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WYWIAD Z WÓJTEM
Jak ocenia Pan minioną bardzo cieszą.
kadencję ?
Ale ostatnie lata to także
otwarta cztery lata temu duża sala
Pewnie spodziewa się Pan gimnastyczna w Lubiczu Górnym,
odpowiedzi, że bardzo dobrze. kilometry zmodernizowanych ulic,
Ale to nie takie proste. W minio- rozbudowa wodociągów, kanalinym czteroleciu były lata lepsze zacji i oczyszczalni przyzagrodoi gorsze. Różniły się dynamiką. wych. Jesteśmy jedyną w regionie
Początek kadencji był trudny.
gminą wiejską z ośmioma liniami
Z roku na rok było lepiej. autobusowymi. Naszym sukcesem
Kończymy ją sukcesami, spekta- jest znaczne zwiększenie liczby
kularnymi i potrzebnymi mie- dzieci objętych opieką przedszkolszkańcom inwestycjami. Duża ną - ze 120 cztery lata temu do
hala sportowa w Grębocinie, ponad 430, z tego ponad 300
zespół nowoczesnych boisk przy w przedszkolach niepublicznych.
szkole podstawowej w Złotorii,
W minionych latach organizoOrlik w Grębocinie, wyremon- waliśmy także więcej festynów
towane obiekty szkolne i przed- wiejskich, integrujących naszą
szkole publiczne w Lubiczu społeczność oraz promujących
Górnym, kilometry nowych cho- nasze walory. Jesteśmy wreszcie
dników, oświetlenia uliczne, sze- dumni z owoców, jakie wydaje
snaście nowych placów zabaw - inwestowanie w sport.
Zwiększa się także ilość mieszkańców. Jakie to ma znaczenie
dla przyszłości gminy ?
Tak, jest nas już prawie dziewiętnaście tysięcy. To dzięki planowaniu przestrzennemu powstają
w każdym kolejnym roku nowe
osiedla mieszkaniowe. Podwoiła
się długość dróg gminnych. Jest
ich już 200 km. To ogromne
wyzwanie dla służb komunalnych
gminy. A przecież nowe plany zagospodarowania Złotorii, Lubicza.
Krobi, Mierzynka wyznaczają
nowe tereny budowlane.
Budownictwo mieszkaniowe to
nie wszystko. Czy jest miejsce dla
działalności gospodarczej i rolnictwa ?

ogromne węzły autostradowe.
Dlatego planowanie przestrzenne
i pewna dyscyplina planistyczna
jest tak ważna dla przyszłości
gminy i jej mieszkańców. Na
starannie zagospodarowanych obszarach aktywizacji gospodarczej
bardzo nam zależy, bo to one
tworzyć będą najbardziej znaczące
dochody budżetu. Zachować
musimy także przestrzeń rolniczą,
tereny leśne i najbardziej urokliwe
zakątki naszej małej ojczyzny.
Pana aktywność przekracza
granice gminy, a także kraju. Jak
Pan znajduje na to czas ?
Czasu nie znajduję. Społeczne
obowiązki, które przyjąłem na
siebie przed laty, funkcja wiceprzewodniczącego Związku Gmin
Wiejskich, przewodniczenie Zespołowi Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz pracę w Komisji Edukacji Komitetu Regionów w Brukseli wykonuję usiłując pogodzić
z normalną pracą wójta gminy. To
niełatwe, bo doba ma tylko 24
godziny.

Gmina ma 106 km2 powierzchni. Nie wszystko się na jej
obszarze pomieści. Musimy dbać
o to, by funkcje nie mieszały się,
Jakie sprawy gminy uważa Pan
utrudniając codzienne życie mieszkańców. Niełatwe to. Przez za najważniejsze w najbliższym
gminę przepływa Drwęca z obsza- czasie ?
rem chronionego krajobrazu, ale
Rozbudowa infrastruktury tetakże przecina ją w całości budowana autostrada A-1 i dwa chnicznej, przede wszystkim kana-

2

LISTOPAD 2010

lizacji w Krobi, Grębocinie, ale
także jej uzupełnienie w Lubiczu
Dolnym i Lubiczu Górnym oraz
Złotorii. Równolegle z tymi
pracami ciągła modernizacja dróg
gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników dla pieszych i ścieżek pieszorowerowych. Pierwsza powstanie
w Złotorii. Ważna jest także budowa obiektów sportowych w Lubiczu Górnym (w pierwszej kolejności - Orlika) i sali gimnastycznej w Złotorii.
Małe wsie naszej gminy czekają na kolejny etap budowy oczyszczalni przyzagrodowych i modernizację świetlic wiejskich. Lista zadań jest
bardzo długa i przekracza ramy tego wydania „Gońca”
Dziękuję bardzo za rozmowę

MT

UROCZYSTOŚCI 11 PAŹDZIERNIKA 2010
– GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
I OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W GRĘBOCINIE.
11 października 2010 roku
był szczególnym dniem w życiu
społeczności Zespołu Szkół nr 2
im. Jana Pawła II w Grębocinie,
mieszkańców miejscowości oraz
Gminy Lubicz.
W poniedziałkowe południe
oficjalnie oddano do użytku jedną
z największych w regionie halę
sportową. O rozmiarach inwestycji świadczą wymiary budynku:
56m długości, 41,65m szerokości
i 11,38 m wysokości. Na boisku
hali sportowej o wymiarach 24,45
x 46m będzie można prowadzić
rozgrywki piłki halowej, piłki
ręcznej, siatkówki i koszykówki.
Dla kibiców przygotowano try-

buny mieszczące łącznie 320 osób.
Budynek posiada zaplecze
socjalne o powierzchni 317 m2,
które zajmują szatnie, umywalnie,
toalety, magazyn sprzętu sportowego, siłownię. O nowoczesności
hali sportowej świadczy w pełni
ekologiczny system ogrzewania
pompami ciepła z kolektorami
gruntowymi. Inwestycja została
sfinansowana ze środków gminy,
Ministerstwa Sportu, Urzędu
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
W uroczystości otwarcia imponującej inwestycji połączonej z obchodami Dnia Edukacji Narodo-

wej brali udział zaproszeni goście.
Wśród nich sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Krystyna Szumilas, Kurator
Oświaty Województwa KujawskoPomorskiego, Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu
Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Ficner, Wicestarosta Powiatu
Toruńskiego Dariusz Meller,
Dyrektor Delegatury KO Zofia
Kilanowska, władze gminne na
czele z Wójtem Markiem Olszewskim, Przewodniczącym Rady
Gminy Lubicz, Kazimierzem Rybackim, radni powiatowi i gminni,
proboszczowie parafii z terenu

gminy, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych,
dyrektorzy gminnych szkół
i przedszkoli, sołtysi, Rady Rodziców, nauczyciele emeryci, nauczyciele gminnych szkół, przedstawiciele firm i społeczności lokalnej oraz uczniowie szkoły. Po
wprowadzeniu sztandaru szkoły
odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Wójt Gminy,
Marek Olszewski przypomniał
krótko historię budowy hali, która
rozpoczęła się w 2009 roku.
Zwrócił uwagę, że władze gminy
inwestują, aby na jej terenie
funkcjonowały dobre szkoły i aby
uczniowie mieli jak najlepsze
warunki do nauki.
Po przemówieniu wójta gminy
uroczyście przecięto wstęgę,
dokonując symbolicznego otwarcia hali, a proboszcz parafii, ks.
Dariusz Aniołkowski poświęcił
budynek.
W dalszej części uroczystości
zgromadzeni wysłuchali przemówień. Wiceminister MEN
Krystyna Szumilas podkreśliła, że
nowa inwestycja sportowa będzie
służyła nie tylko promocji talentów, ale wpłynie na rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży. Przed zbliżającym się
Dniem Edukacji Narodowej złożyła nauczycielom życzenia satysfakcji z pracy, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym. Kurator
Oświaty Województwa KujawskoPomorskiego Iwona Waszkiewicz
zwróciła uwagę na to, że dzieci
w Zespole Szkół w Grębocinie
mają stworzone wspaniałe warunki do rozwoju sprawności rucho-
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wej. Skierowała słowa podziękowania nauczycielom za rzetelną,
codzienną i pełną poświęcenia
pracę. Dyrektor Departamentu
Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Czesław Ficner pogratulował
odwagi władzom samorządu za
zdecydowanie się na uczestnictwo
w sportowych inwestycjach. Życzył młodzieży wspaniałych osiągnięć sportowych, a do nauczycieli
z okazji ich święta skierował
najserdeczniejsze życzenia.
Do gratulacji samorządowi
gminnemu przyłączył się Wicestarosta Powiatu Toruńskiego,
Dariusz Meller. Podkreślił, że hala
stanie się miejscem aktywnego
wypoczynku. Przekazał również
najserdeczniejsze życzenia nauczycielom. Dyrektor szkoły
Aleksandra Lisiecka przypomniała o inwestycjach budowanych na
terenie szkoły w ciągu ostatnich
ośmiu lat: nowoczesnym budynku
gimnazjum, obiekcie sportowym
Orlik, dwóch placach zabaw, wyremontowaniu szkoły podstawowej. Wyraziła wdzięczność samorządowi gminnemu za wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności szkolnej.
Podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego
wspaniałego obiektu sportowego.
Wyrazem wdzięczności były
kwiaty i prace plastyczne uczniów
szkoły. W dalszej części uroczys-

tości pan wójt wraz z panią minister wręczyli akty mianowania nauczycielom mianowanym oraz
gratulacje nauczycielom dyplomowanym. Uhonorowano wyróżniających się nauczycieli oraz dyrektorów szkół Nagrodami Wójta
Gminy Lubicz. Wśród nagrodzonych znaleźli się następujący
nauczyciele: Joanna Kłosiewicz
z SP w Młyńcu Pierwszym, Ewa
Górska z SP nr 1 w Lubiczu

Dolnym, Dorota Reiwer - Łużny
z SP w Gronowie, Hanna Szarek
z ZS nr 2 w Grębocinie, Andrzej
Vaterkowski z ZS nr 1 w Lubiczu
Górnym, Wiesława Geras –
dyrektor SP w Złotorii, Elżbieta
Światowska – dyrektor Publicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”.
Część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną pod
kierunkiem nauczycielek: Joanny

Ardanowskiej, Anety Furmańskiej, Magdaleny Kuster, Hanny
Szarek w żywiołowy sposób
pokazała historię budowy hali
sportowej. Inscenizacji towarzyszył dynamiczny taniec wykonany
przez szkolne cheerleaderki oraz
pokaz akrobacji sportowej.
Zebrani gromkimi brawami
nagradzali występy uczniów
i popisy sportowców.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Trwają prace planistyczne
dotyczące zmiany uchwalonego
w 2000 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubicz.
Jest to dokument o tyle ważny,
że wyznacza kierunki rozwoju
gminy na następne dziesięciolecia,
i to nie tylko rozwoju przestrzennego, ale co istotne również, a może przede wszystkim gospodarczego. Wiadomym jest, że gmina
Lubicz jest typową gminą podmiejską, odznaczającą się dynamicznym rozwojem budownictwa
mieszkaniowego w ostatnim dwudziestoleciu. Tendencja ta objęła
od dawna Złotorię, Grębocin,
Lubicz Dolny i Lubicz Górny,
w późniejszych latach Krobię, No-

wą Wieś, Kopanino i Mierzynek.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego jest rzecz jasna pożądany, ale
wiąże znaczną część budżetu
gminy kierowanego na realizację
systemów infrastruktury technicznej. Zachodzi zatem pilna potrzeba otwarcia gminy na inwestycje generujące większy dochód,
a więc przemysłowo-usługowe,
temu też otwarciu służyć ma
zmiana „studium”.
W założeniach władz samorządowych „studium” miało być
uchwalone w roku bieżącym, najlepiej przed upływem kadencji
obecnej Rady Gminy. W zasadzie
projekt „studium” został opracowany przez jedną z warszawskich
pracowni urbanistycznych, uzgodniony i zaopiniowany przez

wszystkie właściwe organy, został
też wyłożony do publicznego
wglądu. Z punktu widzenia formalnego nic nie stało na przeszkodzie, by projekt „studium” został
uchwalony, poza jedną, ale bardzo
istotną przyczyną: do projektu
zmiany studium wpłynęło bardzo
dużo uwag, co świadczy przede
wszystkim o dużym zainteresowaniu mieszkańców gminy problematyką planowania przestrzennego, ale też o wysokiej świadomości wagi omawianego dokumentu dla najbliższej, ale i tej
dalszej przyszłości społecznoekonomicznego rozwoju gminy.
Uwagi mają różny charakter, ale
w przeważającej większości dotyczyły tzw. „północnego pasma
aktywizacji gospodarczej”, czyli

znacznego powierzchniowo obszaru położonego wokół projektowanego „węzła autostradowego
Turzno” (na pograniczu Rogowa
i Brzeźna), który swoim oddziaływaniem może objąć poza wspomnianymi Rogowem i Brzeźnem
również Rogówko, Gronowo,
Brzezinko i Grębocin. Uwagi te,
ale też i wiele innych, dotyczących
praktycznie wszystkich miejscowości gminy, uczyniły termin
uchwalenia „studium” mniej istotnym od merytorycznych rozwiązań w nim zawartych, stąd też projekt „studium” został przekazany
pracowni urbanistycznej, a ta
przygotuje nowy projekt uwzględniający większość uwag.
Studium będzie uchwalone
w pierwszym kwartale roku 2011.
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYBORÓW
DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W dniu 21 listopada 2010r odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Na terenie gminy Lubicz głosować będziemy w 11 lokalach wyborczych (podział na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych zawiera obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 października 2010r).
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lubicz
z dnia 25 października 2010r
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), w związku z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLIII/452/10 z dnia 29
marca 2010r zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania , podaję do wiadomości publicznej
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 1010r.:
Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Numer okręgu
wyborczego

1

Sołectwo: Grębocin

Zespół Szkół Nr 2
w Grębocinie,
ul. Szkolna 4
tel. nr 56-645-90-13

1

2

Sołectwo: Gronowo

Szkoła Podstawowa
w Gronowie
tel. nr 56-678-41-60

2

3

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

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym,
ul. Piaskowa 23
tel. nr 56-678-52-00

3

Lokal przystosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
4

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

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

4

5

Sołectwo: Jedwabno.
Rogówko

Świetlica wiejska
w Jedwabnie
tel. kom. 609707166

5

6

Sołectwo: Brzezinko,
Brzeźno,
Rogowo

Świetlica wiejska
w Brzeźnie
tel. kom. 661253491

6
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7

Sołectwo: Młyniec Drugi,
Młyniec Pierwszy

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

7

8

Sołectwo: Krobia, Mierzynek,

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
ul. Piaskowa 23
tel. nr 56-674-24-41

8

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

3

9

Sołectwo: Grabowiec,
Kopanino,
Nowa Wieś

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

9

10

Sołectwo : Lubicz Dolny ulice:
Antoniewo, Ceramiczna, Cicha, Dworcowa, Kortowa,
Krótka, Lampusz, Małgorzatowo, Miodowa, Młyńska,
Mostowa, Motocyklowa, Ogrodowa, Przemysłowa,
Rekreacyjna, Spokojna, Szmaragdowa, Tenisowa,
Tęczowa, Wilczy Młyn, Zacisze, Zbożowa, Źródlana

Sala Gimnastyczna
Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Dolnym
ul. Toruńskiej 36 a
tel. nr 56-678-27-09

4

11

Sołectwo : Złotoria

Szkoła Podstawowa
w Złotorii
ul. Pomorska 9/11
tel. nr 56-648-98-23

10

Głosowanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2010r. między godz.800 a 2200
Wójt Gminy
(-) Marek Olszewski
Każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym 4 rodzaje kart do głosowania:
- kartę białą dot. wyborów do Rady Gminy,
- kartę żółtą dot. wyborów do Rady Powiatu,
- kartę niebieską dot. wyborów do sejmiku województwa,
- kartę różową dot. wyborów Wójta Gminy
Sposób głosowania
- w wyborach radnych do Rady Gminy wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym
(art. 117 ordynacji wyborczej)
- w wyborach do rad powiatów wyborca głosuje tylko na określoną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania
mandatu (art.147 ordynacji wyborczej),
- w wyborach do rad sejmiku wyborca głosuje tylko na określoną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
(art. 173 ordynacji wyborczej)
- w wyborach wójta wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów
(art.16 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta...)
Do dnia 11 listopada br można składać wnioski o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania. (dotyczy to osób
po 75 roku życia oraz osób niepełnosprawnych).
Do dnia 16 listopada br osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w lokalu wyborczym
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokal taki wyznaczono w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
w Lubiczu Górnym.
Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu przy ul. Toruńskiej 24 (I piętro).
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PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRZEZINKU

W dniu 7 października Koło
Gospodyń Wiejskich w Brzezinku obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia.
Na uroczystości nie zabrakło
Pana Wójta, Przewodniczącego
Rady Gminy Lubicz, członków
Rady Sołeckiej wsi Brzezinko,
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej a także Akcji Katolickiej. Spotkanie było wspaniałą
okazją nie tylko do świętowania,
ale też i do wspomnień oraz podsumowań. Założycielem Koła był
Pan Władysław Fryzik, a pierwszą
Przewodniczącą Pani Mieczysława Gackowska. Od roku 1965
do chwili obecnej funkcję Przewodniczącej Koła sprawuje Pani Danuta Witkowska.
Na przestrzeni lat różne były
dziedziny zainteresowań i działalności Koła. Na początku Członkinie zajmowały się rozprowadzaniem piskląt, roślin ozdobnych,
kwiatów, drzew owocowych.
Chętnie też organizowały
pokazy kulinarne, spotkania kultu-

ralne, zabawy taneczne. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinku
chętnie inicjuje wycieczki krajoznawcze do różnych miast i ciekawych turystycznie zakątków
Polski. Zawsze aktywnie współpracowało z miejscowymi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, jak chociażby z OSP,
gdzie zrealizowano wiele cennych
inicjatyw.
Koło Gospodyń Wiejskich na
przestrzeni lat pielęgnowało polską tradycję, było i nadal jest czynnikiem integrującym społeczność
lokalną, jest swego rodzaju forum
kobiet. Tu kobiety mogą się
zrealizować, poprosić o pomoc,
wymienić się doświadczeniami
i wspólnie z innymi członkiniami
wpłynąć na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, podnieść poziom społeczno-kulturalnego życia całej społeczności, własnym
przykładem pokazać, że razem
można dokonać wspaniałych rzeczy.
Obecnie Koło Gospodyń Wiej-

skich w Brzezinku liczy 25 osób
i stara się o pozyskanie nowych
członkiń. Z okazji tak wspaniałego
jubileuszu życzymy dalszego zapału do kontynuowania tej przepięknej, zainicjowanej przez Panie
idei kultywowania dawnych obyczajów, tradycji, obrzędów, kulturowych wartości lokalnej społeczności, jej historii, folkloru
a także dziedzictwa kulinarnego.
Życzymy też wspaniałej współpracy z lokalnymi organizacjami,
władzami świeckimi i kościelnymi, dzięki której łatwiej jest
realizować różnorodne przedsięwzięcia oraz nadawać im większy
rozmach. Niech gesty sympatii
i wsparcia ze strony społeczności
lokalnej dodają Paniom sił
i podsycają wiarę w sens istnienia
Koła.
Poniżej prezentujemy wiersz
napisany przez Panią Halinę Młynarczyk z Brzezinka – wieloletnią
członkinię Koła Gospodyń Wiejskich.
Jubileusz 60-lecia
Straży Pożarnej w Brzezinku.
W naszej wiosce święto od samego
rana,
bo 60 lat obchodzi nasza Straż
kochana.
Więc witamy Was serdecznie moi
drodzy mili,
coście kiedyś w naszej wiosce tę
straż założyli.
Witam i tych trochę młodszych co
się udzielali
I niejeden groźny pożar wodą
zalewali.

Wylewali czasem także i wodę
„ognistą”,
jak okazja się zdarzyła tę z butelki
… czystą.
A ten młody „Zarząd” to był strzał
w dziesiątkę,
trzeba to docenić - postawić mu
piątkę.
Bo nasi strażacy bardzo się starali,
przez ostatnie lata ciężko pracowali.
Robili wykopy podczas ciężkiej
zimy
I w ciągu miesiąca wodę założyli.
Pracowali także w środku i na
dworze,
dziś każdy kto spojrzy to podziwiać może.
I z gospodyniami też się dogadali,
jedno pomieszczenie w remizie im
dali.
I dzisiaj już widać efekty tej pracy,
kto chce niech tam wejdzie- oceni,
zobaczy.
Nasza Gminna Rada też tu pomagała
i swą finansową kasą potrząsała.
Pomagał tu także Zarząd Gminny
Straży
I z wielką ochotą wspierał gospodarzy.
Rada Sołecka też coś zarządziła
I swą cegiełką tutaj dołożyła.
Teraz do Władz Wyższych uprzejmie się zwracam,
żeby doceniona była ta ich praca.
Moi drodzy mili - potrząśnijcie
kasą,
dajcie im też wóz strażacki,
żeby do pożaru nie biegali pieszo.
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X - LECIE DZIAŁALNOŚCI
KLUBU SENIORA "ZŁOTA JESIEŃ Z GRĘBOCINA"
W dniu 21.10.2010 r. w Domu
Katolickim w Grębocinie odbyła
się piękna uroczystość z okazji
dziesięciolecia działalności Klubu Seniora "Złota Jesień" z Grębocina.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach Pana
Wójta Marka Olszewskiego, radnych Grębocina, przedstawicieli
zarządu oddziału ZERiI w Toruniu. Nie zabrakło też osób duchownych, przedsiębiorców – darczyńców, delegacji gminnych
klubów seniora.
W czasie uroczystości przewodnicząca zarządu oddziału ZERiI
w Toruniu Pani Maria Bołądź
wręczyła dyplomy uznania za

pomoc i zasługi na rzecz emerytów
członkom Klubu Seniora „Złota
Jesień” z Grębocina:
p. H. Rozborskiej, p. M. Godzinie,
p S. Maciejko, p. T. Dzwonkowskiemu, p. R. Grzankowskiemu,
p. J. Zielińskiemu, a także przedstawicielom władz gminy, radnym
oraz osobom, które od lat współpracują ze środowiskiem emerytów.
Nie zabrakło też gorących
życzeń i gratulacji od przybyłych
gości dla członków Klubu z okazji
tak zacnego jubileuszu.
Gospodarze zaprezentowali
bogaty program artystyczny.
Była też okazja do rozmów,
Klubowi Seniora gratulujemy rocznic w zdrowiu i pogodzie
podsumowań i wspólnej zabawy. i życzymy kolejnych wspaniałych ducha.

50 WSPÓLNIE PRZEŻYTYCH LAT
Każdy Jubileusz jest okazją
do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje tak wspaniała rocznica jak 50-lecie pożycia
małżeńskiego i właśnie tak
piękną rocznicę - „Złote Gody”
obchodziło pięć par małżeńskich
z terenu naszej gminy.
- Lena i Andrzej Bartoszewicz
z Lubicza Dolnego,
- Edwarda i Stanisław Czapla
z Młyńca Drugiego,
- Jadwiga i Witalis Kamińscy
z Gronowa,
- Teresa i Bronisław Szwajkos
z Grębocina,
- Romana i Józef Wendt z miejscowości Kopanino.
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej przyznał Jubilatom medale „za długoletnie pożycie
małżeńskie”.
Medale te są podziękowaniem
za wszystko co tak długo budowali

jako małżeństwo i rodzina. Stanowi potwierdzenie, że wybrana
przed laty droga była słuszna.
Dzięki wytrwałości, wzajemnemu
zrozumieniu, zgodnej pracy dla
wspólnego dobra, potrafili pokonać przeciwności, jakich nikomu
nie szczędzi życie. W związku
dwojga wspierających się wiernie
ludzi znaleźli zadowolenie
i satysfakcję. Dobre i szczęśliwe
małżeństwo to zasługa zarówno
męża jak i żony.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Barbary Zarębskiej na
uroczystości, która odbyła się dnia
01 października 2010 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Lubiczu.
Wójt Gminy zwracając się do
Jubilatów serdecznie pogratulował
Im wspaniałego stażu małżeńskie-

go, złożył wyrazy szacunku za
wspólne spędzenie tak wielu lat,
a także życzył wszystkim parom
zdrowia, wszelkiej pomyślności,
pogody ducha i doczekania
następnych pięknych jubileuszy.
Dostojni Jubilaci swój związek
małżeński budowali w oparciu
o miłość, wyrozumiałość i szacunek do drugiego człowieka, co
pozwoliło Im razem wytrwać
i teraz świętować swoje Jubileusze. Nie żałują tych wspólnie
przeżytych lat i życzą każdemu aby
doczekał się tak wielkiego szczęścia.
Pięćdziesiąt lat to wiele, ale
minęły szybko, a wszystkie przeżycia w ciągu tych długich lat –
radości i smutki związały ich
jeszcze bardziej. Troszczyli się
wspólnie przez te wszystkie lata
o zapewnienie bytu rodzinie, o dobre wychowanie dzieci i ich

przyszły los. A dzisiaj dzieci,
wnuki i prawnuki są im wdzięczni
za trud i poświęcenie oraz darzą ich
wielkim szacunkiem.
Trud pracy i wyrzeczeń oraz
zgodność ich pożycia małżeńskiego doceniona została również
przez władze Państwowe, dowodem czego są przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
specjalne odznaczenia „za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Uroczystość, w której licznie
uczestniczyły rodziny Jubilatów
przebiegła w miłej, sympatycznej
i pełnej wzruszeń atmosferze. Były
gratulacje i życzenia doczekania
w dostatku i zdrowiu kolejnych
rocznic, a także kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz toast za
pomyślność Jubilatów wzniesiony
lampką szampana.
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MISTRZ ŚWIATA I MISTRZ EUROPY W LUBICZU
W dniu 10.10.2010 r. w Lubiczu Górnym odbyło się III Integracyjne Kryterium Asów w kolarstwie szosowym oraz wyścigi
dla dzieci szkół podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Lubicz.
W tym roku poszerzona została
formuła zawodów - dzięki czemu
również najmłodsi mieli szansę
wziąć udział w wyścigu, w specjal-

nie dla nich powstałej kategorii.
Łącznie w zawodach wzięło udział
225 kolarzy w wieku od 3 do 65 lat.
Zawody uświetnili swoim
udziałem m.in. Piotr Gawroński Mistrz Europy z 2010 r., Michał
Kwiatkowski - Mistrz Świata
i Europy z 2008 r., uczestnicy
Igrzysk Olimpijskich – w Sydney Marcin Miętki, w Barcelonie

Grzegorz Piwowarski, w Moskwie
Janusz Sałach.
Naszą Gminę reprezentowali:
w kat. Elita - Błażej Janiaczyk
(Brzeźno) uczestnik Tour De Pologne w 2010 r. członek Kadry Narodowej Polski, w kat. Młodzieżowiec - Paweł Krzywania (Jedwabno), w kat. Junior - Dawid Nowatkowski ( Jedwabno) oraz Damian

Poskart (Gronowo ).
Wyniki współzawodnictwa:
Wyścigi o Puchar Wójta Gminy
Lubicz.
Klasy IV
1. Krzysztof Wiśniewski (SP Młyniec)
2. Michał Trawnik (SP Gronowo)
3. Dominik Ziółkowski (SP Młyniec)
Klasy V
1. Maciej Kwiatkowski (SP Gronowo)
2. Radosław Rybicki (SP Złotoria)
3. Kamil Rumiński (SP Grębocin)
Klasy VI
1. Igor Cudnik (SP Złotoria)
2. Nikodem Siczek (SP Grębocin )
3. Piotr Wojciechowski (SP Gronowo)
Kryterium Asów
1. Michał Kwiatkowski - Hiszpańska Grupa Kolarska
2. Mariusz Wiesiak - Japońska
Grupa Kolarska
3. Arkadiusz Owsian – TKK
,,Pacific”
Szczegółowe wyniki na stronie:
www. kpzkol.pl.tl
Organizatorem zawodów był
Wójt Gminy Lubicz.
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