Gminy Lubicz obejmujących po jednym mandacie w każdym okręgu, Gminna Komisja
Wyborcza w Lubiczu zarejestrowała po jednym kandydacie na
radnego.
2. W związku z tym, że liczba
zarejestrowanych kandydatów
w okręgach wyborczych wskazanych w pkt. 1 jest równa liczbie
wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgach wyborczych

nr 1, 2, 14, 15 głosowania
w wyborach do Rady Gminy
Lubicz nie przeprowadza się,
a za wybranych na radnych
uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów:
Okręg nr 1
z listy nr 16 KWW „Wspólnota”
1. Hanna Anzel
Okręg nr 2
z listy nr 16 KWW „Wspólnota”
1. Jerzy Wojciech Guranowski
Okręg nr 14
z listy nr 16 KWW „Wspólnota”
1. Maria Bernadeta Błaszczyk
Okręg nr 15
z listy nr 16 KWW „Wspólnota”
1. Aldona Teresa Peregonczuk
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu
(-) Andrzej Hercka

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Lubicz w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) Gminna Komisja
Wyborcza w Lubiczu podaje do
wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta
Gminy Lubicz:

1.OLSZEWSKI Marek Karol, lat
60, wykształcenie wyższe, zam.
Kopanino,nie należy do partii
politycznej zgłoszony przez KWW
"WSPÓLNOTA"
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu
(-)Andrzej Hercka

SPRZĘT DLA
OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
28 października br. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Złotorii odbyło się uroczyste
przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z regionu, zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sprzęt przekazany w ramach
projektu „Ludziom na ratunek”, to
sanie lodowe, motopompy, narzędzia hydrauliczne oraz łódź z przyczepą, którą otrzymała jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii.
Uroczystego przekazania sprzętu dokonał marszałek województwa
kujawsko-pomorskiego Piotr Cał-

becki, a w uroczystości wzięli również udział m.in. wójt gminy Lubicz
Marek Olszewski, radna powiatu
toruńskiego Barbara Kisielewska,
przedstawiciele oddziału wojewódzkiego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP oraz przedstawiciele
jednostek, które otrzymały zakupiony sprzęt.
Poświęcenia wszystkich przekazanych sprzętów dokonał ks. Marian Wróblewski – proboszcz parafii
pw. Świętego Wojciecha w Złotorii.
Strażakom ze Złotorii, miejscowości położonej między ujściem
Drwęcy do Wisły, z pewnością
przyda się łódź ratunkowa, mamy
jednak nadzieję, że przede wszystkim, do ćwiczeń.

VIII MISTRZOSTWA LUBICZA W FUTSALU
Sympatyków halowej piłki nożnej
informujemy, że dnia 29 listopada i 6
grudnia br. w hali sportowej Zespołu
Szkół nr 1 przy ul. Piaskowej 23 w
Lubiczu Górnym odbędzie się VIII
edycja turnieju Mistrzostwa Lubicza
w Futsalu.
Turniej rozegrany zostanie w dwóch

kategoriach wiekowych: od 15 do 17 lat
(rocznik 1997, 1998, 1999) i od 18 lat.
Regulamin, kartę zgłoszenia i zgody
na udział dla zawodników niepełnoletnich zainteresowani znajdą na stronie
internetowej Urzędu Gminy Lubicz.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Łódź z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii
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III BIESIADA
JESIENNA
POŁĄCZONA
Z GMINNYM
DNIEM SENIORA
Trzecia Biesiada za nami! W sobotę,
25 października br. w Zespole Szkół Nr
1 w Lubiczu Górnym odbyła się trzecia
już edycja imprezy kulturalnej pn.
"Biesiada Jesienna" połączona z Gminnym Dniem Seniora.
Spotkanie to, adresowane do Klubów
Seniora, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń
oraz niezrzeszonych, ale równie aktywnych mieszkańców naszej gminy, jest
formą podziękowania za kolejny rok działalności i wkładu tych środowisk w rozwój
kultury i sztuki w gminie Lubicz oraz pielęgnowanie lokalnych zwyczajów i tradycji.
Ponieważ działalność społeczna z roku
na rok skupia co raz większą ilość mieszkańców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu naszej gminy, na zaproszenie
organizatorów odpowiedziało blisko czterysta osób, zrzeszonych w 21 mniej lub
bardziej formalnych grupach. W tym również dwa nowe stowarzyszenia – My Mieszkańcy Rogowa oraz Klub Miłośników
Lubicza Górnego.
Gospodarze – wójt gminy Lubicz
Marek Olszewski oraz przewodnicząca rady gminy Lubicz Hanna Anzel, rozpoczęli
spotkanie od oficjalnych podziękowań
skierowanych do wszystkich organizacji
za ich działalność oraz chęć współpracy
i bezinteresowne zaangażowanie w inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności. W ramach podziękowań wszystkie
stowarzyszenia i kluby, a także grupy mieszkańców aktywnych, otrzymały symboliczne czeki na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na kulturalną, artystyczną i społeczną działalność.
Następnie gratulacje, podziękowania
i okolicznościowe upominki dla Klubów
Seniora, wręczyli również zaproszeni na
uroczystość – przewodniczący rady powiatu toruńskiego, pan Andrzej Siemianowski oraz radna powiatu toruńskiego,
pani Barbara Kisielewska.

Swoje odznaczenia dla najbardziej aktywnych członków wręczył także Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Pani
Maria Bołądź - przewodnicząca oddziału
okręgowego Związku w Toruniu, odznaczenie wraz z aktem nadania wręczyła również
przewodniczącej rady gminy Lubicz, pani
Hannie Anzel.
Podziękowaniom i życzeniom nie było
końca – również pan wójt i pani przewodnicząca, otrzymali podziękowania od klubów i stowarzyszeń za wspieranie ich działalności oraz tworzenie klimatu sprzyjającemu funkcjonowaniu tak licznej grupy organizacji pozarządowych.
Po jakże przyjemnej, części oficjalnej
spotkania, uczestnicy zaproszeni zostali na
spektakl w wykonaniu, zaprzyjaźnionego
już z naszą gminą, teatru „Afisz” z Torunia,
pt. „Spowiedź Divy”. Spektakl podtrzymał
dokonały nastrój wszystkich uczestników,
jednak spotkanie z tak aktywnymi mieszkańcami naszej gminy nie mogło obyć się bez
zabawy tanecznej. Tę część spotkania zainaugurowały dwa torty z życzeniami od
wójta gminy Lubicz oraz wszystkich członków Rady Gminy Lubicz. Nie trzeba było
długo czekać, aż posileni poczęstunkiem
uczestnicy ruszyli na parkiet. Zabawę taneczną poprowadził doskonale wszystkim

PODSUMOWANIE KONKURSU
"PIĘKNA ZAGRODA"
W dniu 28 października
2014 r. w Urzędzie Gminy Lubicz
odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego etapu konkursu
"Piękna zagroda".
Była to XIII edycja tego konkursu w gminie Lubicz. Podstawowe założenia konkursu to m.in. podniesienie estetyki zagród i posesji
w naszym otoczeniu, zagospodarowanie terenów przy posesjach oraz
integracja i aktywizacja mieszkańców wsi do tworzenia atrakcyjnych
warunków wypoczynku i pracy.
Organizatorem konkursu jest
Gmina Lubicz oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży.
Komisja konkursowa obradowała w składzie:
Przewodniczący: Marek Gliszczyński - Radny Rady Gminy Lubicz
Członkowie: Danuta Staniszewska
- Radna Rady Gminy Lubicz
Karina Wroniecka - Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego
w Chełmży
Danuta Suchorzyńska - pracownik
Urzędu Gminy Lubicz
Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach:
- zagrody wiejskie;
- działki siedliskowe;
- zieleń wokół nas;
W kategorii na najbardziej zad-

baną zagrodę wiejską przyznano
następujące miejsca:
1. Barbara i Henryk Jędrzejczak
(zam. Grębocin);
2. Irena Żołądź, Paweł Żołądź
(zam. Jedwabno);
2. Teresa i Gabriel Belzyt (zam.
Rogowo);
3. Maria i Andrzej Szeferscy (zam.
Krobia).
W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową przyznano następujące miejsca:
1. Czesława i Andrzej Gadomscy
(zam. Józefowo);
1. Ilona i Wojciech Ryczkowscy
(zam. Rogówko);
2. Wiesława Licznerska (zam. Grębocin);
2. Józefa Górzyńska (zam. Krobia);
3. Hanna i Mirosław Bas (zam.
Krobia);
3. Wiesława i Bogusław Szpankiewicz (zam. Lubicz Górny).
W kategorii zieleń wokół nas
wyróżnienia otrzymali:
- Janina Hinc (zam. Rogówko);
- Sylwia i Wojciech Knieć (zam.
Grębocin);
- Krystyna i Kazimierz Hinc (zam.
Rogówko).
Nagrody w konkursie ufundował wójt gminy Lubicz. Tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy!

znany, zespół muzyczny Skinder z Lubicza
Dolnego.
Mamy nadzieję, iż wszyscy uczestnicy III
Biesiady Jesiennej połączonej z Gminnym Dniem
Seniora bawili się wspaniale, nie zapominając ani na
chwilę, iż celem spotkania było szczere i głębokie
podziękowanie im za rok ciężkiej pracy i aktywnej
działalności na rzecz wszystkich mieszkańców
gminy Lubicz.

Wręczenie symbolicznych czeków
przedstawicielom Stowarzyszeń

ZAKOŃCZENIE LUBICKIEJ LIGI ORLIKA!
Dobiegły końca rozgrywki Lubickiej Ligi Orlika sezonu 2014,
organizowane przez Klub Sportowy Krobia przy wsparciu Gminy
Lubicz.
W tegorocznej edycji LLO wystartowało siedem drużyn: Lubiczaki, Świeżaki, Lubicz Dolny, Promil
Turzno, twojekoszulki.com.pl, FC
Truskawa oraz KS Krobia.
Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 7 kwietnia – rozegrano łącznie
63 mecze, w trakcie których strzelono 564 gole, co daje średnią na
mecz prawie 9 bramek i w porównaniu z zeszłoroczną edycją ligi jest
wynikiem nieco gorszym (571
bramek).

Nie zmienił się „król strzelców”
- Paweł Janiaczyk, a zmiana zespołu
(poprzednio Oldboys Brzeźno) nie
wpłynęła negatywnie na jego dyspozycję strzelecką. Tytuł przypadł
mu w udziale za zdobycie 26 goli.
Najlepszym bramkarzem okazał
się reprezentujący barwy Świeżaków Tomasz Beyger, natomiast tytuł
drużyny Fair Play przypadł zespołowi Lubiczaków, który w trakcie
rozgrywek ujrzał najmniej żółtych
i czerwonych kartek.
Zwycięski zespół wystąpił
w składzie: Mariusz Borkowicz (kapitan), Mateusz Falkowski; Kamil
Czyżniewski, Sławomir Pawłowski, Paweł Janiaczyk, Sebastian

Wolski, Łukasz Zwierzyński, Sebastian Szotowicz, Marcin Iwiński,
Kamil Wierzbicki, Marcin Łapkiewicz, Paweł Kowalski.
Wszystkim zawodnikom, kibicom i sympatykom, jak również panu Krzysztofowi Chęchłowskiemu,
nominalnemu sędziemu ligi, KS
Krobia składa podziękowania za
udział i wsparcie w organizacji
imprezy, która małymi krokami
wpisuje się na stałe w sportowy
kalendarz naszej gminy.
Już dziś zapraszamy na kolejna
edycję rozgrywek w kwietniu
2015 r.!
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