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SESJA INAUGURACYJNA RADY GMINY LUBICZ VII KADENCJI

Szanowni Państwo! 

z  okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

składamy najserdeczniejsze życzenia 

wielu wspaniałych chwil w rodzinnym gronie, 

wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek.  

Świąteczna radość i nadzieja niech towarzyszą 

Państwu przez cały Nowym Rok 

i każdego dnia dodają energii 

do realizacji  najskrytszych marzeń.

W wyborach samorządowych, 
które odbyły się 16 listopada 
2014 r. mieszkańcy gminy Lubicz 
wybrali wójta oraz radnych VII 
kadencji. 
W skład nowej rady weszli:
1. Anzel Hanna okręg wyborczy nr 1 
2. Guranowski Jerzy Wojciech 

okręg wyborczy nr 2
3. Malicki Bartosz okręg wyborczy 

nr 3 
4. Wroniecka Karina okręg wybor-

czy nr 4                                
5. Barcikowski Zbigniew Andrzej   

okręg wyborczy nr 5       
6. Borowska Magdalena okręg wy-

borczy nr 6       
7. Przybylski Juliusz Czesław  

okręg wyborczy nr 7 
8. Falkowska Mariola Iwona okręg 

wyborczy nr 8 
9. Korpalski Ryszard Wacław okręg 

wyborczy nr 9           

10.Klawińska Teresa Irena okręg 
wyborczy nr 10 

11. Staniszewska Danuta Zuzanna 
okręg wyborczy nr 11       

12.Rybiński  Jarosław okręg 
wyborczy nr 12 

13.Gliszczyński Marek okręg 
wyborczy nr 13     

14.Błaszczyk Maria Bernadeta 
okręg wyborczy nr 14             

15.Peregonczuk Aldona Teresa 
okręg wyborczy nr 15. 

1 grudnia 2014 r. podczas sesji 
inauguracyjnej wójt Marek Olszew-
ski oraz Radni Rady Gminy złożyli 
ślubowanie. Wybrano przewodni-
czącego rady, którym została Hanna 
Anzel oraz wiceprzewodniczących, 
którymi zostali Danuta Staniszew-
ska i Ryszard Korpalski.

Powołano komisje rewizyjną 

oraz komisje stałe. W skład komisji 
rewizyjnej weszli następujący rad-
ni: Teresa Klawińska – przewodni-
cząca komisji oraz członkowie: 
Magdalena Borowska, Karina Wro-
niecka, Marek Gliszczyński. 

W skład Komisji Budżetu, Roz-
woju Gospodarczego i Promocji 
Gminy weszli radni: Aldona Pere-
gonczuk – przewodnicząca komisji, 
Jerzy Guranowski – zastępca oraz 
członkowie: Maria Błaszczyk, Mar-
iola Falkowska, Ryszard Korpalski, 
Jarosław Rybiński, Hanna Anzel, 
Zbigniew Barcikowski, Juliusz 
Przybylski. 

W skład Komisji Oświaty, Kul-
tury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny 
weszli radni: Karina Wroniecka – 
przewodnicząca komisji, Magdale-
na Borowska – zastępca oraz człon-
kowie: Aldona Peregonczuk, Mar-

iola Falkowska, Juliusz Przybylski, 
Bartosz Malicki, Jarosław Rybiński, 
Jerzy Guranowski, Teresa Klawiń-
ska, Hanna Anzel, Zbigniew Barci-
kowski.

W skład Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Turystyki 
weszli radni: Mariola Falkowska - 
przewodnicząca komisji, Marek 
Gliszczyński – zastępca oraz człon-
kowie: Jerzy Guranowski, Danuta 
Staniszewska, Karina Wroniecka, 
Zbigniew Barcikowski.  

W skład Komisji Samorządu 
i Porządku Publicznego weszli 
radni: Zbigniew Barcikowski – 
przewodniczący komisji, Juliusz 
Przybylski – zastępca oraz członko-
wie: Magdalena Borowska, Maria 
Błaszczyk, Marek Gliszczyński, 
Bartosz Malicki, Ryszard Korpal-
ski.     

Wójt Gminy Lubicz oraz Radni Rady Gminy VII kadencji
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DYŻURY RADNYCH RADY GMINY LUBICZ 

VII KADENCJI (2014 – 2018)

1. Przewodnicząca Rady Hanna 
Anzel pełni dyżur w Urzędzie 
Gminy (Lubicz, ul. Toruńska 21, 
tel. (56) 621 21 00) – pokój nr 16 
w każdy piątek w godzinach od  
10.00 do 13.00 oraz w świetlicy 
środowiskowej w Grębocinie (ul. 
Szkolna) w pierwszy czwartek 
każdego miesiąca w godzinach 
od 17.00 do 18.00.

2 Radny Zbigniew Barcikowski 
pełni dyżur w miejscu zamie-
szkania w Młyńcu Drugim, ul. 
Dolina Drwęcy 27, codziennie po 
uzgodnieniu telefonicznym – pod 
nr telefonu 606249120.

3. Radna Maria Błaszczyk pełni 
dyżur w świetlicy w Szkole Pod-
stawowej w Złotorii w ostatni 
czwartek każdego miesiąca 
o godz. 18.00.

4. Radna Magdalena Borowska 
pełni dyżur w kwiaciarni „WE-
RONIKA”, ul. Słoneczna 15 
w Lubiczu Górnym, w ostatni 
piątek miesiąca o godz. 18.00.

5. Radna Mariola Falkowska peł-
ni dyżur w miejscu zamieszkania 

– Mierzynek 23a w ostatni piątek 
każdego miesiąca o godz. 18.00 
oraz w świetlicy osiedlowej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lubi-
czu Górnym, ul. M. Rataja 8, 
w ostatni czwartek miesiąca 
o godz. 18.00.

6. Radny Marek Gliszczyński peł-
ni dyżur w świetlicy wiejskiej 
w Nowej Wsi w każdy ostatni po-
niedziałek miesiąca o godz. 18.00

7. Radny Jerzy Guranowski pełni 
dyżur w remizie OSP w Gręboci-
nie, ul. Lubicka 4, w każdy ponie-
działek o godz. 18.00.

8. Radna Teresa Klawińska pełni 
dyżur w miejscu zamieszkania 
w Lubiczu Dolnym, ul. Młyńska 
5, w każdy poniedziałek od godz. 
19.00 do 20.00.

9.Wiceprzewodniczący Radny 
Ryszard Korpalski pełni dyżur 
w miejscu zamieszkania w Lu-
biczu Dolnym, ul. Toruńska 55,  
w każdą środę od godz.15.00.                     

10. Radny Bartosz Malicki pełni 
dyżur w miejscu zamieszkania -  
Brzeźno 43 w każdy poniedzia-

łek miesiąca od godz. 17.30.  
11. Radna Aldona Peregonczuk 

pełni dyżur w świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Złotorii w  każ-
dy ostatni czwartek miesiąca 
o godz. 18.00. 

12. Radny Juliusz Przybylski peł-
ni dyżur w świetlicy osiedlowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej                
w Lubiczu Górnym przy ul. M. 
Rataja 8 w ostatni czwartek 
miesiąca o godz. 18.00. 

13. Radny Jarosław Rybiński peł-
ni dyżur świetlicy wiejskiej 
w Krobi, ul. Olimpijska 14, 
w ostatni czwartek każdego 
miesiąca o godz. 18.00. 

14. Wiceprzewodnicząca Radna 
Danuta Staniszewska pełni dy-
żur w miejscu zamieszkania –  
Jedwabno 89, w poniedziałki od 
godz. 17.00. 

15. Radna Karina Wroniecka peł-
ni dyżur w miejscu zamieszka-
nia - Gronowo 3B, w pierwszy 
czwartek każdego miesiąca 
w godzinach od 17.00 do 18.00. 

 Hanna Anzel h.anzel@lubicz.pl
 Danuta Staniszewska d.staniszewska@lubicz.pl

 Ryszard Korpalski r.korpalski@lubicz.pl
 Zbigniew Barcikowski z.barcikowski@lubicz.pl

 Maria Błaszczyk m.blaszczyk@lubicz.pl
 Mariola Falkowska m.falkowska@lubicz.pl

 Magdalena Borowska m.borowska@lubicz.pl
 Marek Gliszczyński m.gliszczynski@lubicz.pl

 Teresa Klawińska t.klawinska@lubicz.pl
 Bartosz Malicki b.malicki@lubicz.pl

 Jarosław Rybiński j.rybinski@lubicz.pl
 Aldona Peregonczuk a.peregonczuk@lubicz.pl

 Juliusz Przybylski j.przybylski@lubicz.pl
 Jerzy Guranowski j.guranowski@lubicz.pl
 Karina Wroniecka k.wroniecka@lubicz.pl

ADRESY POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

RADNYCH GMINY LUBICZ

Marek Olszewski, wójt naszej 
Gminy, pełniący funkcję członka 
Komitetu Regionów UE przygo-
tował opinię na temat formalizacji 
kompetencji nabytych w trakcie 
uczenia się przez całe życie.

Nakreślił w niej wizję stworze-
nia europejskiego systemu uznawa-
nia posiadanych przez jednostkę 
umiejętności, które nie są poparte 
żadnymi formalnymi dokumentami. 
Umożliwiłoby to np. osobom pracu-
jącym w nie swoim zawodzie szyb-
kie zdobycie potwierdzenia tych 
kwalifikacji w formie odpowiednie-
go dyplomu zawodowego.

Opinia ta została w czwartek 4 
grudnia przyjęta w Brukseli na sesji 
plenarnej Komitetu Regionów,  
z udziałem m.in. unijnego komi-
sarza ds rozwoju regionalnego pani 
Coriny Cretu. 

WÓJT GMINY LUBICZ AUTOREM 

OPINII WYZNACZAJĄCEJ 

PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W EUROPIE

Wystąpienie wójta spotkało się 
z bardzo dobrym przyjęciem dele-
gatów. W dyskusji p. David Sim-
monds, radny Londynu, nazwał ją 
"najważniejszym dokumentem Ko-
mitetu uchwalonym w ostatnim 
czasie".

W dniu 5 grudnia 2014r 
w siedzibie Urzędu Gminy miała 
miejsce wyjątkowa uroczystość. 

Pani Danuta Belzyt została od-
znaczona Srebrnym Medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”. Jej 
trzej synowie odbyli zasadniczą słu-
żbę wojskową. 

Gospodarzem spotkania był 
Wójt Gminy Lubicz – Marek Olsze-
wski. Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Toruniu. De-
koracji dokonał Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień w Toruniu ppłk 

„ZA ZASŁUGI 

DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

mgr inż. Andrzej Koprowski. Pani 
Danuta otrzymała kwiaty, pamiąt-
kowe podziękowania oraz drobny 
upominek. 

Warto podkreślić, iż medal „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” na-
dawany jest wszystkim obywate-
lom, których co najmniej troje dzie-
ci odbyło służbę wojskową. Odzna-
czenie nadaje Minister Obrony Na-
rodowej w uznaniu zasług położo-
nych w dziedzinie rozwoju i umac-
niania obronności Rzeczypospolitej 
Polskiej, na wniosek Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień. 

6 grudnia, to dzień na który 
niecierpliwie czekają wszystkie 
dzieci. 

Tego roku najmłodsi lubiczanie 
musieli wysłać do Laponii bardzo 
wiele listów z życzeniami, ponie-
waż Święty Mikołaj wizytę w naszej 
gminie rozpoczął już w piątek 5 
grudnia. 

Tradycyjnie, z workiem pełnym 
upominków i słodyczy, spotkał się 
z dziećmi m.in. na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Lubiczu 

GOŚĆ Z DALEKIEJ LAPONII 

Dolnym oraz w Przedszkolach 
w Lubiczu Górnym i Grębocinie.

Następnego dnia odwiedził rów-
nież Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu 
Górnym oraz w Zespół Szkół Nr 2 
w Grębocinie. Te dwa, najprawdo-
podobniej najliczniejsze spotkania, 
dzieci uświetniły występami arty-
stycznymi i spektaklami teatralny-
mi. 

Jak na świętego przystało, Mi-
kołaj zdążył odwiedzić wszystkie 
grzeczne dzieci i  tego dnia spotkał 

się z nimi jeszcze w szkołach 
i świetlicach m.in. w Gronowie, 
Grabowcu, Złotorii, czy Nowej Wsi.

Spotkaniom towarzyszyły 
wspólne zabawy, konkursy i wystę-
py artystyczne. 

To był bardzo pracowity dzień, 
ale dzieci z gminy Lubicz przyjęły 
Mikołaja tak ciepło i radośnie, że 
mimo braku śniegu i ponurej aury,  
obiecał wrócić do nas za rok! 

- literatura kobieca (powieści 
obyczajowe, romanse, sagi) 

- literatura sensacyjna, kryminały 
- biografie 
- fantastyka 
- literatura popularnonaukowa 
- duży wybór książek dla dzieci 

W miarę potrzeb i oczekiwań 
księgozbiór będzie uzupełniany 
o kolejne książki. 

ZACZYTAJ SIĘ! 

Już wkrótce w Krobi w świe-
tlicy przy ul. Olimpijskiej 14 zo-
stanie uruchomiony Punkt Bib-
lioteczny, który poprowadzi 
mieszkanka Krobi, pani Maria 
Bernacka.

Na przyszłych czytelników 
czeka ponad 1000 książek: 
- lektury szkolne 

Punkt Biblioteczny będzie czynny: 

wtorek  od 17:00 do 20:00 
czwartek od 17:00 do 20:00 

Aby zapisać się do wypoży-
czalni należy przynieść ze sobą 
dowód osobisty (dorośli) lub 
legitymację szkolną (dzieci i mło-
dzież). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

"A TO MIEJ NA PILNEJ PIECZY, 

ABYŚ CZYTAŁ , KIEDY TYLKO MOŻESZ" 
Mikołaj Rej 

Marek Olszewski podczas 
wystąpienia w Brukseli

Święty Mikołaj w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie Spotkanie z Mikołajem w Gronowie

Uroczystość wręczenia Medalu
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Mieszkańcy, którzy mają na 
swoich zabudowaniach pokry-
cie w postaci płyt azbestowo – 
cementowych tzw. eternitu lub 
mają te płyty już zdjęte, a jedy-
nie składowane na swojej pose-
sji i chcą wymienić pokrycie da-
chowe lub usunąć składowany 
materiał, mogą składać wnioski 
o dofinansowanie zdjęcia, tran-
sportu i utylizacji tych materia-
łów na rok 2015. 

Pierwszym krokiem musi być 
zgłoszenie zamiaru wymiany po-
krycia dachowego w Starostwie 
Powiatowym w Toruniu. Wnio-
sek o dofinansowanie musi posia-
dać kopię przyjęcia tego zgłosze-
nia. 

Kompletne wnioski na 2015 r. 
będą przyjmowane do końca 
stycznia 2015 r. w Urzędzie Gmi-
ny w Lubiczu – biuro podawcze – 
pok. nr 9 (parter). 

Wszelkie informacje na ten 
temat są udzielane w Referacie 
Gospodarki Odpadami – pok. 
nr 21 (I piętro) lub telefonicznie 
56 621 21 28.

Warunkiem uruchomienia 
dofinansowania jest otrzyma-
nie przez gminę Lubicz dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na 2015 r.

OGŁOSZENIE

„Na dobry początek” – to kon-
kurs grantowy finansowany prze 
Fundację BGK im. J.K. Stecz-
kowskiego, którego celem jest wy-
równywanie szans edukacyjnych 
i wspieranie społeczności lokal-
nych w tworzeniu inspirującego 
otoczenia do rozwoju dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesno-
szkolnym. 

O dofinansowanie projektów 
edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 
8 lat mogły ubiegać się fundacje, 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBICZU 
WŚRÓD FINALISTÓW KONKURSU FUNDACJI BGK 

IM. J.K. STECZKOWSKIEGO „NA DOBRY POCZĄTEK”
stowarzyszenia, ośrodki kultury 
i biblioteki publiczne z siedzibą na 
terenach wiejskich lub w miejsco-
wościach do 20 tys. mieszkańców. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Lubiczu znalazła się wśród finali-
stów konkursu, na 417 złożonych 
wniosków tylko 42 uzyskały dofi-
nansowanie. Na realizację projektu 
„Bajkoteka – rodzinne poranki 
w bibliotece” biblioteka otrzyma 
5.906 zł. 

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 
lat, które nie chodzą do przedszkola, 
rozpoczną się w marcu 2015 roku, 
a już od stycznia przyszłego roku 
rozpocznie się rekrutacja uczestni-
ków. 

Rodziców, którzy chcieliby 
uczestniczyć w zajęciach z dziećmi 
prosimy o kontakt z Gminną Biblio-
teką Publiczną w Lubiczu, ul. 
Toruńska 12b lub pod numerem tel. 
56  678-51-35. 

GOPS DYŻURUJE

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubiczu informuje 
o dyżurach, jakie od 1 stycznia 
2015 r. będą pełnili jego praco-
wnicy socjalni:
- w trzeci poniedziałek każdego 

miesiąca, w godzinach od 15:00 
do 17:30, dyżur pełnić będzie 
specjalista do spraw przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. 
Wszystkie osoby zainteresowane 

uzyskaniem pomocy w tym za-
kresie, prosimy o umawianie się 
pod numerem telefonu: (56) 
6782-307;

- w każdy poniedziałek, środę 
i piątek, w godzinach od 15:00 do 
17:00, funkcjonować będzie 
Punkt Interwencji Kryzysowej – 
podczas, którego pracownicy 
socjalni dyżurować będą w spra-
wach zdarzeń losowych. 

Wraz z początkiem roku 
szkolnego 2014/15 w Gimnazjum 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Lubiczu Górnym oraz w Gim-
nazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
w Grębocinie rozpoczęły się zaję-
cia projektu „Eugeniusz i szkoła 
tajemnic” realizowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
i  zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty. 

Liderem projektu jest Powiat 
Toruński, a partnerami 8 gmin 

powiatu, w tym gmina Lubicz. 
Głównym celem projektu jest po-
prawa wyników egzaminów gimna-
zjalnych i maturalnych w szkołach 
na terenie powiatu. 

W naszej gminie uczniowie 
gimnazjów biorą udział w zajęciach 
rozwijających kompetencje kluczo-
we z wielu przedmiotów, m.in. 
z matematyki, fizyki, chemii, biolo-
gii, języka angielskiego, w zaję-
ciach wyrównawczych pomagają-
cych opanować materiał i umieję-
tności potrzebne do egzaminu oraz 
w zajęciach specjalistycznych roz-
wijających ich indywidualne talen-

ty. 
Większość zajęć rusza od stycz-

nia, gdy uczniowie wypoczęci po 
przerwie świątecznej powrócą do 
szkół. Nauczyciele przygotowują 
ciekawe scenariusze zajęć, aby 
zmotywować uczniów do  nauki. 
Zaplanowali także wycieczki przy-
rodnicze i kulturalne, aby uatrak-
cyjnić proces edukacyjny. 

Każdy zainteresowany uczeń 
mógł zgłosić się do udziału w pro-
jekcie. Dzięki dodatkowym zaję-
ciom gimnazjaliści nie będą potrze-
bowali korepetycji.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY
Człowiek – najlepsza inwestycja 

 PROJEKT „EU-GENIUSZ I SZKOŁA TAJEMNIC” 
W GIMNAZJACH GMINY LUBICZ

Każdy jubileusz jest okazją do 
świętowania, ale na szczególną 
uwagę zasługuje tak wspaniała 
rocznica jak 50 lecie pożycia mał-
żeńskiego. 

Dostojni Jubilaci to Regina 
i Zenon Machajewscy z Lubicza 
Górnego. Choć przeżyli ze sobą 50 
lat, to wydaje się Im, że poznali się 
tak niedawno… Trud pracy i wy-
rzeczeń oraz zgodność ich pożycia 
małżeńskiego doceniona została 
przez władze Państwowe, dowodem 
czego są przyznane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej spe-
cjalne Medale Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie.  

Aktu dekoracji w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał Wójt Gminy Lubicz Marek 
Olszewski w towarzystwie Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego Bar-
bary Zarębskiej, podczas uroczysto-
ści, która odbyła się 6 listopada br. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lu-
biczu. Wójt Gminy, zwracając się do 

PÓŁ WIEKU RAZEM

Jubilatów, serdecznie pogratulował  
Im wspaniałego stażu małżeńskie-
go, złożył wyrazy szacunku za 
wspólne spędzenie tak wielu lat, 
a także życzył zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, pogody ducha i do-
czekania następnych pięknych jubi-
leuszy.

WIECZÓR KOLĘD I REJESTRACJA POTENCJALNYCH 
DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO  W ZESPOLE SZKÓŁ 

NR 2 W GRĘBOCINIE
9 stycznia 2015 roku Zespół 

Szkół nr 2 im. Jana Pawła II 
w Grębocinie organizuje trady-
cyjny Wieczór Kolęd. 

Już dziś zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Grębocina i okolic do 
wspólnego kolędowania, śpiewania 
pastorałek i pieśni bożonarodzenio-
wych. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17.00. 

Podczas tego wyjątkowego, ma-
gicznego wieczoru, uczestnicy będą 

również mogli przyczynić się do 
prawdziwych cudów i zarejestro-
wać się w rejestrze potencjalnych 
dawców szpiku kostnego, co 
w przyszłości może oznaczać szan-
sę na uratowanie ciężko chorego 
człowieka. 

Dawcą może zostać każdy zdro-
wy człowiek pomiędzy 18 a 55 ro-
kiem życia, ważący minimum 50 
kilogramów i nie mający dużej nad-
wagi. Najważniejsze, aby był w do-

brej kondycji fizycznej, nie cierpiał 
na choroby przewlekłe i nie należał 
do żadnej grupy ryzyka. 

Podczas rejestracji wypełniany 
jest wniosek oraz pobierany, za po-
mocą pałeczki z watą, wymaz 
z wewnętrznej części policzka lub 
próbki krwi. Na tej podstawie okre-
śla się cechy zgodności tkankowej. 
Zabieg ten nie boli i nie jest 
w żadnym stopniu niebezpieczny 
dla zdrowia.

Dostojni Jubilaci 
w Urzędzie Stanu Cywilnego

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

ODPADY SUCHE

ODPADY SUCHE - 1 RAZ NA 
MIESIĄC

SZKŁO - 1 RAZ NA MIESIĄC

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych w workach 

od 1 stycznia  2015

SOŁECTWA: KROBIA, LUBICZ 
DOLNY, LUBICZ GÓRNY, NO-
WA WIEŚ, ZŁOTORIA, BRZEŹ-
NO, BRZEZINKO, GRABOWIEC, 
GRONOWO, KOPANINO, RO-
GÓWKO, ROGOWO.
31 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 
25 kwietnia, 30 maja, 27 czerwca, 
25 lipca, 29 sierpnia, 26 września,   
24 października, 28 listopada, 
12 grudnia.

SOŁECTWA: GRĘBOCIN, JED-
WABNO, MŁYNIEC PIERWSZY, 
MŁYNIEC DRUGI, MIERZYNEK
31 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 
25 kwietnia, 30 maja, 27 czerwca, 
25 lipca, 29 sierpnia, 26 września,   
24 października, 28 listopada, 
19 grudnia.

Worki żółte i białe będą dostarczane 
każdorazowo podczas zbiórki w ilo-
ści równej workom zapełnionym 
i wystawionym do odbioru.

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

Do odpadów 
wielkogabarytowych nie należy 

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz wszelkiego 

rodzaju odpady budowlane

Terminy odbioru odpadów 
wielkogabarytowych w workach 

od 1 stycznia  2015

SOŁECTWA:  GRĘBOCIN,  
BRZEŹNO, BRZEZINKO, GRO-
NOWO, ROGÓWKO, ROGOWO
14 maja, 1 października

SOŁECTWA: GRABOWIEC, 
JEDWABNO, KOPANINO
15 maja, 2 października

SOŁECTWA: LUBICZ DOLNY
18 maja, 5 października

SOŁECTWA: LUBICZ GÓRNY

19 maja, 6 października

SOŁECTWA: ZŁOTORIA, NO-
WA WIEŚ
20 maja, 7 października

SOŁECTWA: KROBIA, MIE-
RZYNEK, MŁYNIEC I, MŁY-
NIEC II
21 maja, 8 października

Zgłoszenia odbioru gabarytów 
przyjmowane są w Urzędzie Gmi-
ny Lubicz w terminie nie później-
szym niż 5 dni przed planowanym 
wywozem – tel. 56  621 21 28.

OPRÓŻNIANIE POJEMNI-
KÓW DO GROMADZENIA 

BIOODPADÓW W ZABUDO-
WIE ZWARTEJ

Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Kro-
bia, Złotoria, Nowa Wieś,Grębocin
W miesiącach od kwietnia do 
listopada w każdą sobotę.

W przypadku, gdy dzień wywozu 
bioodpadów jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy to wywóz będzie 
przesunięty na poniedziałek.
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Anna Szurek

2 grudnia 2014 roku w Zespole 
Szkół nr 2 w Grębocinie odbyło się 
przedstawienie pt. W kawiarni 
Pod Pikadorem. ”Kiedy 11 listopa-
da 1918 roku Polska odzyskała nie-
podległość po 123 latach niewoli, 
w kraju na nowo rozkwitło życie to-
warzyskie” –  ta krótka informa-
cja z podręcznika do języka pol-
skiego, stała się inspiracją do 
stworzenia przedstawienia, które 
pokazywałoby, jak Polacy cieszyli 
się z odzyskania niepodległości.

Dzięki niesamowitemu zaanga-
żowaniu uczniów udało się wszyst-
ko zorganizować. Sala gimnastycz-
na w szkole zmieniła się w warszaw-
ską kawiarnię Pod Pikadorem, 
w której poeci recytowali swoje 

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE…
utwory, ciesząc się, że żyją w wol-
nym kraju. 

Pełna sala widzów bardzo ucie-
szyła aktorów, biorących udział 
w tym niesamowitym przedstawie-
niu. Na uroczystym otwarciu ka-
wiarni pojawili się liczni goście: 
Radna Powiatu Toruńskiego pani 
Agnieszka Janiaczyk- Dąbrowska, 
Radny Grębocina pan Jerzy Gura-
nowski,  Sekretarz Urzędu Gminy 
Lubicz pani Teresa Gryciuk,  sołtys 
Grębocina pani Małgorzata Jurkie-
wicz, a także przedstawiciele Rady 
Rodziców, Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz członkowie klubu seniora 
„Złota Jesień”. 

Nie zabrakło również licznie 
przybyłych rodziców oraz sympaty-

ków szkoły. Goście mieli okazję po-
znać talenty poetów, piosenkarzy, 
malarzy i tancerzy, którzy prezento-
wali swoje umiejętności na scenie 
kawiarni. A tych w szkole w Grębo-
cinie nie brakuje. 

Widzowie mogli usłyszeć wier-
sze Juliana Tuwima, Jana Lechonia 
i Antoniego Słonimskiego, zobaczyli 
też jak poeci, założyciele kawiarni, 
pracowali nad jej zabawnym regula-
minem. Podczas przedstawienia po-
jawiła się też Maria Morska, wielka 
miłość Antoniego Słonimskiego, 
która zaprezentowała swój niesamo-
wity talent muzyczny i taneczny. 

A to tylko część atrakcji, jakie 
można było zobaczyć w kawiarni 
Pod Pikadorem. Celem uroczystości 

VIII MISTRZOSTWA LUBICZA W FUTSALU

W dniach 21-23 listopada br. 
w gminie Lubicz odbył się VII An-
drzejkowy Ogólnopolski Turniej 
Piłki Ręcznej Dziewcząt. Organi-
zatorem turnieju był Uczniowski 
Klub Sportowy Drwęca Novar 
Lubicz, przy wsparciu   Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 

W turnieju wystartowały 24 dru-
żyny, które rywalizowały w kate-
gorii dzieci (rocznik 2002 i mł.) 
i młodziczki (rocznik 2000 i mł.). 
W ramach imprezy na salach sporto-
wych w Lubiczu i Grębocinie odby-
ły się 72 mecze. 

Klub Drwęca Novar Lubicz re-
prezentowały trzy drużyny: rocznik 
2000, 2002 i młodsze piłkarki 
z  rocznika 2003. 

Uroczyste zakończeni turnieju 
odbyło się 23 listopada br., po me-
czu o I miejsce. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary 
oraz medale. Miło nam poinfor-

mować, że młodziczki z Lubicza, 
prowadzone przez trenerkę Danielę 
Wiśniewską, zajęły III miejsce 
w turnieju, a najmłodsze lubiczanki, 
prowadzone przez trenera Marcina 
Karczewskiego, zajęły XII m-ce. 

Natomiast wyróżnienie przy-
znawane przez trenera, otrzymały: 
Natalia Wilamowska, Aleksandra 
Siółkowska i  Oliwia Florkiewicz. 

OSTATECZNA KLASYFIKACJA:
Rocznik 2000

I m-ce - UKS VAMBRESIA WOR-
WO WĄBRZEŹNO

II m-ce - MOS GNIEZNO
III m-ce - UKS DRWĘCA NOVAR 

LUBICZ 
IV m-ce - MTS KWIDZYN I
V m-ce - AZS OPTY KOSZA-

LIN
VI m-ce - UKS VARSOVIA WAR-

SZAWA II

VII m-ce - UKS DWÓJKA RA-
DZYMIN

VIII m-ce - UKS VARSOVIA 
WARSZAWA I

IX m-ce - KU AZS POLI-
TECHNIKA KOSZALIN

X m-ce - MTS KWIDZYN II
XI m-ce - ZAGŁĘBIE LUBIN I
XII m-ce - ZAGŁĘBIE LUBIN II

Rocznik 2002
I m-ce - UKS DWÓJKA RADZY-

MIN
II m-ce - UKS OCHOTA WARSZA-

WA
III m-ce - MTS KWIDZYN
IV m-ce - UKS DRWĘCA NOVAR 

LUBICZ I
V m-ce - KU AZS POLITECHNI-

KA KOSZALIN
VI m-ce - AZSOPTY KOSZALIN
VII m-ce - UKS PANTERY DO-

PIEWO
VIII m-ce - MKS TUZINEK GNIE-

ZNO
IX m-ce - GTPR VISTAL GDYNIA
X m-ce - UKS VAMBRESIA WOR-

WO WĄBRZEŹNO
XI m-ce - UKS OLIMPIJCZYK 

KOWALEWO
XII m-ce - UKS DRWĘCA NOVAR 

LUBICZ II

Środki na organizację imprezy 
pochodziły z dotacji Urzędu Gminy 
Lubicz oraz Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują za pomoc i współpracę Dyrek-
cji ZS nr 1 w Lubiczu Górnym oraz 
Dyrekcji ZS nr 2 w Grębocinie, 
a także, za wsparcie przy organizacji 
turnieju, następującym firmom: 
Novar, Del-Vis, Bank Zachodni 
WBK, Cukiernia Lucynka, Hum-
mel, Agrofilar, Zielona Puszcza, 
Hektor, POLBUS, PURE Jatomi 
Fitness Toruń, Flisak Sport, CH 
Plaza.

VII ANDRZEJKOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

było oddanie atmosfery panującej 
w Polsce po odzyskaniu niepodle-
głości i chyba się udało, bo przedsta-
wienie zostało nagrodzone gromki-

mi brawami. 
Przedstawienie przygotowała 

nauczycielka języka polskiego pani 
Sylwia Gończewska.

Aktorzy kawiarni Pod Pikadorem

Uczestnicy oraz gospodarze Turnieju

Zawodniczki na hali sportowej ZS 
nr 1 w Lubiczu Górnym

W dniach 16 i 29 listopada 
oraz 6 grudnia bieżącego roku 
w hali sportowej Zespołu Szkół 
nr 1 rozegrano „VIII Mistrzostwa 
Lubicza w Futsalu”. 

W rozgrywkach rywalizowało 
16 drużyn w dwóch kategoriach 
wiekowych (15-17 lat i od 18 lat). 
Aby wyłonić zwycięzców, w ciągu 
trzech dni turnieju rozegrano 37 me-
czów. Rywalizacja była wyrównana 
i dwukrotnie musiano skorzystać 
z rozstrzygnięcia poprzez rzuty kar-
ne. W kategorii 15-17 lat mistrzem 
Lubicza został zespół „Świeżaki”. 
Tytuł Mistrza Lubicza w Futsalu 
w kategorii powyżej 18 lat przy-
padł drużynie „Niezniszczalni”. 
Tradycją turnieju są już również me-
cze najmłodszych piłkarzy. W tur-

nieju towarzyskim wystąpiły druży-
ny czwartych  klas  szkół podstawo-
wych z Lubicza Górnego i Dolnego. 
Wszyscy chłopcy otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Lubicz Marka Ol-
szewskiego medale, a św. Mikołaj 
obdarował dzieci słodyczami. 

Organizowany od kilku lat tur-
niej cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem młodych fanów futsalu 
– odgrywa ważną rolę w życiu spor-
towym naszej społeczności, ale peł-
ni również funkcję integracyjną, 
a także edukacyjną. Już po raz drugi 
turniejowym rozgrywkom przyświe-
cała szczytna idea promowania zdro-
wego, wolnego od nałogów, stylu ży-
cia. W tym roku hasło imprezy 
brzmiało: „Z nałogiem nie gram”.

Wójt Gminy Lubicz nagrodził 

trzy pierwsze drużyny w każdej ka-
tegorii wiekowej  pamiątkowymi 
statuetkami. Nagrody otrzymali tak-
że najlepszy bramkarz i najlepszy 
strzelec. Organizatorzy dziękują za 
przybycie zaproszonym gościom: 
radnym gminy Lubicz: pani Marle-
nie Falkowskiej i panu Juliuszowi 
Przybylskiemu; dyrekcji Zespołu 
Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym – Jo-
annie Ardanowskiej, Emilii Jarzę-
bińskiej i Marlenie Szamskiej – 
Kuczwalskiej. Serdecznie podzię-
kowania za wsparcie finansowe tur-
nieju kierujemy do pana Jacka Fal-
kowskiego, Ryszarda Szymańskie-
go, Andrzeja Jabłońskiego i właści-
ciela Studia Reklamy Westi z Lubi-
cza Górnego pana Jacka Wojciecho-
wskiego.  

Klasyfikacja  końcowa  turnieju:
Kategoria  wiekowa  15-17  lat.
I miejsce – „ŚWIEŻAKI ” w skła-
dzie: Daniel Glinkau (kapitan), Mi-
chał Kukowski,  Dawid  Betke, Ku-
ba Wiśniewski, Kuba Gradowski, 
Marcin Storozum, Mateusz Bedna-
rek, Michał Chojnicki, Krystian 
Przyjałkowski.
II miejsce – „CICHOCIEMNI” 
w składzie: Tymoteusz Godurowski 
(kapitan), Mateusz Bąk, Wiktor Gu-
ziński, Mateusz Rogoziński, Niko-
dem Wójcik, Daniel Błaszkiewicz, 
Hubert Karolewski, Kamil Polań-
ski, Jakub Rostkowski.
III miejsce – „POLONIA LUBICZ” 
w składzie: Hubert Kos (kapitan), 
Jan Todek, Damian Wieczyński, 
Mateusz Frątczak, Sebastian Gór-

ski, Dominik Zakrzewski, Maciej 
Muller, Mateusz Trzciński, Łukasz 
Kotlewski.
Tytuł „Króla Strzelców” przypadł 
Kubie Wiśniewskiemu, natomiast 
„Najlepszym Bramkarzem” okazał 
się Jakub Gradowski.
Kategoria wiekowa od 18 lat.
I miejsce – „NIEZNISZCZALNI” 
w składzie: Marcin Snopkowski 
(kapitan), Rafał Dudkowski, An-
drzej Buczkowski, Michał Rumiń-
ski, Artur Gazda, Nikodem Roma-
nowski, Miłosz Wypyski, Ariel Do-
lega, Mateusz Falkowski, Paweł 
Okruciński.
II miejsce – „EFCL TEAM” w skła-
dzie: Mateusz Zalewski (kapitan), 
Sebastian Domżalski, Jakub Wie-
czorkowski, Tomasz Beyger, To-
masz Kurkowski, Damian Niedzie-
la, Łukasz Zaboklicki, Maciej Len-
czewski, Kamil Czyżniewski.
III miejsce – „ SOKOŁY” w skła-
dzie: Damian Szymborski (kapitan), 
Bartosz Lubański, Marcin Iwiński, 
Sebastian Miler, Michał Milewski, 
Gracjan Piotrowski, Sebastian Wol-
ski, Marcin Górski, Radosław Le-
wandowski.
Tytuł „Króla Strzelców” przypadł 
Kamilowi  Czyżniewskiemu,  
a „Najlepszym Bramkarzem” został 
Mateusz Falkowski.   

Nagrodę fair-play organizatorzy 
postanowili przyznać Jakubowi 
Bielskiemu za olbrzymią wolę wal-
ki w obliczu przegranej drużyny.

Wszystkich fanów futsalu ser-
decznie zapraszamy w przyszłym 
roku!






