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Jedna trzecia długości obecnie budowanej autostrady A1 z Grudziądza do Torunia przebiegać 
będzie przez gminę Lubicz. Dla mieszkańców i samorządu to ogromna szansa

Nowa arteria przez gminę
Ju¿ w 2012 roku biegn¹-

ca przez gminê Lubicz auto-
strada utworzy now¹ arteriê 
komunikacyjn¹, przy której 
powstan¹ nowe miejsca pra-
cy – tak¿e dla mieszkañców 
gminy. Podczas rozmów z in-
westorem realizuj¹cym budo-
wê autostrady, w³adze gminy 
Lubicz uzyska³y zapewnie-
nie, ¿e tak¿e w przysz³oœci 
mieszkañcy wsi po³o¿onych 
przy autostradzie znajd¹ za-
trudnienie.

- Korzyœci wynikaj¹cych z bu-
dowy autostrady w naszej gmi-
nie jest naprawdê bardzo wiele 
– mówi Bernard Kwiatkowski, 
doradca wójta gminy Lubicz, 
specjalizuj¹cy siê w problema-
tyce budowy autostrad. – Zanim 
to jednak nast¹pi, czeka nasz 
doœæ trudny okres przygotowañ 

do uruchomienia autostrady. 
Nie mam jednak w¹tpliwoœci, ¿e 
po jego zakoñczeniu, zadowoleni 
bêd¹ nie tylko kierowcy, ale tak-
¿e samorz¹d i mieszkañcy gmi-
ny Lubicz.

Trwaj¹cy obecnie etap budowy 
autostrady A1 z Nowych Marz do 
Torunia ma 62 kilometry d³ugo-
œci. A¿ 20 kilometrów nowej au-
tostrady znajdowaæ siê bêdzie 
na terenie gminy Lubicz. Zbu-
dowane zostan¹ dwa mosty – je-
den na Drwêcy, drugi na Wiœle. 
Inwestor przewidzia³ te¿ budowê 
20 wiaduktów i dwóch wêz³ów.

- Choæby te informacje œwiad-
czyæ mog¹ o rozmiarze tej in-
westycji – dodaje Bernard 
Kwiatkowski. – Nie zapominajmy 
tak¿e o dwóch Miejscach Obs³u-
gi Podró¿nych i dwóch Stanowi-
skach Poboru Op³at. 

W Grabowcu, w pobli¿u mo-
stu na Wiœle powstanie równie¿ 
Obwód Utrzymania Autostra-
dy wraz z wêz³em technicznym. 
Drogowcy zbuduj¹ równie¿ es-
takadê ekologiczn¹, trzy przej-
œcia gospodarcze, przejœcia dla 
zwierzyny i przepusty dla cieków 
wodnych.

Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, 
¿e budowa autostrady spowo-
duje utrudnienia w komunikacji 
– zarówno na drogach krajo-
wych i wojewódzkich, jak tak¿e 
na gminnych i powiatowych. Na 
czas budowy nale¿y wiêc spo-
dziewaæ siê zmian w organiza-
cji ruchu. 

Remont mostu na Drwêcy w 
Lubiczu na drodze krajowej nr 
10 spowoduje utrudnienia dla 
kierowców i pieszych. Przebu-
dowa skrzy¿owania ul. Grêboc-
kiej z drog¹ krajow¹ w Lubiczu 
Dolnym oznacza jej zamkniêcie 
do 30 listopada br. Na ten czas 
przygotowany zostanie objazd 
od ul. Dworcowej przez ul. Owo-
cow¹ i Kortow¹. 

Pojawi¹ siê tak¿e trudnoœci w 
kursowaniu autobusów komu-
nikacji publicznej, szczególnie 
na linii 101.

- Z myœl¹ o utworzeniu alter-
natywnego po³¹czenia z Toru-
niem rozpoczêto projektowanie 
przystanku kolejowego w Lubi-
czu Górnym - dodaje wójt Marek 
Olszewski. - Urz¹d Marsza³kow-

ski w Toruniu wraz z Gmin¹ Lu-
bicz zwiêkszy czêstotliwoœæ kur-
sowania szynobusów.   

Przebudowa fragmentów sie-
ci wodoci¹gowej sprawi, ¿e mo-
g¹ tak¿e zdarzyæ siê okresowe 
ograniczenia w dostawie wody 
lub awarie spowodowane pra-
cami drogowymi. Bêd¹ one nie-
zw³ocznie usuwane.

- Dziêki autostradzie powsta-
n¹ te¿ na terenie naszej gminy 
nowe drogi – stwierdza Marek 
Olszewski. – Choæby ta, która 
po³¹czy wêze³ autostradowy w 
Turznie z drog¹ krajow¹ nr 15 
w kierunku na Olsztyn z miej-
scowoœci¹ Gronowo oraz krajo-
w¹ „jedynkê” ze Specjaln¹ Stref¹ 
Ekonomiczn¹ w £ysomicach. 
Elementem tego planu moder-
nizacji dróg jest równie¿ remont 
mostu w Lubiczu na drodze kra-
jowej nr 10 w kierunku Warsza-
wy.

Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e na bu-
dowie autostrady gmina Lubicz 
zyska bardzo wiele – tak¿e za 
spraw¹ samorz¹dów lokalnych. 
Powstan¹ drogi powiatowe oraz 
gminne. Planowana jest budowa 
odcinka szosy w Jedwabnie oraz 
Leœnego Traktu. Aby poprawiæ 
bezpieczeñstwo mieszkañców, 
zbudowane zostaj¹ przydro¿-
ne chodniki – m.in. w BrzeŸnie, 
Z³otorii i Grêbocinie.

- Nie tylko na doraŸnych spra-
wach mieszkañcy zyskaj¹ – mówi 
Bernard Kwiatkowski. – Przecie¿ 
po uruchomieniu pe³nej infra-
struktury autostradowej, szan-
se na nowe kontrakty otrzymaj¹ 
lokalne firmy, a nowi pracowni-
cy bêd¹ na naszym terenie szu-
kaæ miejsc do zamieszkania. 
Przewidujê te¿ powstanie ca-
³ej sieci mniejszych i wiêkszych 
przedsiêbiorstw, dla których au-
tostrada bêdzie mia³a kluczowe 
znaczenie.

W gminie coraz czêœciej padaj¹ 
g³osy, ¿e powstanie autostrady 
zmusi w³adze samorz¹dowe do 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego z rolniczo-miesz-
kaniowego na gospodarczo-
-przemys³owy. Ju¿ dziœ bowiem 
koncerny kapita³owe zaczynaj¹ 
wykupywaæ grunty przylegaj¹ce 
do przysz³ej autostrady.
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Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

Prezydenckie odznaczenie
W czwartek 28 maja 2009 r. w Pa³acu Prezydenc-

kim w Warszawie podczas uroczystoœci z okazji Dnia 
Samorz¹du Terytorialnego Wójt Gminy Lubicz Marek 
Olszewski otrzyma³ z r¹k  Prezydenta RP Lecha Ka-
czyñskiego za wybitne zas³ugi dla rozwoju samorz¹du 
terytorialnego, osi¹gniêcia w podejmowanej z po¿yt-
kiem dla kraju pracy zawodowej i spo³ecznej  Krzy¿ 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Wójt Marek Olszewski pe³-
ni funkcjê Wiceprzewodnicz¹-
cego Zwi¹zku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
od 10 lat Wspó³przewodnicz¹-
cego Zespo³u Edukacji Kultu-
ry i Sportu Komisji Wspólnej 
Rz¹du i Samorz¹du Teryto-
rialnego. Jest autorem b¹dŸ 
wspó³autorem wiêkszoœci sta-
nowisk ZGW RP oraz Kon-
ferencji Samorz¹dowych w 
sprawie edukacji, szczegól-
nie jej finansowania. Zwi¹zek 
Gmin Wiejskich Rzeczypospo-
litej Polskiej niezwykle wysoko 
ocenia zas³ugi Marka Olszew-
skiego w ulepszaniu systemu 
finansów oœwiaty, a setki gmin 
wiejskich w Polsce zawdziêcza-
j¹ jego pracy mo¿liwoœæ finan-
sowania zadañ oœwiatowych. 
Szczególnie w latach 2003-
-2009, dziêki trudnym pracom 
analitycznym oraz negocja-

cjom, pomóg³ zw³aszcza ma-
³ym wiejskim gminom uzyskaæ 
œrodki wystarczaj¹ce na pro-
wadzenie szkó³ podstawowych 
i gimnazjów.

Marek Olszewski jako repre-
zentant Zwi¹zku Gmin Wiej-
skich RP sprawuje funkcjê  
zastêpcy cz³onka Komitetu Re-
gionów Unii Europejskiej. Ko-
mitet Regionów, powo³any do 
¿ycia w 1994 roku na mocy 
Traktatu o Unii Europejskiej 
(Maastricht), jest organem do-
radczym z³o¿onym z przedsta-
wicieli w³adz regionalnych  i lo-
kalnych w Europie. 

Marek Olszewski  zasiada 
w Komitecie Regionów, od po-
nad piêciu lat aktywnie anga-
¿uj¹c siê w jego prace, g³ównie 
w ramach Komisji Edukacji i 
Kultury. W 2007 roku by³ au-
torem opinii przyjêtej przez Ko-
mitet Regionów, zatytu³owanej 

„Edukacja a rozwój zrównowa-
¿ony” – bêd¹cej g³osem Komi-
tetu Regionów w odniesieniu 
do jednego z najwa¿niejszych 
dokumentów Unii Europejskiej 
definiuj¹cego jej rozwój na naj-
bli¿sze lata -  to jest „Strategii 
na rzecz zrównowa¿onego roz-

woju Europy”. 
Uhonorowanie przez Pre-

zydenta RP Wójta Marka Ol-
szewskiego tak zaszczytnym 
wyró¿nieniem, jest powodem 
do dumy i satysfakcji ca³ej lo-
kalnej spo³ecznoœci Gminy Lu-
bicz. 

Prezydent RP Lech Kaczyñski wrêcza pañstwowe odzna-
czenie wójtowi gminy Lubicz, Markowi Olszewskiemu

Wójt Gminy Lubicz koordynatorem grupy EDUC w Komitecie 
Regionów Unii Europejskiej

Wybór 
jednogłośny

Marek Olszewski, wójt Gminy 
Lubicz zosta³ jednog³oœnie wy-
brany koordynatorem Komisji 
Kultury, Edukacji i Badañ Na-
ukowych Komitetu Regionów 
UE (EDUC). Komisja zajmuje 
siê m.in. kszta³ceniem i szko-
leniami, kultur¹ i ró¿norodno-
œci¹ kulturow¹, promowaniem 
jêzyków mniejszoœciowych, ba-
daniami naukowymi i techno-
logi¹, spo³eczeñstwem infor-
macyjnym, sportem i aktywn¹ 
postaw¹ obywatelsk¹. 

W 2009 r. centralnym ele-
mentem dzia³añ komisji EDUC 
jest strategia UE na rzecz wzro-
stu gospodarczego i zatrudnie-
nia. W dziedzinie uczenia siê 
przez ca³e ¿ycie komisja EDUC 
wspiera Komisjê Europejsk¹ 
w d¹¿eniach do realizacji klu-
czowych celów strategii lizboñ-
skiej. W tym œwietle komisja 
EDUC rozwa¿y inicjatywy w 
zakresie poprawy wspó³pra-

cy pomiêdzy uniwersytetami a 
œwiatem biznesu. Jeœli chodzi 
o edukacjê szkoln¹, wójt Ol-
szewski z zadowoleniem patrzy 
na realizacjê w ramach komi-
sji EDUC projektu Comenius 
Regio, rozpoczêtego w 2009 r., 
który w pe³ni w³¹cza w³adze lo-
kalne i regionalne w sferê mo-
bilnoœci nauczycieli i szkó³, 
oferuje wsparcie finansowe 
dla wspó³pracy regionalnej w 
zakresie edukacji szkolnej i 
zachêca do wymiany doœwiad-
czeñ i najlepszych praktyk po-
miêdzy regionami i gminami 
Europy. Tematy dyskutowa-
ne w ramach komisji EDUC 
s¹ bardzo bliskie Markowi Ol-
szewskiemu, gdy¿ w Polsce na 
co dzieñ ma mo¿liwoœæ pracy 
w tematach zwi¹zanych z edu-
kacj¹ oraz wspó³przewodniczy 
Zespo³owi ds. Edukacji i Kul-
tury Komisji Wspólnej Rz¹du i 
Samorz¹du Terytorialnego. 

Realna szansa na budowę przystanku kolejowego w Lubiczu 
Górnym!  

Szynobus w Lubiczu?
Z inicjatywy Wójta Gminy Lu-

bicz rozpoczêto rozmowy z PKP 
Linie Kolejowe w Toruniu na te-
mat wybudowania w Lubiczu 
Górnym przystanku kolejowe-
go. Wójt wskaza³ – jako najbar-
dziej dogodne – miejsce tu¿ przy 
osiedlu Spó³dzielni Mieszkanio-
wej, na wysokoœci skrzy¿owania 
ulicy Ko³³¹taja i Paderewskie-
go. W ramach inwestycji, finan-
sowanej przez Gminê Lubicz, 
prócz peronu, wybudowa-
ny zosta³by równie¿ dojazd do 
peronu i chodnik. Obecnie po-
trzebna jest jedynie zgoda PKP 
na lokalizacjê oraz ustalenie 
warunków przeprowadzenia 
tej inwestycji. Planuje siê tak-
¿e zwiêkszenie liczby kursów 

poci¹gów na tej trasie, co z ko-
lei jest przedmiotem negocjacji 
Wójta z Zarz¹dem Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przypomnijmy, ¿e na trasie 
tej kursuj¹ szynobusy na linii 
Toruñ Wschodni – Sierpc (przez 
Lipno). Przystanek umo¿liwi³-
by sprawne skomunikowanie 
Lubicza Górnego ze stacj¹ To-
ruñ Wschodni (przewidywa-
ny czas dojazdu – zaledwie 11 
minut), co nie bêdzie bez  zna-
czenia przy spodziewanych 
problemach zwi¹zanych z prze-
budowami dróg oraz budow¹ 
autostrady A1. 

Na mapce prezentujemy pla-
nowan¹ lokalizacjê przystanku 
kolejowego Lubicz Górny 
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Szkoły gminy Lubicz w projekcie „Nauczyciel uczący się” 
finansowanym ze środków Unii Europejskiej

Nauczyciele 
też się uczą

W roku szkolnym 2008/
2009 placówki oœwiatowe 
gminy Lubicz przyst¹pi-
³y do  udzia³u w projekcie 
„Nauczyciel ucz¹cy siê – 
podniesienie kwalifikacji 
kadr systemu oœwiaty z 
terenu by³ego wojewódz-
twa toruñskiego w latach 
2008 – 2009”, realizowa-
nego w ramach Dzia³ania 
9.4 Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki  „Wy-
soko kwalifikowane kadry 
systemu oœwiaty”. 

Projekt jest realizowany od 
grudnia 2008 r. do wrzeœnia 
2009 r. przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego  ob-
szaru dawnego województwa 
toruñskiego.  

Rolê koordynatora pro-
jektu pe³ni powiat toruñ-
ski, natomiast pozosta³e 
jednostki: powiaty i gmi-
ny uczestnicz¹ w nim jako 
partnerzy.   Projekt „Nauczy-
ciel ucz¹cy siê” wychodzi  na 
przeciw potrzebom edukacyj-
nym regionu i samych szkó³ 
– jego celem jest m. in. stwo-
rzenie nauczycielom oraz 
pracownikom kadry admini-
stracyjnej szkó³  mo¿liwoœci 
rozwijania kwalifikacji, ich 
dostosowanie do wymogów 
zwi¹zanych ze strategiczny-
mi kierunkami rozwoju regio-
nu  i zmianami  w systemie 
oœwiaty. 

Gminie Lubicz  z ca³kowitej 
wartoœci Projektu „ Nauczy-
ciel ucz¹cy siê” – 839300 z³ 
-przypad³a kwota 48190 z³. 
Jednoczeœnie nasza gmina 
wnios³a jako  wk³ad w³asny 
kwotê  8497 z³.  

Chêæ udzia³u w projekcie 

zg³osi³y dwie jednostki: Ze-
spó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu 
(28 pracowników) oraz Ze-
spó³ Szkó³ nr 2 w Grêbocinie 
(23 pracowników). 

Nauczyciele i pracownicy 
administracji tych placówek  
jako Beneficjenci Ostatecz-
ni Projektu uczestniczyli w 
cyklu kursów trwaj¹cych od  
40 do 50 godzin, w ca³oœci 
finansowanych ze œrodków  
Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego. Beneficjen-
ci mogli równie¿ skorzystaæ 
z pe³nego  pokrycia kosztów 
dojazdu na szkolenia.

Udzia³ w poszczególnych 
kursach przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

1) Podnoszenie efektów 
kszta³cenia – 3 nauczycieli,

2) Ocenianie kszta³tuj¹ce 
jako nowoczesna metoda s³u-
¿¹ca rozwojowi ucznia – 7 na-
uczycieli,

3) Praca z uczniem zdol-
nym – 9 nauczycieli,

4) Praca z uczniem o specy-
ficznych potrzebach – 12 na-
uczycieli,

5) Pozyskiwanie funduszy 
Unii Europejskiej dla szkó³ 
i placówek oœwiatowych – 2 
przedstawicieli kadry zarz¹-
dzaj¹cej,

6) Aktywni i kompetent-
ni pracownicy administracji 
oœwiatowej – 5 pracowników 
administracji,

7) Techniki i metody efek-
tywnego uczenia siê – 13 na-
uczycieli.

Ogó³em ze szkoleñ sko-
rzysta³o 44 nauczycieli i 7 
przedstawicieli kadry zarz¹-
dzaj¹cej i administracji obu 
zespo³ów szkó³.

Gminny Dzień Inwalidy pokazał, że sprawni inaczej” są 
integralną częścią społeczności, akceptowaną i dostrzeganą 

przez pozostałych mieszkańców.

Podajmy sobie ręce
Klub Seniora „Lubiczanie” 

zainicjowa³ i zorganizowa³ im-
prezê integracyjn¹ o charak-
terze publicznym – Gminny 
Dzieñ Inwalidy. Inicjatywê 
wspar³ finansowo Urz¹d Gminy 
w Lubiczu. Nie zabrak³o przed-
stawicieli w³adz gminy, pra-
cowników Urzêdu i GOPS-u, 
radnych, dyrekcji przedszkola 
„Chatka Puchatka”, przedsta-
wicieli Zarz¹du Zwi¹zku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z 
Torunia.

Specjalnie na tê uroczystoœæ 
zaproszona m³odzie¿ i dzieci z 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
Dom Harcerza oraz Wojewódz-
kiego Oœrodka Animacji Kul-
tury w Toruniu przedstawi³a 
bogaty program taneczny, po-
kazy ¿onglerki, sztuczek cyrko-
wych, akrobatyki, gimnastyki 
artystycznej. Mo¿na te¿ by³o 
podziwiaæ balet z choreogra-

fi¹ u³o¿on¹ do utworu Antonio 
Vivaldiego „Cztery pory roku”. 
Wystêpy zosta³y nagrodzone 
przez osoby niepe³nospraw-
ne gromkimi brawami. Wiele 
wzruszeñ dostarczy³ te¿ wystêp 
dzieci  z Przedszkola Publiczne-
go „Chatka Puchatka” z Lubi-
cza Górnego. Razem z chórami 
seniora „Lubiczanie”, „Z³ota je-
sieñ”, „Arka” zebrani œpiewali 
piosenki biesiadne i okoliczno-
œciowe. Na koniec zintegrowa-
³a wszystkich wspólna zabawa 
i taniec. Idea obchodów „Dnia 
Inwalidy” ma ju¿ kilkuletni¹ 
tradycjê, pokazuje, ¿e „sprawni 
inaczej” s¹ integraln¹ czêœci¹ 
spo³ecznoœci, akceptowan¹ i 
dostrzegan¹ przez pozosta³ych 
mieszkañców. Idea integra-
cji pod has³em „Podajmy sobie 
rêce” po raz kolejny zatrium-
fowa³a wœród gminnej spo³ecz-
noœci.

Uwaga rodzice 
dzieci w wieku przedszkolnym!

Przedszkole niepubliczne „Akademia Malucha” w 
Z³otorii, przy ul. Szkolnej 5 posiada jeszcze wolne miej-
sca. 

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem te-
lefonu: 513 056 870 lub na stronie internetowej: www.
przedszkolezlotoria.pl

Wzruszająca premiera filmu dokumentalnego o lekarzu 
z Grębocina

Doktor Karwowski powrócił
Legendarny lekarz z Grêboci-

na, Otton Karwowski doczeka³ 
siê dokumentalnej ekraniza-
cji jego misji medycznej. W 
œrodê, 1 lipca br., w Baju Po-
morskim, odby³a siê premie-
ra filmu „Doktor”. Re¿yserem 
filmu jest £ukasz Karwowski, 
wnuk lekarza z Grêbocina.

Pó³godzinny film dokumen-
talny, œwietny warsztatowo, 
przypomina postaæ doktora 
Ottona Karwowskiego. Kole-
je losu rodziny Karwowskich 
oraz d³ugie lata pracy „Judy-
ma XX wieku” pokazane s¹ w 
filmie poprzez wspomnienia 
osób znaj¹cych go osobiœcie, 
które doœwiadczy³y jego opie-

ki i dobroci. Wiele œwiadectw 
kunsztu medycznego, który ra-
towa³ zdrowie i ¿ycie, wzbudzi-
³o wzruszenie widzów. 

Na sali, oprócz toruñskiej 
publicznoœci, by³o wielu miesz-
kañców Grêbocina, gdzie przez 
d³ugie lata mieszka³ i pracowa³ 
doktor Karwowski. Emocje wy-
wo³ane projekcj¹ przenios³y siê 
na rozmowê z re¿yserem.

Na zakoñczenie pokazu wójt 
gminy Lubicz, Marek Olszew-
ski, podziêkowa³ re¿yserowi 
za piêkny film, a radna Han-
na Anzel Grêbocina, wrêczy-
³a £ukaszowi Karwowskiemu 
kwiaty w imieniu mieszkañców 
Grêbocina. 
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Przekazanie sztandaru dla OSP w Gronowie

Święto tych, 
którzy zawsze pomagają

Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-
na w Gronowie otrzyma-
³a sztandar ufundowany 
przez mieszkañców Gro-
nowa, Gronówka i BrzeŸ-
na. 

Uroczyste przekazanie sztan-
daru odby³o siê 12 lipca 2009r. 
Sztandar udekorowany zo-
sta³ br¹zowym medalem „Za 
zas³ugi dla po¿arnictwa”, - to 
odznaczenie przyznano jedno-
stce. Na uroczystoœæ przybyli 
m.in. wiceprezes Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku 
OSP RP Województwa Kujaw-
sko – Pomorskiego druh Piotr 
Tomaszewski, zastêpca Ko-
mendanta Miejskiego PSP w 
Toruniu st. bryg. S³awomir Pa-
luszyñski, sekretarz gminy Te-
resa Gryciuk, Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Lubicz Kazimierz 
Rybacki, radna Karina Wro-
niecka, delegacje jednostek 
OSP oraz mieszkañcy Gronowa 
i okolic. Wrêczenie sztandaru 
by³o okazj¹ do uhonorowa-
nia wielu stra¿aków medalami 
i odznaczeniami. Z³oty medal 
„Za zas³ugi dla po¿arnictwa” 

otrzymali druhowie: Andrzej 
Klugowski, Szczepan Nadolski, 
Bogdan Piórkowski. Br¹zowy 
medal otrzymali: Rafa³ Dunaj-
ski, Dariusz Gilar, Pawe³ Gilar, 
Robert Gilar, Seweryn Ró¿ycki, 

Marcin Rutkowski, Kamil Zie-
laskowski. Odznakê „Stra¿ak 
Wzorowy” otrzymali: Ró¿a La-
skowska i Patryk We³nowski. 
Dziêkujemy ochotnikom z Gro-
nowa. Jesteœcie widziani nie 

tylko przy okazji uroczystoœci 
czy zawodów sportowo – po¿ar-
niczych, ale przede wszystkim 
podczas ¿mudnej „stra¿ackiej 
roboty”, nios¹c pomoc i na-
dziejê ludziom potrzebuj¹cym.

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii

Nowy wóz i awans
Sobotnie popo³udnie 4 lipca 

br., by³o szczególnym dniem 
dla jednostki Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Z³otorii. 

W tym dniu bowiem nast¹pi-
³o uroczyste przekazanie œred-
niego samochodu po¿arniczego 
marki Mercedes, zakupionego z 
funduszy Gminy Lubicz, a tak-
¿e wrêczenie decyzji Komendan-
ta G³ównego PSP o w³¹czeniu 
OSP w Z³otorii z dniem 27 maja 
2009 r., do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaœniczego. 

Na uroczystoœæ zaproszonych 
zosta³o wielu znakomitych go-

œci. Przybyli m.in. Wójt Marek 
Olszewski, przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Kazimierz Rybacki, radni 
powiatu toruñskiego oraz gminy, 
zastêpca Kujawsko – Pomorskie-
go Komendanta Wojewódzkiego 
PSP bryg. Krzysztof Micha³ow-
ski, Komendant Miejski PSP w 
Toruniu bryg. Kazimierz Stafiej, 
dowódca JRG – 3 bryg. Adam 
Robaczewski. Przyby³y delegacje 
jednostek OSP z Gminy Lubicz, a 
tak¿e liczna grupa mieszkañców. 
Poœwiêcenia pojazdu dokona³ ks. 
kanonik Krzysztof Stanowicz.

ZŁOTE GODY
Dostojni Jubilaci Feli-

cja i Józef Marchewka z 
Gronowa oraz Stanis³awa 
i Edward Karolewscy z Jó-
zefowa obchodzili piêkny 
Jubileusz 50-lecia po¿y-
cia ma³¿eñskiego -„Z³ote 
Gody”. Pañstwo Marchew-
ka wychowali 4 dzieci i 
doczekali siê 11 wnuków, 
a Pañstwo Karolewscy wy-
chowali 3 dzieci, maj¹ 5 
wnuków i 2 prawnuków.

Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej przyzna³ Jubila-
tom medale „za d³ugoletnie 
po¿ycie ma³¿eñskie”. Aktu 
dekoracji w imieniu Prezy-
denta dokona³ wójt gminy 
Lubicz Marek Olszewski 
podczas uroczystoœci, któ-
ra odby³a siê 3 lipca 2009 r. 
w Urzêdzie Stanu Cywilne-
go w Lubiczu.

Dostojni Jubilaci swoje 
zwi¹zki ma³¿eñskie budo-
wali w oparciu o mi³oœæ, wy-
rozumia³oœæ i szacunek do 

drugiego cz³owieka, co po-
zwoli³o im razem wytrwaæ i 
teraz œwiêtowaæ swoje Ju-
bileusze. Nie ¿a³uj¹ tych 
wspólnie prze¿ytych lat i ¿y-
cz¹ ka¿demu, aby doczeka³ 
siê tak wielkiego szczêœcia. 
Troszczyli siê wspólnie o za-
pewnienie bytu rodzinie, o 
dobre wychowanie dzieci 
i ich przysz³y los. A dzisiaj 
dzieci, wnuki i prawnuki s¹ 
im wdziêczni za trud i po-
œwiêcenie oraz darz¹ ich 
wielkim szacunkiem. 

Uroczystoœæ, w której licz-
nie uczestniczy³y rodziny 
Jubilatów przebieg³a w mi-
³ej, sympatycznej i pe³nej 
wzruszeñ atmosferze. By³y 
gratulacje i ¿yczenia docze-
kania w dostatku i zdro-
wiu kolejnych rocznic, a 
tak¿e kwiaty, pami¹tkowe 
dyplomy i toast za pomyœl-
noœæ Jubilatów, wzniesiony 
lampk¹ szampana.
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Jak co roku na ulicy Lipnowskiej mieszkańcy Lubicza i okolicznych wsi bawili się wybornie

Dobrze zżyta społeczność
16 sierpnia ju¿ po raz 

czwarty mieszkañcy Lubicza 
obchodzili Œwiêto ulicy Lip-
nowskiej. Festyn zgromadzi³ 
rzesze mieszkañców naszej 
gminy oraz sympatyków spo-
za niej, zw³aszcza, ¿e aura w 
tym dniu wyj¹tkowo sprzyja-
³a. Uroczystego otwarcia im-
prezy dokona³ wójt Gminy 
Lubicz – Marek Olszewski. 

Zwyciêzcom konkursu 
„Lubicz coraz piêkniejszy” 
zosta³y wrêczone nagrody. Wy-
stêpy chórów seniora zachê-
ci³y wszystkich do wspólnego 
œpiewu i sentymentalnej wê-
drówki w œwiat ci¹gle ¿ywych 
przebojów. Kapela podwórko-
wa „Pierniki” przygrywa³a za-
równo na scenie, jak równie¿ 
przechadzaj¹c siê miêdzy stoli-
kami zgromadzonych na festy-
nie osób. Mo¿na by³o razem i 
poœpiewaæ i potañczyæ. Zespó³ 

Pieœni  i Tañca „Toruniacy” 
zaprezentowa³ ludow¹ mu-
zykê i tañce polskie. Kabaret 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
Pokolenia rozbawi³ satyr¹ i hu-
morem. 

Najm³odszych uczestników 
festynu czeka³o wiele atrak-
cji: zje¿d¿alnia, trampolina, 
stoiska z wat¹ cukrow¹ i za-
bawkami, szczudlarz, który 
rozdawa³ balony, clown, czê-
stuj¹cy cukierkami i Wujek 
Jacek, który nie tylko tañczy³ i 
œpiewa³, ale przeprowadzi³ wie-
le konkursów i zabaw wœród 
zgromadzonych. Grupa cyrko-
wa z Wojewódzkiego Oœrodka 
Animacji i Kultury zaprezen-
towa³a bardzo ciekawy pro-
gram, nagrodzony gromkimi 
brawami. Ludowo – Biesiad-
na Kapela „Toruniacy” wpra-
wi³a wszystkich w radosny i 
taneczny nastrój. Teatr Wiczy 

zaprezentowa³ niezwykle wido-
wiskowy spektakl ¿onglerki z 
wykorzystaniem ognia. Przebo-
je polskie i œwiatowe w wyko-
naniu zespo³u Clown porwa³y 
wszystkich do tañca i wspól-

nej zabawy. Pokaz sztucznych 
ogni, tradycyjnie ju¿, zakoñ-
czy³ tegoroczny festyn, który, 
s¹dz¹c po frekwencji i opinii 
jego uczestników, by³ niezwy-
kle udany.

Festyn z okazji rocznicy lokacji Krobi upłynął pod znakiem śpiewu i tańca

Sześć i prawie pół wieku
Krobia ma ju¿ 645 lat! Z tej 

okazji 28 czerwca przy ul. 
D³ugiej w Krobi odby³ siê fe-
styn. Mieszkañcy rdzenni i 
nap³ywowi bawili siê znako-
micie!

Ju¿ od godziny 15.00, przy-
byli mogli korzystaæ z rozry-
wek i atrakcji przygotowanych 
specjalnie na tê okazjê. Dzieci 
bawi³ Wujek Jacek prowadz¹c 
niezliczon¹ liczbê konkursów i 
zabaw. Dzieci  w ka¿dym wie-
ku – od maluchów na rêkach 
mam, po dzieci wszystkich 
klas szko³y podstawowej na 
gimnazjalistach koñcz¹c, da³y 
siê ponieœæ urokowi prowadz¹-
cego, w³¹czaj¹c siê we wspólny 
œpiew, taniec i konkursy. 

O godzinie 17.00 nast¹pi³o 
oficjalne otwarcie festynu, któ-
rego dokona³ wójt gminy Lu-
bicz Marek Olszewski. Wójt 
skierowa³ wiele ciep³ych s³ów 
do zebranych, ¿ycz¹c im jedno-
czeœnie mi³ej zabawy. Minister 
Krzysztof Ardanowski w cie-
kawy sposób przybli¿y³ histo-
riê miejscowoœci oraz zachêci³ 
wszystkich do wspólnego œpie-
wu ze specjalnego œpiewnika 
pt. „Œpiewamy w Krobi”. Nie 
oby³o siê tak¿e bez podziêko-
wañ, którymi w sposób szcze-
gólny so³ectwo uhonorowa³o 
wójta Gminy Lubicz. 

Podziêkowania skierowano 
równie¿ do by³ych i obecnych 
radnych z miejscowoœci Kro-

bia, dotychczasowych so³ty-
sów oraz dostojnych seniorów, 
którzy ukoñczyli 80 rok ¿ycia. 
Równie¿ wójt Gminy skiero-
wa³ na rêce so³tysa, Mariana 
Suleckiego, podziêkowania za 
d³ugoletni¹ pracê i zaanga¿o-
wanie na rzecz spo³ecznoœci lo-
kalnej. 

Po czêœci oficjalnej dalej 
wspólnie siê bawiono. Wœród 
atrakcji festynu nie zabrak³o 
konkursów i wspólnych za-
baw. Du¿¹ uwag¹ cieszy³a siê 
konkurencja przeci¹gania liny 

przez mieszkañców ulicy D³u-
giej i Osiedlowej. Zebranych 
zachwyci³ pokaz tañców laty-
noamerykañskich w wykona-
niu podopiecznych pañstwa 
Borkowskich. Orkiestra dêta 
przygrywa³a i do marszu i do 
tañca. 

Pokaz ratownictwa medycz-
nego przez druhów z Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej z Lubicza 
przyku³ uwagê nie tylko œwiet-
nym sprzêtem i wyposa¿eniem, 
ale przede wszystkim profesjo-
nalizmem i wiedz¹ stra¿aków. 

By³y te¿ ludowe tañce polskie 
w wykonaniu Zespo³u Pieœni i 
Tañca „Toruniacy”, kapela po-
dwórkowa i biesiadna, z któr¹ 
publicznoœæ odœpiewa³a wiele 
skocznych szlagierów. Magicz-
ny cyrk zaprezentowa³ pokaz 
¿onglerki i uczy³ chêtnych tej 
trudnej umiejêtnoœci. 

Powszechny zachwyt wzbu-
dzi³ taneczny pokaz ognia. 
Oko³o godziny 20.00 rozpocz¹³ 
siê tañce i wspólna zabawa. 
Zwieñczeniem festynu by³ po-
kaz sztucznych ogni. 
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Mali aktorzy, Kraina Zabaw, pizza, lody i napoje – czyli 
wszystko co lubią dzieci

Atrakcyjny 
Grębocin

Festyn Rodzinny w Grê-
bocinie uda³ siê w tym roku 
wyj¹tkowo. Impreza zorga-
nizowana w czerwcu przez 
dyrekcjê Zespo³u Szkó³ nr 
2, Radê Rodziców, radnych, 
przy wspó³udziale Urzêdu 
Gminy Lubicz, cieszy³a siê 
wielkim powodzeniem wœród 
mieszkañców wsi.

Jak co roku na uczniów i 
ich rodziców czeka³o mnóstwo 
atrakcji. Familijn¹ imprezê 
rozpoczê³a inscenizacja bajki 
H. Ch. Andersena „Ksiê¿niczka 
na ziarnku grochu”. Odtwórca-
mi ról byli uczniowie szko³y i 
ich rodzice. 

Widzowie mogli podziwiaæ 
nie tylko wspania³¹ grê aktor-
sk¹, ale te¿ kostiumy starannie 
zaprojektowane i przygotowa-
ne przez Teresê Drozdowsk¹. 
W œwiat bajki wprowadzi-
³a równie¿ scenografia profe-
sjonalnie opracowana przez 
Urszulê Gajtkowsk¹. Dynami-
zmu przedstawienia dodawa³o 
opracowanie muzyczne przez 
Mariolê Marcinkowsk¹ i Ka-
tarzynê Klugier. Ca³oœci¹ ar-
tystycznego przedsiêwziêcia 
kierowa³a nauczycielka pani 
Mariola Marcinkowska. Przed-
stawienie zosta³o przyjête przez 
licznie zgromadzon¹ publicz-
noœæ z zachwytem  i nagrodzo-
ne gromkimi brawami. 

Na boisku szkolnym na m³od-
sze dzieci czeka³a zainstalowa-

na Kraina Zabawy, a w niej 
dmuchany zamek ze zje¿d¿al-
ni¹ i trampolina. Chêtnych do 
zabawy by³o tak wielu, ¿e mu-
sieli grzecznie czekaæ na swo-
j¹ kolej. 

Starsze dzieci mog³y spróbo-
waæ swoich si³ w licznych kon-
kurencjach sportowych, które 
odbywa³y siê na Orliku. Na-
uczyciele wychowania fizycz-
nego starannie przygotowali 
poszczególne konkurencje. Do 
roli sêdziów zaanga¿owani byli 
nauczyciele innych przedmio-
tów. Uczniowie starali siê braæ 
udzia³ w wielu konkurencjach. 
Na zwyciêzców czeka³y nagro-
dy, a na wszystkich uczniów 
lizaki. Dzieci mog³y kibicowaæ 
rodzicom lub nauczycielom w 
rozegranym równie¿ na Orliku 
meczu pi³ki siatkowej rodzice - 
nauczyciele. 

Rada Rodziców zadba³a o 
ulubiony poczêstunek dla 
wszystkich uczniów - pizzê z 
napojem i lody. Mo¿na by³o 
równie¿ skosztowaæ popcornu 
i waty cukrowej. Dzieci obsy-
pane zosta³y mnóstwem s³ody-
czy. Impreza trwa³a do póŸnych 
godzin popo³udniowych. Ro-
dzice wraz z dzieæmi wracali do 
domów zadowoleni, odprê¿e-
ni, opaleni sprzyjaj¹cym w tym 
dniu s³oñcem. Festyn Rodzin-
ny by³ kolejnym przyk³adem 
dobrej wspó³pracy szko³y z lo-
kalnym œrodowiskiem. 

Rusza budowa sali gimnastycznej w Grębocinie 

Za rok pierwszy mecz!
1 wrzeœnia 2009 roku ru-

szy budowa sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkó³ nr 2 w Grê-
bocinie. Zakoñczy³a siê bowiem 
procedura przetargowa, któ-
ra wy³oni³a wykonawcê obiek-
tu (zosta³a nim firma Wiksbud 
z Lipna). Zakoñczenie budowy 
i oddanie sali do u¿ytkowania 
przewidywane jest na koniec 
wrzeœnia 2010 roku. 

Budynek sali bêdzie mia³ wy-
miary zewnêtrzne 42 m x 56m 
i wysokoœæ ponad 11 metrów. 
Boisko w sali bêdzie posiadaæ 
wymiary 25 m x 46 m, a do-
datkowo z obydwu jego stron 
znajd¹ siê trybuny mieszcz¹ce 
³¹cznie 360 widzów. 

Prócz sali powstanie tam 
równie¿ zaplecze socjalne, 
umiejscowione w ³¹czniku Sa-
li z budynkiem szko³y. Za-

plecze socjalne bêdzie mia³o 
powierzchniê 317 m2 i znajd¹ 
siê tam szatnie, prysznice, ma-
gazyny na sprzêt sportowy, po-
mieszczenia trenerów itp. 

Ca³oœæ, w sensie architek-
tonicznym, zostanie dopaso-
wana do istniej¹cego zespo³u 
szkó³. Dziêki staraniom Urzê-
du Gminy Lubicz obiekt zo-
stanie w 1/3 sfinansowany ze 
œrodków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Urzêdu Mar-
sza³kowskiego. 

Przedsiêwziêcie realizowa-
ne w Grêbocinie to druga du¿a 
inwestycja zwi¹zana z budo-
w¹ nowej sali gimnastycznej 
w Gminie Lubicz. Jako pierw-
sza powsta³a sala przy Zespole 
Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym, 
oddana do u¿ytku latem 2006 
roku. 

Dzień Dziecka w Mierzynku 
Dnia 13 czerwca 2009 r. w œwietlicy wiejskiej w Mierzynku 

œwiêtowano Dzieñ Dziecka. Organizatorami by³a Rada So³ecka, 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. W uroczy-
stoœci wziê³o udzia³ 40 dzieci. Nie zabrak³o konkursów i wspól-
nej zabawy. By³y slalomy zrêcznoœciowe, konkursy artystyczne 
i sprawnoœciowe. Ca³oœæ uœwietni³ wystêp zespo³u rodziny Tec-
mer, który wszystkich porwa³ do wspólnej zabawy.

Jesienią ruszy budowa placów zabaw w dwunastu wsiach 
naszej Gminy

Najmłodsi się ucieszą
Sukcesem zakoñczy³y siê 

starania Urzêdu Gminy Lubicz 
o pozyskanie 400.000 z³otych 
z unijnej dotacji na budowê 
miejsc rekreacji i wypoczynku 
w 12 miejscowoœciach w na-
szej Gminie. 

W najbli¿szych tygodniach 
podpisana zostanie odpowied-
nia umowa z Urzêdem Mar-
sza³kowskim, gwarantuj¹ca 
otrzymanie wspomnianych 
œrodków z programu „Odno-
wa wsi”, w tym samym czasie 
Gmina og³osi przetarg na wy-
konanie placów zbaw. 

Place zabaw powstan¹ w 

miejscowoœciach BrzeŸno (k. 
œwietlicy), Grabowiec (przy bo-
isku), Grêbocin (przy Orliku), 
Gronowo (plac gminny nieda-
leko koœcio³a), Jedwabnie (przy 
œwietlicy), Krobii (w kwadracie 
ulic Spokojna – Poprzeczna – 
D³uga), Lubiczu Dolnym (przy 
szkole), Lubiczu Górnym (przy 
szkole), Mierzynku (przy œwie-
tlicy), M³yñcu II (przy œwietli-
cy), Rogówku (przy œwietlicy) 
oraz w Z³otorii (przy szkole). 
Tam, gdzie to konieczne place 
zostan¹ ogrodzone. Wszystkie 
bêd¹ mia³y charakter otwarty 
dla naszych mieszkañców.

Sukcesy szachistów z Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie

Szachiści finaliści
Od trzech lat w Zespole Szkó³ nr 2 w Grêbocinie odbywa siê Szkol-

ny Turniej Szachowo-Warcabowy. Bior¹ w nim udzia³ reprezentanci 
wszystkich klas SP i Gimnazjum. Nad organizacj¹ i sprawnym prze-
biegiem ca³oœci czuwa Mariola Marcinkowska. 

Turniej wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno dzieci jak i 
rodziców, którzy s¹ zaanga¿owani w pomoc w przeprowadzeniu za-
wodów: Rada Rodziców funduje nagrody, zaœ jeden z rodziców jest 
cz³onkiem jury. 

Tegoroczni zwyciêzcy turnieju wziêli udzia³ w miêdzyszkolnym 
turnieju warcabowym Euro Warcaby - Toruñ 2009 zorganizowanym 
dla reprezentantów szkó³ z Torunia i okolic. Nasi uczniowie osi¹gnêli 
wielki sukces - wszyscy weszli do fina³u. W wyniku rozgrywek fina³o-
wych dwoje uczniów zajê³o czo³owe miejsca: Kinga Wid³a II miejsce, 
Karol Wid³a III miejsce. Gratulujemy!                                        MM.
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