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DOBRY START
W NOWY ROK SZKOLNY
Zgodnie z tradycją 1 września po wakacyjnej przerwie
ponownie zabrzmiał szkolny
dzwonek.
We wszystkich szkołach naszej gminy uczniowie uroczyście
rozpoczęli rok szkolny 2010/11.
Szczególne powody do radości
mieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotorii, gdyż na inaugurację otrzymali wspaniały prezent – nowoczesny kompleks
sportowy składający się z boiska
do piłki nożnej wraz z drenażem
oraz boiska wielofunkcyjnego do
koszykówki i siatkówki z nowoczesną nawierzchnią. Cały obiekt
otrzymał nowe ogrodzenie
i oświetlenie oraz piłko – chwyty
gwarantujące,
że żadna piłka
nie dostanie
się na ulicę.
Kompleks
został uroczyście otwarty 1 września.
Ceremonia
zgromadziła
całą społeczność szkolną, przybyło
też wielu gości.
Dzieci zaprezentowały

p r o g r a m
o sportowej tematyce.
Następnie
Pan Wójt Marek Olszewski, Przewodniczący Rady
Gminy - Pan
Kazimierz Rybacki, Przewodnicząca Komisji Oświaty
Rady Powiatu,
wieloletni dyrektor szkoły – Pani Barbara
Kisielewska, Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Geras, Wizytator
KO w Bydgoszczy – pan Dariusz
Zagórski dokonali uroczystego
przecięcia wstęgi.
Wielebny Ksiądz Kanonik
Krzysztof Stanowicz, Proboszcz
Parafii Św. Wojciecha w Złotorii,
poświęcił boisko.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele nie kryli radości, że lekcje
wychowania fizycznego będą
atrakcyjniejsze, a treningi na nowym obiekcie pozwolą rozwijać
sportowe talenty. Zadowoleni byli
także mieszkańcy Złotorii, gdyż
nowy kompleks będzie służył
społeczności lokalnej i działającym tam stowarzyszeniom.
Gmina otrzymała na inwe-

stycję, dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Radosna atmosfera panowała również wśród społeczności
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym.
Uroczysta inauguracja odbyła
się w sali gimnastycznej, w której
podczas wakacji wyremontowano
dach oraz wymieniono blacharkę
dachową. Nowe pokrycie dachowe, zgodne z wymogami BHP,
zapewni uczniom bezpieczeństwo
podczas zajęć i uroczystości. Natomiast odnowiony sufit korzystnie
wpłynął na estetykę sali.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nowy rok szkolny, oprócz
rozwoju bazy sportowej, dzięki
funduszom unijnym, przyniósł
wszystkim uczniom naszej gminy bardzo bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych.
Od 1 września rozpoczął się

program dla najmłodszych realizowany w ramach Projektu pn.
„Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania
uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” ” realizowanego

w ramach Priorytetu IX, Działania
9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zwanego dalej „Projektem”.
Zajęcia dobrane w zależności
od indywidualnych potrzeb dzieci
rozpoczynają się 20 września.

Od października realizowany
będzie Projekt „Z Małgosią po
naukę (…)” dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Szkoły dzięki środkom unijnym wzbogacą się również o nowe
tablice interaktywne.
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W dniach 20-21 września
obradował w Warszawie XI
Kongres Gmin Wiejskich.
Jak zwykle w Sali Kongresowej, z udziałem w drugim dniu
Kongresu 1000 przedstawicieli
gmin, gości, licznego grona mediów i przedstawicieli instytucji
działających na obszarach wiejskich. Natomiast po raz pierwszy
uczestniczył prezydent RP, i to nie
tylko kurtuazyjnie. W dziesięcioletniej historii kongresu chyba
żaden polityk nie został tak ciepło
przyjęty.
Ciepłych słów padło dużo z ust m.in. prof. Jerzego Regulskiego i minister Jolanty Fedak,
która reprezentowała rząd - jako że
nawiązywano do dwudziestolecia
odrodzonego samorządu.
Bronisław Komorowski wysnuł paralelę między podsumowaniem imponującego dorobku wiejskich gmin, a prezydenckimi do-

żynkami w Spale, którym chce
przywrócić pełny blask. Wyprzedzając życzenia uczestników kongresu zapowiedział powołanie forum środowisk wiejskich przy prezydencie RP.
Ponadto doradca prezydenta prof. Tomasz Borecki, były rektor
SGGW - ma zbudować mechanizmy stałej współpracy z reprezentantami polskiej wsi, w tym ze
Związkiem Gmin Wiejskich RP.
Prezydent zwrócił uwagę, że
gminy wiejskie mają doświadczenia, którymi warto podzielić się
z wszystkimi polskimi gminami:
wybieranie radnych w okręgach
jednomandatowych oraz silny
„jeszcze niższy szczebel samorządu", czyli sołectwa. Bronisław
Komorowski stwierdzał: nie
można dzielić Polski na miejską
i wiejską, przeciwstawiać ich
sobie. Trzeba wyrównywać szanse
i dążyć do zrównoważonego ro-

zwoju kraju. To traktuję jako zadania swej prezydentury.
Przewodniczący ZGW RP,
wójt gminy Czerwonak - Mariusz
Poznański apelował min. o powstrzymywanie procesu przekazywania przez rząd i parlament do
samorządu terytorialnego kolejnych niedofinansowanych zadań,
racjonalnego sposobu finansowania usług świadczonych w opiece społecznej, jak również ograniczenia w okresie dekoniunktury
„sukcesów chwilowych”, które dla
większości budżetów gmin wiejskich stanowią poważne zagrożenie.
Na spotkaniu streszczono
wnioski z roboczych debat kongresu, które toczyły się w przeddzień
spotkania prezydentem RP.
Wiceprzewodniczący ZGW
RP, wójt gminy Lubicz - Marek
Olszewski przypomniał, że powodem zwołania pierwszego Kongresu Gmin Wiejskich w sierpniu
2000 r. był brak pieniędzy na
podwyżki dla nauczycieli. Mamy
kongres jedenasty... Tu Marek
Olszewski przerwał zdanie - i nie
musiał go kończyć. A po chwili
kontynuował: - Jest bardzo istotne,
aby prawo dotyczące finansowania
i organizacji oświaty było sprawnym narzędziem w ręku polskiego samorządu. Jakie narzędzie,
takie efekty. W ostatnich latach
dostrzegamy pozytywne zmiany
w ustawie o systemie oświaty:
zwiększenie naszych uprawnień

w kształtowaniu sieci szkolnej,
inne zasady konkursów na dyrektorów szkół itd. Ale dla nas
najistotniejsze jest to, aby rząd RP,
minister edukacji, a później
parlament zdecydował o napisaniu
od nowa jednej z ważniejszych
ustaw w polskim systemie prawnym - Karty Nauczyciela.
Jesteśmy pełni szacunku dla
pracy nauczycieli. Ale czas
uwspółcześnić anachroniczny akt
prawny, który nie służy dobrym
nauczycielom, ani polskiemu systemowi edukacji. Minister oświaty podjął pierwsze prace. Chodzi
nam przede wszystkim o zmianę
statusu zawodowego nauczycieli.
O uproszczenie systemu wynagrodzeń i wprowadzenie mechanizmów lepiej motywujących do
dobrej pracy. O umożliwienie
łączenia bibliotek szkolnych i publicznych w gminach wiejskich
i miasteczkach, gdzie szkoła
powinna pełnić także rolę ośrodka
kulturotwórczego.
Ponadto gminy wiejskie postulują, aby w algorytmie podziału
subwencji oświatowej odpowiednio ująć koszty dowozu uczniów
oraz uwzględnić niż demograficzny. W ciągu 10 lat będzie coraz
mniej dzieci.
Kongres z aprobatą odniósł się
do propozycji rządu dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi i planowania przestrzennego.

UROCZYSTY APEL W ZŁOTORII
Jak co roku od
12 lat, w pierwszą
niedzielę września, przed remizą
Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii, odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci
pomordowanym
w latach 1939 –
1945 mieszkańcom Złotorii i okolic.
W uroczystości
udział wzięli licznie
zaproszeni goście
m.in. wójt Marek
Olszewski, przewodniczący Rady
Gminy Kazimierz

Rybacki, radni gminy i powiatu,
przedstawiciele miejscowej szkoły. Przybyły poczty sztandarowe
i delegacje jednostek OSP z Gminy
Lubicz, Łubianki, przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
oraz mieszkańcy, w tym grupa
młodzieży szkolnej.
Po Mszy św. polowej odczytano apel poległych oraz złożono
wiązanki kwiatów pod kamiennym
obeliskiem, upamiętniającym tamte tragiczne wydarzenia.
Dziękujemy zarządowi OSP
w Złotorii, za sprawną organizację
tej cyklicznej, tak ważnej dla lokalnej społeczności patriotycznej uroczystości.
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GRABOWIEC MA SWOJĄ ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ
i n n y c h
pomysłów
jak projekt
pod nazwą
„Ponad-to aktywizacja
społeczna
młodych
mieszkańców GraboJUŻ SZESNAŚCIE NOWYCH
wca”.
PLACÓW ZABAW W NASZEJ GMINIE! Wszystkich chęEfekt końcowy
W ostatnich tygodniach Wójt
Przypomnijmy, że w ostatnich 3 tnych zaprania i otwarci są na wszelkie pomysły
Gminy Lubicz Marek Olszewski latach Gmina Lubicz wybudowała szamy do udziału w zajęciach.
Opiekunowie czekają na zgłosze- młodych uczestników.
uroczyście otworzył kolejne trzy łącznie 16 nowych placów zabaw –
place zabaw, których budowa zo- w Brzeźnie, Brzezinku, Grabowcu,
stała dofinansowana ze środków Grębocinie, Gronowie, Krobii, Lubiunijnych.
czu Dolnym, Lubiczu Górnym, KopaW Kopaninie nowy plac zabaw ninie, Krobii, Mierzynku, Młyńcu I,
Mamy nadzieję, że takie oświeW roku 2010 na terenie naszej
powstał przy świetlicy wiejskiej.
Mlyńcu II, Rogowie, Rogówku,
gminy rozbłysły nowe lampy; tlenie będzie spełniać swoją rolę, a inna
W Rogowie z kolei ma on swoje Złotorii.
miejsce przy boisku wiejskim.
W przyszłym roku ostatnie sołe- powstało łącznie ponad 250 nowych barwa światła nie zrazi mieszkańców
do tego rodzaju oświetlenia.
W Brzezinku zaś plac zabaw ctwo w naszej Gminie bez placu zabaw punktów.
W chwili obecnej naszą gminę
powstał na placu gminnym na przeciw – Nowa Wieś – otrzyma także swoje
Cały czas problemy z niespraświetlicy wiejskiej.
miejsce rekreacji i zabawy dla naj- oświetla ponad 1900 lamp.
Po raz pierwszy wybudowane wnym oświetleniem należy zgłaszać
Wszystkie place zostały estety- młodszych.
cznie ogrodzone.
Nadmieńmy, że wszystkie place zostały 64 lampy ze źródłem światła w Zarządzie Dróg Gospodarki MieOd pierwszych godzin otwarcia zabaw zostały wybudowane dzięki LED, jest to pionierskie rozwiązanie, szkaniowej i Komunalnej w Lubiczu place cieszą się bardzo dużym zainte- pozyskanym przez Urząd Gminy które nasza gmina zastosowała jako tel. 56 67 82 709.
resowaniem naszych najmłodszych dotacjom unijnym lub wojewódzkim. jedna z pierwszych w naszym rejonie.
mieszkańców Gminy.
Gmina Lubicz zakończyła remont lokalu pod adresem Grabowiec 12.
Prace remontowe trwały krótko
i były bardzo intensywne.
Lokal będzie służył w szczególności dzieciom i młodzieży jako

miejsce spędzania wolnego czasu w
ramach świetlicy środowiskowej.
W ramach zajęć świetlicowych
będzie realizowany m.in. Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wiele

BĘDZIE WIDNIEJ

ZAKRES ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
W LUBICZU W 2010 ROKU
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2010 kosztowało gminę
Lubicz 436.294,0 złote, wraz z zakupem soli drogowej do posypywania
dróg na terenie Lubicz Dolnego i Lubicza Górnego 444.566,0 złotych.

nawierzchni 550,0m2 chodnika.
Remont został wykonany siłami
własnymi Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. Materiały do
remontu chodnika zostały zakupione ze środków budżetu gminy.

towych wynosi ok. 100 tyś. zł.
W/w kruszywa zostały
wbudowane przez ZDGM i K
w Lubiczu podczas bieżącego
utrzymania dróg gruntowych
utwardzonych oraz urządzania
dróg gruntowych.
2. Remont dróg gruntowych
utwardzonych
- długość dróg remontowanych
~ 88km
- powierzchnia dróg remontowanych - 312.974m2

wykonanie tzw. remontów cząstkowych powstałych ubytków
w jezdniach asfaltowych.
Do remontu zostało przewidzianych 23,0km dróg o powierzchni 1200,0m2 dziur o średniej
głębokości 5cm. Do wypełnienia
ubytków w jezdniach asfaltowych
zakontraktowano wbudowanie
150,0ton masy mineralno-bitumicznej z otoczarki. Koszt wykonanej usługi wykonanej przez
wykonawcę wybranego w przetargu nieograniczonym wyniósł ok.
100 tyś. zł.

I. R E M O N T C H O D N I K A
WZDŁUŻ ul. Polnej w Lubiczu II. BUDOWA CHODNIKA W GRĘGórnym.
BOCINIE PRZY ul. Kowalewskiej
Chodnik w ul. Polnej po lewej
Chodnik wybudowany na podstronie wykonany z płyt betostawie porozumienia przez Zarząd
nowych 35x35cm znajdował się
Dróg Gospodarki Mieszkaniowej
w stanie stwarzającym poważne
i Komunalnej w Lubiczu przy
zagrożenie dla pieszych. Jedynym
WBUDOWANE KRUSZYWA
współudziale zarządcy drogi krajosposobem zabezpieczenia pieW REMONTOWANE DROGI
wej nr 15 Generalnej Dyrekcji
szych przed nieszczęśliwym wy- kamień łamany wapienny fr0- V. O P R A C O WAN I E P R O J E K Dróg Krajowych i Autostrad Odpadkiem było wykonanie remontu
31,5mm - 2000 ton
TOWE UPROSZCZONYCH DO
dział w Bydgoszczy
wszystkich chodników przy tej
- żużel paleniskowy - 1000 ton
WYKONANIA REMONTU
Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaulicy. Na przełomie czerwca i lipca
- piasek sortowany przekazany
I PRZEBUDOWY DRÓG
niowej i Komunalnej w Lubiczu
2010 roku został przeprowadzony
przez zamawiającego - 1500
GMINNYCH GRUNTOWYCH
jako inwestor zlecił opracowanie
remont chodników polegający na
ton
UTWARDZONYCH
projektu budowlanego, wyłonił
zastąpieniu istniejących płyty
Koszt wykonanej usługi przez  Droga gminna nr 100777C
w przetargu nieograniczonym wybetonowe o wym. 34/5x35cm
wykonawcę wybranego na podstakonawcę budowy chodnika oraz
ul. Klonowa w Lubiczu Dolnym nawierzchnią z kostki betonowej
wie przetargu nieograniczonego
zapewnił nadzór inwestorski. Na
wykonanie nawierzchni jezdni
o grubości 6cm łącznie z przez wbudowaniem w/w kruszyw
podstawie porozumienia, Generalz masy mineralno bitumicznej
budową istniejących zjazdów do
drogowych wyniósł 642.593,63zł
na Dyrekcja Dróg Krajowych
grysowej w jednej warstwie o gruposesji. Został wyremontowany
w tym wartość materiałów z koi Autostrad Oddział w Bydgoszczy
bości 6cm na podbudowie z kruodcinek chodnika przy ul. Polnej
sztami transportu wyniósł ok. 200
dostarczyła podstawowe materiały
szywa asfaltowego z recyklingu
po lewej stronie na odcinku od
tyś. zł.
brukarskie oraz bariery wygradzasortowanego przez wykonawcę,
ul. Lipnowskiej do ul. Słonecznej
jące.
przekazanego przez Zamawiao długości 215,0m i średniej
IV. R E M O N T Y C Z Ą S T K O W E
jącego do sortowania i wbudoszerokości 2,0m oraz odcinek po III. ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYW
DRÓG GMINNYCH ASFALTOwania. Utwardzenie poboczy z jeprawej stronnie od ul. Lipnowskiej
WYCH
DROGOWYCH DO UTRZYMAdnej strony o szerokości 0,60m
do ul. Widokowej o długości
Od kwietnia do czerwca 2010 roku
NIA DRÓG GRUNTOWYCH
i powierzchni 92,00 m2 Odwo60,0m, szerokości 2,0m. Łącznie
zostały wyremontowane nawierz1. Koszt zakupu kruszyw do biednienie jezdni jednostronne za
wyremontowano przez zmianę
chnie jezdni asfaltowych przez
żącego utrzymania drogi grunpomocą korytek ściekowych
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betonowych o wym. 50x30x15cm
go do sortowania i wbudowania,
na długości 189,0m;
utwardzenie poboczy;
 Droga gminna nr 100778C ul.  Droga gminna nr 100714C ul. Nad 
Jesionowa w Lubiczu Dolnym Strugą w Grębocinie - powierzwykonanie nawierzchni jezdni
chniowe utrwalenie jezdni przez
z masy mineralno bitumicznej
dwukrotny sprysk emulsją katiogrysowej w jednej warstwie o grunową z posypaniem grysami twarbości 6cm na podbudowie z krudymi na podbudowie z kruszywa
szywa asfaltowego z recyklingu
asfaltowego z recyklingu sortowasortowanego przez wykonawcę,
nego przez wykonawcę, przekazaprzekazanego przez Zamawiająnego przez Zamawiającego do sorcego do sortowania i wbudowania,
towania i wbudowania, utwardzeutwardzenie poboczy;
nie poboczy;
 Droga gminna nr 100812C  Droga gminna nr 100715C ul. 
ul. Parkowa w Lubiczu Górnym Wiatraczna w Grębocinie - powykonanie nawierzchni jezdni
wierzchniowe utrwalenie jezdni
z masy mineralno bitumicznej
przez dwukrotny sprysk emulsją
grysowej w jednej warstwie o grukationową z posypaniem grysami
bości 6cm na podbudowie z krutwardymi na podbudowie z kruszyszywa asfaltowego z recyklingu
wa asfaltowego z recyklingu sortosortowanego przez wykonawcę,
wanego przez wykonawcę, przekaprzekazanego przez Zamawiającezanego przez Zamawiającego do 

sortowania i wbudowania, utwarSosnowa w Złotorii - powierzdzenie poboczy;
chniowe utrwalenie jezdni przez
dwukrotny sprysk emulsją katioDroga gminna nr 100716C
nową z posypaniem grysami twarul. Piękna w Grębocinie - powierzdymi na podbudowie z kruszywa
chniowe utrwalenie jezdni przez
asfaltowego z recyklingu sortowadwukrotny sprysk emulsją kationego przez wykonawcę, przekanową z posypaniem grysami twarzanego przez Zamawiającego do
dymi na podbudowie z kruszywa
sortowania i wbudowania, utwarasfaltowego z recyklingu sortowadzenie poboczy
nego przez wykonawcę, przekazanego przez Zamawiającego do  Droga gminna nr 100765C
sortowania i wbudowania, utwarul. Długa w Krobi - powierzdzenie poboczy;
chniowe utrwalenie jezdni przez
dwukrotny sprysk emulsją katioDroga gminna nr 100739C w Gronową z posypaniem grysami twarnowie - powierzchniowe utrwaledymi na podbudowie z kruszywa
nie jezdni przez trzykrotny sprysk
asfaltowego z recyklingu sortoemulsją kationową z posypaniem
wanego przez wykonawcę, przekagrysami twardymi, utwardzenie
zanego przez Zamawiającego do
poboczy; Na budowę w/w dróg
sortowania i wbudowania, utwartoczy się postępowanie przetargodzenie poboczy;
we ogłoszone w dniu 14.09.2010r.
Droga gminna nr 100836C ul.

KOLOROWE LATAWCE I CHLEB NA CHRZANOWYCH
LIŚCIACH W GRĘBOCINIE
4 września na terenie przy
zabytkowym kościółku św. Barbary
– obecnie Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa w Grębocinie – odbyły
się połączone dwa festyny – ósma
edycja Święta Latawca oraz po raz
pierwszy organizowane w naszej
Gminie Święto Chleba.

Na Święcie Latawca ponad 150
osób budowało, malowało a następnie
puszczało swoje latawce.
Jury wyłoniło najpiękniejsze
z nich, a zwycięzcy otrzymali słodkie
nagrody.
Następnie rozpoczęło się Święto
Chleba, gromadząc jeszcze większą

rzeszę ciekawych tego dawnego,
niestety coraz bardziej zapomnianego
fachu, jakim było pieczenie chleba
w specjalnych piecach na wolnym
powietrzu. W takim to właśnie piecu
należącym do Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa z Grębocina nasz mistrz –
pan Tadeusz Sztandarski uczył dzieci
i dorosłych, jak wypiec smaczny,
zdrowy chleb, oparty o tradycyjne prawie stuletnie - receptury.
Nauczyć się można było, jak
wyrabiane jest ciasto do pieczenia
chleba, jak z ciasta przygotować
bułeczki, rogale, precle.
Każdy mógł osobiście przygotować własne ciasto, uformować
z niego bułkę, czy rogalika, a potem

cierpliwie czekać, aż z pieca wyłoni się
gotowy wypiek.
Wypiekliśmy ponad 20 bochenków chleba na ziarnach i chrzanowych
liściach oraz dziesiątki bułek, uprzednio przygotowanych przez dzieci.
Ogromne podziękowania należą
się państwu Maryli i Andrzejowi
Jankowskim – właścicielom Cukierni
w Rogówku – za ich pomoc i zaangażowanie w organizację Święta.
Obydwa święta zorganizowały:
LGD „Podgrodzie Toruńskie”, Gmina
Lubicz oraz Muzeum Piśmiennictwa
i Drukarstwa z Grębocina.
Zapraszamy za rok!

ŻEGNAJ LATO NA ROK
Festyny w Lubiczu Dolnym
i Młyńcu Pierwszym były doskonałą
okazją do wspólnej zabawy i pożegnania kończącego się lata.
W sobotę 11 września w Lubiczu
Dolnym czekały na dzieci liczne
konkursy z nagrodami, cukrowa wata
i słodycze.
Dzięki uprzejmości firmy SKOK
STEFCZYKA najmłodsi mogli cieszyć się atrakcjami dmuchanej zje-

żdżalni.
Kolorowe balony i umalowane
buźki dzieci wspaniale wpisywały się
w klimat imprezy. Występy dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu
Dolnym, chóru seniora Arka i Stowarzyszenia Kulturalnego Pokolenia
zachwyciły wszystkich zebranych.
Liczne konkursy przygotowane
przez nauczycieli przyciągnęły rzesze
chętnych.

Pokazy zorganizowane przez druhów z lubickiej OSP były efektowne,
pozwoliły przyjrzeć się pracy strażaków w akcji.
Występy grupy cyrkowej z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
z Torunia wzbudziły podziw dla młodych artystów.
Muzyka taneczna, która porwała
wszystkich obecnych do wspólnej zabawy, zakończyła ten wyjątkowo
ciepły wieczór w Lubiczu Dolnym.
W niedzielę zaś 12 września 2010
r. na boisku przy Szkole Podstawowej
w Młyńcu Pierwszym odbył się kolejny już festyn środowiskowy.
Jego organizacji podjęli się Dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców oraz
SKOK Stefczyka.
Impreza zgromadziła w to wyjątkowo słoneczne popołudnie wielu
mieszkańców okolicznych miejscowości.
Mieli oni okazję zobaczyć pre-

zentacje muzyczne i taneczne klasy III
oraz prezentację teatralną klasy VI.
Wszystkie występy dzieci wzbudzały
szczery aplauz widzów.
Dalszym punktem programu były
pokazy strażackie przygotowane przez
OSP w Młyńcu Pierwszym.
Przez cały czas trwania festynu
najmłodsi jego uczestnicy mieli okazję
skorzystać z wielu atrakcji wesołego
miasteczka takich jak: basen z piłeczkami, zjeżdżalnia, bungie.
Ponadto dla nieco zgłodniałych
i spragnionych czekały smakołyki
z grilla i napoje.
Szczególnym zaangażowaniem
wykazały się Panie z działającej przy
szkole Rady Rodziców, które dbały, by
wszystkiego było pod dostatkiem.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów i osób zaangażowanych w organizację tych dwóch,
jakże udanych imprez.
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IGŁĄ MALOWANE
swoich prac
czerpie z wielu źródeł, najczęściej jest to
literatura fachowa. Wiele
swoich prac
rozdała wśród
rodziny i znajomych.
Obecnie,
już mniej, ale
wciąż jeszcze
haftuje.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Filii w Grębocinie przy
współpracy z Klubem Seniora
wystawione zostały prace haftu
Richelieu Pani MARII BRUZDOWSKIEJ.
Pani Bruzdowska jest mieszkanką Grębocina. Jest emerytowaną nauczycielką, wciąż osobą
bardzo aktywną i pełną energii.
Jest członkiem Klubu Seniora,
a także chóru „Złota Jesień”
w Grębocinie.
Osoby odwiedzające bibliotekę mogą podziwiać dzieła
autorki: przepiękny duży obrus,
serwety i serwetki.
Pani Bruzdowska, jak sama
mówi, jest samoukiem. Wzory do

Haft to żmudna i czasochłonna
praca, która jednak przynosi
cudowne efekty, a wtedy spod igły
wychodzą obrazy „igłą malowane”.
Wystawa cieszy się dużym
zainteresowaniem odwiedzających. Wszyscy są pod wrażeniem
pięknych wzorów i precyzji ich
wykonania.
Pozostaje nam cieszyć się, że
mamy tak utalentowanych mieszkańców i podziwiać, ile pięknych rzeczy można zrobić, gdy
nie brakuje cierpliwości i dobrych
chęci.
Wystawę prac pani Marii
Bruzdowskiej można oglądać do
dnia 15 października 2010

NA FESTYNIE
W BISKUPINIE

Dzieci z terenu gminy Lubicz
wraz z rodzicami kolejny już raz
mogły wziąć udział w imprezie
wyjazdowej tym razem do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie zorganizowanej przez
działające przy GOPS Gminne
Koło Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Lubiczu .
W dniu 18 września br. grupa
37 dzieci z rodzicami wzięła
udział w inauguracji trwającego
przez tydzień - festynu na terenie
muzeum. W ramach oferowanych
atrakcji dzieci miały możliwość
skorzystać z warsztatów i samodzielnie
ulepić gliniane naczynia, wykonać korale, pierścienie z brązu,
ułożyć kompozycje

z ziół, uczestniczyć w ważeniu soli, biciu monet, strzelaniu z łuku,
czerpaniu papieru i.t.p.
Dzieci mogły też zobaczyć
z bliska inscenizację średniowiecznej walki rycerzy, występy wielu
zespołów wykonujących muzykę
celtycką i średniowieczną.
Atrakcją był też rejs statkiem
po jeziorze Biskupińskim i możliwość ujrzenia panoramy prasłowiańskiej osady od strony jeziora.
Wspólny wyjazd przyniósł
uczestnikom z pewnością wiele
radości i przyjemnych chwil mimo
chłodnej pogody
Zapraszamy na kolejną przygodę w przyszłym roku.
Wyjazd przygotowany był pod
hasłem „z historią na ty” w ramach
realizacji zadania publicznego Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

CZWARTY FESTYN RODZINNY W KOPANINIE
21 sierpnia 2008 r. odbył się
już czwarty Festyn Rodzinny
w Kopaninie.
Tym razem pogoda dopisała,
chętnych do wspólnej zabawy nie
zabrakło, bawili się również mieszkańcy wszystkich okolicznych
wsi.
Od godziny 15 rozpoczęły się
konkursy i zabawy dla dzieci oraz
dorosłych. Wielkim powodzeniem
cieszył się konkurs plastyczny dla
dzieci w rożnych grupach wiekowych.
W festynie brały udział harcerki z V Toruńskiej Drużyny Harcerek Połoniny, które poprowadziły

wspólnie z ochotniczą strażą pożarną konkurs umiejętności udzielania pierwszej pomocy: dorośli
kontra dzieci.
Wśród konkursów, dużym zainteresowaniem cieszyły się: przeciąganie liny, rzuty do celu oraz
konkurs z hydronetką zorganizowany przez strażaków.
Dorośli mieli również możliwość zaprezentowania się w konkursie wiedzy o przepisach ruchu
drogowego gdzie nagrodą była
50% zniżka na kurs prawa jazdy.
Odbył się również coroczny
konkurs wbijania gwoździ.
Uczestnicy festynu mogli
wziąć udział w loterii fantowej, gdzie
każdy los wygrywał.
Parowar, czajniki,
prostownica, zegary, plecaki, piłki
ucieszyły niejednego uczestnika festynu.
W czasie trwania imprezy wszyscy uczestnicy mo-

gli częstować się kiełbaskami pieczonymi nad ogniskiem, na wielkim grillu który specjalnie na takie
okazje został zrobiony przez p. Zatorskich mieszkańców naszej wsi.
Była pyszna grochówka oraz pajda chleba ze smalcem i ogórkiem.
Od godziny 19.00 wszystkich
zebranych porwały taneczne rytmy, w przerwie zaś można było poczęstować się okolicznościowym
tortem który przekazał nam Wójt
Gminy.
Po godzinie 22.00 pokaz fajerwerków rozświetlił niebo kaskadą

różnokolorowych świateł. Dzięki
obecności strażaków z OSP w Złotorii, wszyscy mogli czuć się bezpiecznie podczas pokazu sztucznych ogni. Festyn trwał do godziny 3 rano, ku uciesze i zadowoleniu wszystkich uczestników.
Rada sołecka wsi Kopanino
dziękuje P. Wójtowi, OSP w Złotorii, szkole nauki jazy As-Tor.
Firmom Polomarkiet, Euro-lighti
państwu Anusiak, Łubińskim
i Drągalskim za pomoc w zorganizowaniu pikniku.
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PROJEKT "PONAD-TO" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GRABOWCA”
Od sierpnia 2010 r. na terenie
gminy Lubicz jest realizowany projekt pt. "Ponad-to" - aktywizacja
społeczna młodych mieszkańców
Grabowca”.
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt ma charakter
partnerski – jest realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie „Ponad” z
Torunia z Gminą Lubicz.
Projekt jest realizowany w okresie
01.08.2010 - 31.12.2010.

Grupa docelowa: 15 osób - 9 kobiet i 6 mężczyzn, mieszkańcy Grabowca, w wieku 15-24 l., niezatrudnieni.
Miejsce: Projekt będzie realizowany w Świetlicy środowiskowej
w Grabowcu, cyklicznie 3 razy/ tydzień w godzinach popołudniowych.
-

Działania projektu:
WYJAZD INTEGRACYJNYcałodzienny wyjazd do parku linowego
WARSZTATY TANECZNE:
nauka tańca popularnego wśród
młodzieży np. hip-hop - 42h
WARSZTAT-MINI STUDIO MU-

ZYCZNE: zajęcia z zakresu rozwoju zainteresowań, prowadzone przez didżeja/muzyka z wybranej nowoczesnej muzyki młodzieżowej tworzenie muzyki
i oprawy muzycznej - 35h
ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE:
zajęcia oparte na technice pracy
poza problemem oraz pracy nad
silnymi stronami uczestników 30h
SPOTKANIA INTEGRACYJNE:
cykliczne spotkania z osobami zaproszonymi (np. osoby współpracujące w proj., rodziny uczestników, lokalni działacze, inni) -

-

-

3 spotkania
ALTERNATYWNE FORMY
SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO: uczestnicy wraz z otoczeniem
będą wyjeżdżać np. do kina, na
kręgle, itp.- 3 wyjazdy
POKAZ TANECZNO-MUZYCZNY: w ramach podsumowania
proj. zaprezentowane zostaną
efekty pracy młodzieży - w formie
pokazu.

Kontakt:
GOPS w Lubiczu, tel. 056 67 82 307.

POBUDKA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GRONOWA
Stowarzyszenie PONAD w partnerstwie z Gminą Lubicz realizuje
projekt „Pobudka młodych mieszkańców Gronowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej Działanie 7.3.
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Projekt, realizowany od sierpnia
2010 do grudnia 2010, skierowany jest
do młodych mieszkańców Gronowa

w wieku 15-24 lata nieaktywnych
zawodowo.
Celem projektu jest aktywizacja
społeczna młodych osób poprzez rozwój zainteresowań i integrację ze społecznością lokalną.
Główne działania:
- Warsztaty integracyjne (wyjazd na
Barbarkę do Torunia)
- Kurs karate – prowadzony przez
Jarosława Mejera 6 DAN
- Warsztaty prozdrowotne o tematy-

ce: profilaktyka uzależnień, zdrowy tryb życia, choroby cywilizacyjne. W spotkaniach mogą brać
udział również inni mieszkańcy
Gronowa.
Alternatywne formy spędzania
czasu wolnego
Pokaz karate – na zakończenie
projektu wszyscy mieszkańcy
projektu są zaproszeni na pokaz
młodych karateków.

Działania te są możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych:
Akcji Katolickiej użyczającej nieodpłatnie salę spotkań oraz Zespołowi
Szkół CKU Gronowo, które udostępnia, również nieodpłatnie - salę gimnastyczną na treningi karate.
Koordynator projektu:
Joanna Oberlan-Maroń,
609 047 087,
ponad@ngo.org.pl

„ PONAD-TO TAŃCZYMY” - DZIAŁANIA W ROGÓWKU
Nadeszła jesień. Młodzież zamieszkująca Toruń ma do dyspozycji kluby sportowe, kluby taneczne,
kluby zainteresowań o różnorakiej
tematyce gdzie kontynuuje zajęcia
ruchowe, rozwija zainteresowania.
Wspólne pasje zbliżają ludzi do
siebie.
Tereny wiejskie nie obfitują w tego
typu zajęcia i to nie dlatego, że nie ma
zainteresowanej tego typu zajęciami
młodzieży ale ze względu na koszt
z tym związany.

Rozwiązaniem jest wspólna inicjatywa Stowarzyszenia PONAD oraz
Gminy Lubicz. Wykorzystując środki
unijne w ramach PO KL Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, został
stworzony projekt dla młodzieży
w wieku od 15 do 24 lat zamieszkujących gminę Lubicz i mieszkańców
Rogówka. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i integracja młodych
mieszkańców Rogowka.
Beneficjenci projektu „ Ponad-to
tańczymy” mają okazję w ciągu 3,5

miesiąca (od września do połowy grudnia) nawiązać bliższe kontakty ze
znajomymi do tej pory tylko z widzenia. Wspólnie wykonywane zadania, to najlepszy sposób na integrację.
Umożliwi to uczestnictwo w nauce
tańca nowoczesnego prowadzonego
przez profesjonalistów, a pogłębi
udział w zajęciach artystycznych
w trakcie których będzie można poznać różne techniki artystyczne, rozwinąć swoje talenty, bądź je odnaleźć.
Sławni ludzie też zaczynali od pod-

staw. Nawiązaniu przyjaźni będą
sprzyjały wyjazdy integracyjne do
kina, na kręgle.
Wszelkiego rodzaju zajęcia będą
możliwe dzięki zaangażowaniu władz
gminy Lubicz i mieszkańców Rogówka, a szczególnie Ochotniczej Straży
Pożarnej, która nie odpłatnie użyczyła
sali do zajęć dla młodzieży.
Kontakt:
GOPS w Lubiczu, tel. 056 67 82 307.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZATOREM
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W 2010 roku GOPS w Lubiczu
realizuje projekty finansowane
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO KL.
Właśnie dobiega końca realizacja
trzeciej edycji projektu systemowego
pt. ”Aktywni i zintegrowani w gminie
Lubicz”.
Beneficjenci ostatecznie – 29 osób
wraz ze swoim otoczeniem ukończyli
już warsztaty: interpersonalno-motywacyjne, gospodarowania zasobami

i budżetem, terapeutyczny, dworadztwa zawodowego.
Uczestnicy projekty obecnie korzystają ze wsparcia w formie szkoleń
zawodowych dobranych indywidualnie do ich potrzeb i predyspozycji
a także z asystentów rodziny wspierających rodzinę w jej miejscu zamieszkania. Uczestnicy projektu odbyli
już wyjazdy integracyjno-środowiskowe. Byli oni w Warszawie i w Karbówku.

2010 rok to także kontynuacja
projektu konkursowego pt. "Klub
Integracji Społecznej Nad Drwęcą".
Działaniami objętych jest dziesięć
osób, siedmioro z terenu gminy Lubicz
i troje z gmin partnerskich tj. Obrowa
i Czernikowa.
Uczestnicy projekty realizują różne warsztaty i poradnictwo indywidualne, uczestniczą także w wyjazdach
integracyjnych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Projekty realizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej skupiają się na
bardzo indywidualnej pracy z klientem, działania są dobierane indywidualnie i często obejmują wiele godzin
specjalistycznego poradnictwa.
Projekty realizowane są w ramach
PO KL z Europejskiego Funduszu
Społecznego, priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej.

7

PADZIERNIK 2010

NIEPRAWIDŁOWY NUMER BUDYNKU!
W związku z przeprowadzanym obecnie Powszechnym Spisem Rolnym na terenie gminy Lubicz oraz czekającym nas w przyszłym roku
Narodowym Spisem Ludności i mieszkań, prosimy mieszkańców gminy Lubicz posiadających wątpliwości co do prawidłowości ustalonego numeru
porządkowego nieruchomości o zgłaszanie swoich uwag pod numerem tel. 56 678-27-09 lub bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A, 87 – 162 Lubicz.

LUBICCY SENIORZY SZKOLILI SIĘ
Z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU
W ramach realizacji przez
Gminę Lubicz i LGD Podgrodzie
Toruńskie unijnego projektu „Internet, wieś, bezpieczeństwo” swoje
kompetencje informatyczne podnosili nasi seniorzy.

We „Wiosce Internetowej”
w Lubiczu Dolnym uczestniczyli oni
w zajęciach dotyczących: posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu, zakładania poczty elektronicznej, korzystania z serwisów informacyjnych, najpopularniejszych portali.

Przekazana została im również
praktyczna wiedza dotycząca zagrożeń
związanych z korzystaniem z globalnej sieci.
Szkolenie pokazało bardzo duże
zainteresowanie seniorów tą problematyką, w związku z czym podobne

kursy wkrótce
odbędą się
w innych
miejscowościach naszej
gminy.

BADANIA PROFILAKTYCZNE
Zainteresowanie badaniami było
bardzo duże, dlatego też 12 października br może być przebadanych dodatkowo 70 mieszkańców gminy Lubicz.
Badania odbędą się we wtorek 12
października 2010r w świetlicy przy
ul. Toruńskiej 24 w Lubiczu Dolnym .
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista. ZapiW dniu 6 lipca br przebadano sy prowadzi w Urzędzie Gminy) Pani
w Lubiczu znamiona 33 osób w kie- Agnieszka Lewandowska (pokój nr 14
runku czerniaka i innych nowotworów I piętro, nr telefonu 56-621-21-00 lub
56-678-22-15. Wymagane jest podanie
skóry.
numeru PESEL.
Gmina Lubicz wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim
przystąpiła do:
- „Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry”
- „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc”

Na badania zapraszamy osoby za- snych postaci raka płuca.
niepokojone znamionami na ciele.
Z badań będzie mogło skorzystać
80 mieszkańców gminy. Zapisy na
W dniu 24 października 2010r badania prowadzone będą w Urzędzie
(niedziela) do Lubicza Dolnego przy- Gminy w sekretariacie (pokój nr 14) jedzie autobus (autopulmoscan) i w go- nr telefonu j. w.
dzinach od 9,00 do 14,00 można będzie
W tym przypadku również wymaskorzystać z bezpłatnych badań układu gany będzie nr PESEL oraz wypełnieoddechowego – spirometria i RTG płuc nie ankiety opracowanej przez Kujaw ramach Regionalnego Programu wsko-Pomorskie Centrum PulmonoProfilaktyki Chorób Płuc. Badania logii w Bydgoszczy.
diagnostyczne pozwolą na wczesne
wykrycie chorób układu oddechowego Zapraszamy mieszkańców gminy na
oraz zwiększą szansę wykrycia wcze- badania.

SREBRO NA POCZĄTEK SEZONU 2010/11
DLA PIŁKAREK RĘCZNYCH UCZNIOWSKIEGO
KLUBU SPORTOWEGO „DRWĘCA – NOVAR” Z LUBICZA
W dniach 10 – 12 września 2010
r. odbył się Ogólnopolski Turniej
Piłki Ręcznej Dziewcząt „GNIEZNO CUP 2010”, którego organizatorem były: Gniezno, UKS „TUZINEK” Gniezno, MOS Gniezno oraz
Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie.
Organizatorzy zadbali o bardzo
wysoki poziom sportowy imprezy
oraz wiele emocji zapraszając do Pierwszej Stolicy Polski bardzo mocne
ekipy – 8 drużyn z tegorocznego
Finału Mistrzostw Polski (aż pięciu
finalistów, w tym Mistrz Polski i brązowy medalista).
W zawodach uczestniczyły
22 drużyny. Mecze, jakie rozegrane
zostały podczas Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt

„GNIEZNO CUP 2010” rozegrane
zostały w dwóch rocznikach: w 1997
wystąpiły: UKS Vambresia - Worwo
Wąbrzeźno, MKS Kusy Szczecin,
MKS Zagłębie Lubin, UKS „Drwęca Novar” Lubicz, MKS Truso Elbląg,
GUKS Bellator Ryjewo, MTS
Kwidzyn, UKS Bukowia Buk, UKS
GOSiR Dopiewo, MUKS Omega
Mrągowo, UKS Cisowa Gdynia oraz
gospodynie MKS MOS Gim 3
Gniezno oraz roczniku 1998.
Piłkarki ręczne Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Drwęca – Novar”
działającego przy Zespole Szkół nr 1
im. Tadeusza Kościuszki, w Lubiczu
Górnym zdobyły drugie miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Ręcznej Dziewcząt „GNIEZNO CUP
2010”.

Wyniki końcowe Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt
„GNIEZNO CUP 2010” w roczniku
1997:
I miejsce UKS Vambresia - Worwo
Wąbrzeźno,
II miejsce UKS Drwęca Novar
Lubicz,
III miejsce MTS Kwidzyn,
IV – XII: Kusy Szczecin, MKS MOS
Gniezno, GUKS Bellator Ryjewo,
UKS Bukowia Buk, UKS Cisowa
Gdynia, MUKS Omega Mrągowo,
MKS Zagłębie Lubin, UKS
GOSiR Dopiewo, MKS Truso
Elbląg.

Dziewczęta z rocznika 1997,
z UKS "Drwęca – Novar" Lubicz
działającego w Zespole Szkół nr 1 im.
T. Kościuszki w Lubiczu Górnym
trenowane przez Danielę Wiśniewską
wystąpiły w następującym składzie:
Kaźmierczak Anna (bramkarka),
Czyszak Zuzanna,
Drążkowska Monika,
Kamińska Dominika,
Khadkhuu Patrycja,
Kowalska Natalia,
Kowalska Oliwia,
Matusiak Daria,
Pawłowska Melisa,
Sucha Martyna,
Szpejkowska Patrycja,
Spośród zawodniczek wyłoniono Wierzbicka Oliwia,
najlepszą zawodniczkę turnieju – Wolanin Sonia.
Martynę Suchą z lubickiego UKS – u.

PODWÓJNY BRĄZ SZCZYPIORNISTEK UKS „DRWĘCA – NOVAR”
Z LUBICZA NA ROZPOCZĘCIU SEZONU
11 września 2010 r. w Mławie
odbył się VI Ogólnopolski Turniej
„Otwarcia Sezonu” Piłki Ręcznej
Dziewcząt w kat. Juniorek Młodszych i Młodziczek, którego organizatorem był KS Zawkrze Mława.

W zawodach uczestniczyło 12
drużyn. Mecze, jakie rozegrane zostały
podczas VI Ogólnopolskiego Turniej
„Otwarcia Sezonu” Piłki Ręcznej
Dziewcząt w kat. Juniorek Młodszych
i Młodziczek rozegrane zostały

w dwóch kategoriach, w kategorii
Juniorek Młodszych wystąpiły: KS
Rokis Radzymin, Luks Orlik Reszel,
MKS Mazur Sierpiec, UKS „Drwęca –
Novar” Lubicz, KS Zawkrze Mława.
W rozgrywkach na poziomie Młodzi-

czki rywalizowały: MKS Brodnica I,
MKS Brodnica II, MKS Varsovia
Warszawa I, MKS Varsovia Warszawa
II, UKS „Drwęca – Novar” Lubicz, KS
Zawkrze Mława, UKS Jutrzenka
Junior Ceglów.
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Piłkarki ręczne Uczniowskiego Klubu
Sportowego ”Drwęca-Novar” działającego przy Zespole Szkół nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki, w Lubiczu Górnym zdobyły trzecie miejsce w VI
Ogólnopolskim Turnieju „Otwarcia
Sezonu” Piłki Ręcznej Dziewcząt
w kat. Juniorek Młodszych oraz w kat.
Młodziczek.
Grupy szkoleniowe lubickich szczy-

piornistek zostały również przyjęte do
grona szkół, w których Ministerstwo
Sportu i Turystyki utworzyło Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Młodzieży.
Na sukces piłkarek z Lubicza istotny
wpływ miał udział w letniej akcji obozowo-szkoleniowej: 30 osób z rocznika 99 i 98 wzięło udział w „Sportowych wakacjach” finansowanych
w 50% przez ZPRP; 28 osób z rocznika
97 i 96 wzięło udział
w obozie sportowoszkoleniowym w 50%
finansowanym ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz
13 dziewcząt z rocznika 95 uczestniczyło
w obozie szkoleniowym finansowanym
w 100% ze środków
Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Wyniki
końcowe się VI Ogól-

nopolskiego Turnieju „Otwarcia
Sezonu” Piłki Ręcznej Dziewcząt w
kat. Juniorek Młodszych: I miejsce
Luks Orlik Reszel, II miejsce MKS
Mazur Sierpiec,III miejsce UKS
„Drwęca – Novar” Lubicz, miejsca IV
– V: KS Zawkrze Mława, KS Rokis
Radzymin.
Wyniki końcowe się VI Ogólnopolskiego Turnieju „Otwarcia Sezonu”
Piłki Ręcznej Dziewcząt w kat.
Młodziczek: I miejsce MKS Varsovia
Warszawa I, II miejsce MKS Varsovia
Warszawa II,III miejsce UKS „Drwęca
– Novar” Lubicz, miejsca IV – VII:
UKS Jutrzenka Junior Ceglów, KS
Zawkrze Mława, MKS Brodnica I,
MKS Brodnica II.
Dziewczęta z rocznika 1995, z UKS
„Drwęca – Novar” Lubicz działającego w Zespole Szkół nr 1 im. T.
Kościuszki w Lubiczu Górnym trenowane przez Andrzeja Vaterkowskiego
wystąpiły w następującym składzie:

Wilangowska Daria (bramkarka),
Botkiewicz Maja (3 bramki),
Ciesielska Paulina (2 bramki), Kołodziej Barbara (8 bramek), Kubik Natalia (5 bramek), Kwiatkowska Sylwia
(12 bramek), Lipertowicz Kasandra
(7 bramek), Serafin Kinga (11 bramek), Sibilska Magdalena (11 bramek), Stawska Kamila(11 bramek).
Dziewczęta z rocznika 1996, z UKS
„Drwęca – Novar” Lubicz działającego w Zespole Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Lubiczu Górnym trenowane
przez Roberta Gutmańskiego wystąpiły w następującym składzie: Czyszek Marta, Falkiewicz Kinga, Kuczkowska Karolina (12 bramek), Lange
Agnieszka, Ordońska Anna (7 bramek), Sekuła Paulina (5 bramek),
Sulecka Weronika (4 bramki), Sylwia
Jędrasik (6 bramek), Wiesiołek Wanda
(16 bramek).

WODNIACY ZAWITALI DO LUBICZA
W dniu 10 sierpnia 2010 r. Lubicza zawitało 200 kajakarzy Niemiec i Belgii) – uczestników
w godzinach południowych do z kraju i zagranicy (Holandii, 50-tego, Jubileuszowego Centralnego Spływu Kajakowego
PTTK „Pojezierzem Brodnickim-Drwęcą-Wisłą”.
Spływ rozpoczął się 31 lipca
i trwał do 14 sierpnia. Był największą imprezą kajakową w Europie,
zarówno pod względem długości
trasy (w tym roku 252 kilometry),
jak i liczby dni. Jego organizatorem jest Klub Turystów Wodnych
w Chełmnie. Wodniacy w kajakach
przepłynęli ćwierć tysiąca kilometrów, finał jak zwykle w Chełmnie.
Kajakarze już po raz kolejny gościli w naszej gminie. Komandor
spływu Lech Bolt złożył na ręce

Pani sekretarz podziękowanie za
życzliwe, jak co roku przyjęcie,
wręczając pamiątkowy medal –
bity z okazji pięćdziesięciolecia
spływu. Wodniacy w czasie odpoczynku posilili się regeneracyjną
grochówką, a klub seniora „Dolina
Drwęcy” z Lubicza Górnego wraz
z towarzyszącą mu kapelą swoimi
występami umilił wszystkim czas.
Koncert bardzo żywo został
przyjęty przez wodniaków, którzy
z entuzjazmem włączyli się we
wspólny śpiew i pląsy na trawie.
Po krótkim odpoczynku kajakarze ruszyli na szlak wodny, który
prowadził do Torunia.

WYŚCIGI KOLARSKIE W LUBICZU GÓRNYM
10 października 2010r. w Lubiczu Górnym odbędzie się III
Integracyjne Kryterium Asów
organizowane przez Wójta Gminy Lubicz oraz UKS ,,Sprint„
Grębocin.
Wyścigi zostaną rozegrane
zgodnie z przepisami P Z Kol. w
formie kryterium ulicznego na
rundzie o długości 1200 m, przy
ruchu całkowicie zamkniętym.
Trasa wyścigu przebiegać
będzie ulicami: Piaskową, Polną,
Lipnowską i Bankową Start i meta
na ul. Piaskowej.
W zawodach udział wezmą
dzieci szkół podstawowych (kl.
IV, V, VI) walcząc o Puchary
Wójta Gminy Lubicz. Start tej
grupy o godz. 12.15. O godz. 13.45
odbędą się krótkie wyścigi rekreacyjne dla dzieci młodszych na

dystansach zależnie od ilości i wieku zgłoszonych dzieci, natomiast
o godz. 14.15 rozpoczną się wyścigi dla pozostałych uczestników.
Nie zabraknie gwiazd Polskiego i Światowego kolarstwa zarówno w klasyfikacji kobiet jak
i mężczyzn. Swój udział potwierdzili już: aktualny Mistrz Europy
na szosie do 23 lat Piotr Gawroński, uczestnicy Tour de Pologne
z 2010r. Michał Gołaś i Błażej
Janiaczyk (mieszkaniec naszej
Gminy), Mistrz Świata na szosie
w 2008r. Michał Kwiatkowski,
obecnie zawodnik hiszpańskiej
grupy.
W zawodach udział też weźmie
5 uczestników Igrzysk Olimpijskich (z naszej Gminy Małgorzata
Wysocka), 20 uczestników Mistrzostw Świata i Europy i ponad 25

medalistów Mistrzostw Polski wyścigi w regionie ).
w różnych kategoriach wiekoZa organizację wyścigu odpowych.
wiedzialny jest Zbigniew BarciTo wyjątkowa okazja zobaczyć kowski - dyrektor wyścigu.
w akcji tylu wspaniałych zawodniWydawca:
ków. Nie zabraknie też innych atraUrząd Gminy Lubicz
kcji . Uroczyste otwarcie zawodów
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
wraz z prezentacją imienną
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
Gwiazd Polskiego i Światowego
e-mail: info@lubicz.pl
www.lubicz.pl
kolarstwa odbędzie się przed
Zespołem Szkół nr 1 w Lubiczu
Redaktor naczelny:
Górnym o godz. 13.30, gdzie
Barbara Wiertel
mieścić się będzie biuro zawodów .
Nakład:
2500 egzeplarzy
Przewidywane zakończenie
w Zespole Szkół nr 1 o godz. 16.30.
Skład i druk:
Wszystkich chętnych zapraszamy nie tylko do kibicowania ale
i do udziału. Za utrudnienia
Drukarnia offsetowa "SKOCZEK" s.c.
w ruchu drogowym serdecznie ul.
Małgorzatowo 4 B, 87-162 Lubicz Dolny
przepraszamy. Szczegółowy regutel./ fax: 56 654 30 09
lamin zawodów na stronie: e-mail: skoczek@drukarniaskoczek.pl
www.drukarniaskoczek.pl
www.kpzkol.pl.tl (zakładka

