Wybory samorządowe 2006

Rejestr wyborców
dla każdego
str. 2

80 lat PSP
w Złotorii
str. 3

Wszystko o
wyborach
w gminie Lubicz
str. 4-5

Wykaz
przedsiębiorstw
str. 6

Smalec Lucyny
czyli...

str. 7

Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ w miesi¹cu paŸdzierniku we
wszystkich
szko³ach
naszej gminy odby³y
siê uroczystoœci pasowania na uczniów klas
pierwszych.
Uroczyste
œlubowanie klas pierwszych w
SP w M³yñcu zbieg³o siê
równie¿ z otwarciem
Szkolnego Placu
Zabaw. Jego budowa zosta³a sfinansowana ze
œrodków Gminy Lubicz
oraz czêœciowo ze œrodków Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
(na zdjêciu dzieci z SP
w M³yñcu)

Decyzja przy urnie
W dniu 12 listopada 2006r
odbêd¹ siê wybory do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpoœrednie wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast.
S¹ to wybory lokalne, podczas których wybieramy ludzi znanych nam osobiœcie.
To oni bêd¹ decydowaæ o
naszym najbli¿szym otoczeniu. To do nich bêdziemy
siê zwracaæ, kiedy potrzeb-

na bêdzie interwencja w
sprawie dotycz¹cej naszej
spo³ecznoœci.
Od decyzji radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów zale¿eæ bêdzie
wygl¹d naszych miejscowoœci i to jak bêdzie siê w nich
¿y³o.
Lokale
wyborcze
bêd¹ czynne w godz. od 6.00
do 20.00. Gminna Komisja Wyborcza w Lubiczu w
sk³ad obwodowych komi-

sji wyborczych powo³a³a
81 osób, które czuwaæ bêd¹ nad w³aœciwym przebiegiem g³osowania.
Kandydatów na radnych
do Rady Gminy Lubicz zarejestrowano 41. O funkcjê
wójta Gminy Lubicz ubiega
siê tylko jeden kandydat.
W aktualnym numerze
„Goñca” publikujemy pe³n¹
listê kandydatów do w³adz
samorz¹dowych.

Referat promocji i rozwoju –
inwestycje zakończone w 2006 roku
W 2006 roku pomimo napiêtego bud¿etu uda³o siê
w³adzom gminy zrealizowaæ
szereg inwestycji. Niektóre z nich rozpoczêto w latach ubieg³ych, jednak ich
zakoñczenie zaplanowano

na rok obecny. Poni¿ej wymieniamy najwa¿niejsze z
nich:
1. - Hala Sportowa w Lubiczu Górnym (dofinansowana ze œrodków Ministerstwa
Sportu)

2. - Remont Szko³y Podstawowej w Grêbocinie (dofinansowana ze œrodków
Ministerstwa Edukacji Narodowej)
3. - Budowa zespo³u boisk ogólnodostêpnych w
Lubiczu Dolnym (dofinansowana ze œrodków Unii
Europejskiej)
4. - Budowa ogólnodostêpnych placów zabaw w Grêbocinie i M³yñcu oraz przy
Przedszkolu w Lubiczu Górnym. Plac zabaw Grêbocinie zosta³ dofinansowany
ze œrodków Zarz¹du Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
5. - Adaptacja budynku po
by³ym przedszkolu w Lubiczu Dolnym na potrzeby
administracji publicznej i
œrodowiska lokalnego.
6. - Budowa budynku gospodarczego przy boisku
sportowym w Z³otorii
7. - Ustawienie tablic promocyjnych z planami Gminy i miejscowoœci w Lubiczu
Dolnym, Lubiczu Górnym
oraz Grêbocinie.
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Uroczyste otwarcie gminnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym

Na nowym boisku
Lubicz Dolny doczeka³ siê wreszcie boiska szkolnego z prawdziwego zdarzenia. Jego ³¹ - sprinterem Polskiej Kadry
uroczyste otwarcie odby³o siê 23 wrzeœnia 2006 roku. Pieni¹dze na realizacjê tej inwesty- Narodowej i Olimpijskiej, tegocji pochodzi³y z bud¿etu Urzêdu Gminy Lubicz i œrodków unijnych.
rocznym mistrzem Izraela i Austrii, Tomaszem Wrzesiñskim
Oprawa imprezy by³a niezwy- boszcza z Lubicza Dolnego - dr stynem „Po¿egnanie lata”
Po czêœci oficjalnej ucznio- - br¹zowym medalist¹ M³okle uroczysta. Wœród zaproszo- Stanis³awa Machnij.
nych goœci znaleŸli siê miêdzy
Po mszy podziêkowania za wie szko³y przedstawili krótk¹ dzie¿owych Mistrzostw Polski
innymi: marsza³ek wojewódz- umo¿liwienie szerzenia sportu czêœæ artystyczn¹ przygotowa- na 400 m przez p³otki i Mariutwa
kujawsko-pomorskiego na terenie naszej wsi sk³adali: n¹ pod kierunkiem p. Kata- szem Przybylskim - 4 miejsce
Waldemar Achramowicz, wójt nauczyciele, uczniowie, dyrek- rzyny Harmaciñskiej, p. Marii na Mistrzostwach Polski Jugminy Lubicz Marek Olszew- tor szko³y p. Danuta Ferens, Kalas i p. Darka Dobrzyñskie- niorów w Toruniu.
Po zawodach, do godziny 21,
ski wraz z radnymi, inspektor w³adze gminy. Po czym wstê- go. Ze wszystkich szkó³ naszej
oœwiaty Krystyna £êc, dyrektor gê przeciêli: wójt gminy, pa- gminy przyby³y zespo³y spor- mieszkañcy Lubicza Dolnego
towców, które od godz. 15.00 wspaniale bawili siê na festytoruñskiej delegatury Kurato- ni dyrektor i przedstawicielka
rozpoczê³y rywalizacjê o Pu- nie prowadzonym przez Radio
rium Oœwiaty Iwona Micha³ek, Kuratorium Oœwiaty, a ksi¹dz
char Wójta Gminy Lubicz.
Gra. Najwiêkszym powodzedyrektorzy szkó³ gminy Lubicz dokona³ poœwiêcenia boiska,
niem wœród dzieci cieszy³a siê
Puchar
Wójta
Gminy
Luoraz nauczyciele i uczniowie ¿ycz¹c sportowcom wspaniabicz i 1. miejsce w klasyfika- strzelnica, przeja¿d¿ki na saSP w Lubiczu Dolnym i ich ro- ³ych wyników.
dzice.
Otwarcie boiska na budowê cji koñcowej zdoby³a Szko³a mochodzikach elektrycznych i
Uroczystoœæ rozpoczê³a msza po³¹czono z zawodami lekko- Podstawowa z Lubicza Gór- spalinowych, skoki na trampolinie, nadmuchiwana zje¿d¿alœwiêta prowadzona przez pro- atletycznymi i corocznym fe- nego (83 punkty).
2. miejsce - Szko³a Podsta- nia, malowanie twarzy. Doroœli
wowa z Lubicza Dolnego (79 sprawdzili swoj¹ kondycjê podpunktów)
czas tañców i podskoków w
3. miejsce - Szko³a Podstawo- rytm melodii granych przez zawa ze Gronowa (67 punktów) proszone zespo³y.
4. miejsce - Szko³¹ PodstawoLicznie odwiedzane by³y stowa z M³yñca (64 punkty)
iska z zabawkami, wat¹ cu5. miejsce - Szko³¹ Podstawokrow¹, miodami, bylinami i
wa ze Z³otorii (53 punkty)
œwiecami. Mo¿na by³o siê po6. miejsce - Szko³a Podstawowa z Grêbocina (50 punktów). krzepiæ pyszn¹ wojskow¹ groZawody odbywa³y siê w du- chówk¹ i chlebem ze swojskim
chu fair play, wszyscy zawodni- smalcem. Naprawdê trudcy wziêli w nich udzia³ z pe³nym no by³o zakoñczyæ imprezê. Z
zaanga¿owaniem. Dodatkow¹ prawdziwym ¿alem wszyscy
podniet¹ zagrzewaj¹c¹ m³o- rozchodzili siê do domów. Dla
dych sportowców do walki by- wszystkich organizatorów im³a mo¿liwoœæ zmierzenia siê ze prezy by³a ona powodem do
sportowcami: Radkiem Drapa- prawdziwej satysfakcji.

Szczegóły formalności związanych z wyborami samorządowymi

Rejestr wyborców dla każdego
W urzêdzie ka¿dej gminy
prowadzony jest sta³y rejestr
wyborców, który zapewnia osobom w nim ujêtym mo¿liwoœæ
udzia³u w wyborach. Na podstawie rejestru wyborców sporz¹dzone s¹ spisy wyborców i
spisy osób uprawnionych do
udzia³u w referendum. Wed³ug
tych spisów s¹ wydawane karty do g³osowania w wyborach i
referendach.
Wyborcy s¹ ujêci w rejestrze
wyborców wed³ug sta³ego zamieszkania.
* Wyborcy zameldowani na
pobyt sta³y na obszarze gminy s¹ wpisani z urzêdu do rejestru wyborców w tej gminie.
* Wyborcy, którzy stale zamieszkuj¹ na obszarze gminy
bez zameldowania na pobyt
sta³y, a chc¹ uiszczenia w re-

jestrze wyborców w tej gminie,
mog¹ z³o¿yæ stosowny wniosek
w urzêdzie gminy, w której zamieszkuj¹.
* Wzory b¹dŸ druki takich
wniosków s¹ udostêpniane
przez pracownika prowadz¹cego sprawy ewidencji ludnoœci
w urzêdzie gminy.
* Osoby nigdzie nie zameldowane równie¿ mog¹ zwracaæ
siê do urzêdu gminy, w której
zamieszkuj¹, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazuj¹c
we wniosku adres, pod którym
by³y ostatnio zameldowane na
pobyt sta³y.
* Je¿eli wyborca na w³asny
wniosek do rejestru wyborców
zmieni³ miejsce sta³ego zamieszkania (np. powróci³ do
miejsca zameldowania na pobyt sta³y albo zamieszka³ w in-

nym miejscu) i nie chce byæ
ujêty w rejestrze wyborców w
nowym miejscu, musi ponownie z³o¿yæ wniosek o wpis do
rejestru wyborców.
* Wyborca mo¿e byæ wpisany tylko do jednego rejestru
wyborców. Rejestr wyborców
jest udostêpniany w urzêdzie
gminy do publicznego wgl¹du
w celu zapewnienia spo³ecznej kontroli prawid³owoœci jego
sporz¹dzenia.
* Ze wzglêdu na ochronê danych osobowych, udostêpnianie polega na za³o¿eniu
pisemnego zapytania umo¿liwiaj¹cego identyfikacje wyborcy, którego zapytanie dotyczy.
OdpowiedŸ udzielana jest w
formie pisemnej.
* Ka¿dy mo¿e wnieœæ na piœmie do urzêdu gminy rekla-

macjê na nieprawid³owoœci
w rejestrze (np. w sprawie pominiêcia wyborcy w rejestrze,
wpisania osoby, która nie ma
prawa wybierania lub nie zamieszkuje w gminie, albo wpisania niew³aœciwych danych
osobowych wyborcy).
* Wójt gminy za³atwia reklamacjê wydaj¹c decyzjê, od
której zainteresowanemu s³u¿y prawo wniesienia skargi do
s¹du rejonowego w terminie 3
dni od otrzymania decyzji.
* Wszelkie sprawy dotycz¹ce rejestru wyborców s¹ wolne
od op³at. Procedura wpisania
do rejestru wyborców wed³ug
miejsca sta³ego zamieszkania
ma na celu wy³¹cznie uniemo¿liwienie obywatelom realizacji ich praw wyborczych.
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Tort i pieczony
prosiak
Na tegoroczne obchody do¿ynkowe zorganizowane 16
wrzeœnia w hali sportowej Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu
Górnym zjechali siê rolnicy
z ca³ej gminy Lubicz. Po ciep³ym powitaniu goœci przez
Wójta Marka Olszewskiego i
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Hannê Anzel, podziêkowano rolnikom za poœwiêcenie i
trud pracy na roli. Wszystkim
zebranym czas umili³y wystêpy dzieci i m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ nr 1, które rozpoczê³y
czêœæ artystyczn¹ piêknym polonezem. Kapela Toruniacy zaprezentowa³a tañce ludowe z
ró¿nych regionów Polski. Nie
zabrak³o te¿ wystêpów Chórów Seniora z Lubicza i Grêbo-

cina. Z kapel¹ ludow¹ wszyscy
uczestnicy œpiewali biesiadne
szlagiery.
Mi³ym akcentem by³ ufundowany przez wójta tort - z
najlepszymi ¿yczeniami dla
rolników. Pieczone prosiê, które przy blaskach sztucznych
ogni „wjecha³o” na salê nie tylko piêknie siê prezentowa³o,
ale równie¿ wyœmienicie smakowa³o. W czasie Biesiady
Do¿ynkowej nie zabrak³o te¿
muzyki tanecznej, przy dŸwiêkach której goœcie dobrze siê
bawili.
Uœwiêcone tradycj¹ Do¿ynki,
które zgromadzi³y rolników z
ca³ej gminy, by³y powodem do
wspólnego œwiêtowania, zabawy i integracji.

Uroczyste otwarcie Przedszkola „Słoneczko” w Grębocinie

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii

Telewizor od marszałka Pod okiem św. Floriana

W dniu 6 paŸdziernika br.
uroczyœcie otwarte zosta³o
Przedszkole Niepubliczne „S³oneczko” w Grêbocinie. Uroczystoœæ po³¹czono z otwarciem
Ogólnodostêpnego Placu Zabaw w Grêbocinie, zbudowanym z udzia³em œrodków
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
W tym wa¿nym dla spo³ecznoœci Grêbocina wydarzeniu
udzia³ wzi¹³ Marsza³ek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Waldemar Achramowicz.
Wrêczy³ on przedszkolakom
wspania³y prezent – du¿y i nowoczesny telewizor, na którym
ka¿da bajka bêdzie widoczna z

najdalszego k¹cika przedszkola.
Przeciêcia wstêgi dokonali – Marsza³ek Województwa
Waldemar Achramowicz, Wójt
Gminy Lubicz – Marek Olszewski,
Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Lubicz – Hanna Anzel
oraz Dyrektor Przedszkola –
Lucyna Jaroszewska. Plac zabaw i Przedszkole poœwiêcone
zosta³y przez ksiêdza proboszcza Dariusza Anio³kowskiego.
Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy artystyczne zaproszonych przedszkolaków z Torunia
oraz m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Nr 2 w Grêbocinie.

Ju¿ od 80 lat stra¿acy z
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Z³otorii nios¹ pomoc potrzebuj¹cym – w czasie po¿aru, powodzi, silnego wiatru. Uroczyste
obchody zwi¹zane z rocznic¹
powstania OSP Z³otoria odby³y
siê 23 wrzeœnia podczas piêknej i s³onecznej pogody. By³y
one okazj¹ do podsumowania
wielu lat spo³ecznej pracy i wysi³ków organizacyjnych kilku
pokoleñ stra¿aków tej miejscowoœci.
O ich dokonaniach z du¿ym uznaniem mówili licznie
zaproszeni goœcie m.in. Wójt
Marek Olszewski, zastêpca Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Toruniu m³. bryg. Andrzej
Wiêckowski, zastêpca Komendanta Miejskiego PSP w Toru-

niu bryg. Bogdan Sowiñski,
a tak¿e wiceprzewodnicz¹cy
G³ównego S¹du Honorowego
Zwi¹zku OSP RP druh Henryk
Pilewski.
Z tej okazji uhonorowani zostali medalami i odznaczeniami najbardziej zas³u¿eni
druhowie. Uroczyst¹ oprawê
obchodów dope³ni³o ods³oniêcie i poœwiêcenie figury patrona stra¿aków œw. Floriana.
Na rêce Prezesa OSP Marii B³aszczyk z³o¿ono kwiaty,
gratulacje i ¿yczenia od osób
i zak³adów pracy, które na co
dzieñ wspó³pracuj¹, a nierzadko wspomagaj¹ stra¿aków,
doceniaj¹c ich zaanga¿owanie i poœwiêcenie w dziedzinie
ochrony przeciwpo¿arowej.
B.J.

Akcja Katolicka z Gronowa ubiegała się o dotację
dla świetlicy „Gronowianka”

Nowe meble i zabawki
W maju br. organizacje z terenu naszej gminy ponownie ubiega³y siê o œrodki w konkursie og³oszonym przez Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „doposa¿enie wiejskich
œwietlic œrodowiskowych dla dzieci i m³odzie¿y”.
Dotacjê otrzyma³a œwietlica œrodowiskowa „Gronowianka”
prowadzona przez Oddzia³ Akcji Katolickiej przy Parafii Œw. Miko³aja w Gronowie. Za przyznane œrodki zosta³y zakupione m.in.
nowe stoliki, krzes³a, gry planszowe oraz inny sprzêt, który pozwoli zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y. Dziêki
dofinansowaniu œwietlica zyska nowe oblicze i poszerzy siê oferta proponowanych zajêæ.
Oddzia³ Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii Œw. Miko³aja w Gronowie w prowadzonej œwietlicy wspiera swoich podopiecznych oferuj¹c im pomoc edukacyjn¹, pomaga kszta³towaæ
w³aœciwe postawy etyczno-moralne, pomaga w rozwi¹zywaniu
trudnych sytuacji ¿yciowych, a tak¿e organizuje imprezy, gry i
zabawy ruchowe.
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OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia 25 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lubicz w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoœrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Lubiczu podaje informacjê o zarejestrowanych kandydatach:
1.

OLSZEWSKI Marek Karol, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Kopanino
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNOTA”
nie należy do partii politycznej
Przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Wyborczej
Zbigniew Sadowski

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 października 2006r
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r, Nr 159, poz. 1547 ze zm) oraz uchwa³y Nr XXXVI/443/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2005r w sprawie
zmian w podziale na sta³e obwody g³osowania na terenie gminy Lubicz, podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpoœrednich wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006r
Numer obwodu
głosowania
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Nr okręgu
wyborczego

Sołectwo : Grębocin

Zespół Szkół Nr 2
w Grębocinie
tel. nr 645-90-13

1

Sołectwo : Gronowo

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

2

Granice obwodu

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

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
tel. nr 678-52-00
Lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

3

Szkoła Podstawowa
w Lubiczu Dolnym
tel. nr 678-21-15

4

Świetlica wiejska
w Jedwabnie
tel. kom.0660480370

5

Sołectwo: Brzezinko, Brzeźno, Rogowo

Świetlica wiejska
w Brzeźnie
tel. kom. 0606654705

6

Sołectwo: Młyniec Pierwszy,
Młyniec Drugi

Szkoła Podstawowa
w Młyńcu Pierwszym
tel. nr 678-28-69

7

Sołectwo : Lubicz Dolny

Sołectwo: Jedwabno, Rogówko

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

Zespół Szkół Nr 1
w Lubiczu Górnym
tel. nr 674-24-41

Sołectwo: Grabowiec, Kopanino, Nowa Wieś,
Złotoria

Szkoła Podstawowa
w Złotorii
tel. nr 674-51-70

Lokale wyborcze bêd¹ otwarte w dniu g³osowania w godzinach w godz. 6.00 – 20.00.
Wójt Gminy
Marek Olszewski

8
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OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W LUBICZU
z dnia 24 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lubicz
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242,
Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Lubiczu podaje informacjê o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Okręg Nr 1
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. ANZEL Hanna, lat 46, zam. Grębocin
2. WIDLIŃSKI Wojciech, lat 34, zam. Grębocin
Lista nr 30 – KWW MY NIEZALEŻNI
1. DYBOWSKI Roman, lat 47, zam. Grębocin
Okręg Nr 2
Lista nr 16 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
1. LUBIAK Ludwik Jan, lat 49, zam. Gronówko
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. WRONIECKA Karina, lat 34, zam. Gronowo
Okręg Nr 3
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. LIPIŃSKI Jan, lat 44, zam. Lubicz Górny
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. CHOJNICKA Maria, lat 58, zam. Lubicz Górny
2. DZINGELEWSKI Andrzej Mirosław, lat 47, zam. Lubicz Górny
3. TODEK Piotr, lat 32, zam. Lubicz Górny
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. ZAKRZEWSKI Zdzisław Antoni, lat 59, zam. Lubicz Górny
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. BOROŃ Józefa Danuta, lat 53, zam. Lubicz Górny
2. NOWAKOWSKI Stanisław, lat 48, zam. Lubicz Górny
3. PRZYBYLSKI Juliusz Czesław, lat 48, zam. Lubicz Górny
Lista nr 21 – KWW SŁAWOMIRY KORZENIEWSKIEJ
1. KORZENIEWSKA Sławomira, lat 43, zam. Lubicz Górny
Okręg Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. WIERZBOWSKA Katarzyna, lat 64, zam. Lubicz Dolny
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. KLAWIŃSKI Jan, lat 60, zam. Lubicz Dolny
Lista nr 18 – KWW „PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ”
1. SIADAK Józef, lat 51, zam. Lubicz Dolny
Lista nr 22 – KWW RYSZARDA KORPALSKIEGO
1. KORPALSKI Ryszard Wacław, lat 51, zam. Lubicz Dolny
Lista nr 23 – KWW „ANNY PIĄTKOWSKIEJ”
1. PIĄTKOWSKA Anna Lidia, lat 36, zam. Lubicz Dolny
Lista nr 24 – KWW EDMUND CELMER
1. CELMER Edmund, lat 62, zam. Lubicz Dolny
Lista nr 26 – KWW ZADBAJMY O ROZWÓJ LUBICZA
1. RÓŻYCKI Marcin Daniel, lat 27, zam. Lubicz Dolny
Okręg Nr 5
Lista nr 16 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
1. STANISZEWSKA Danuta Zuzanna, lat 44, zam. Jedwabno
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. SEWERYN Elżbieta Bogumiła, lat 53, zam. Rogówko

Okręg Nr 6
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. RYBACKI Kazimierz, lat 52, zam. Brzezinko
Lista nr 25 – KWW LUBICKA AKCJA WYBORCZA
1. SIENKIEWICZ Jarosław Marcin, lat 43, zam. Rogowo
Okręg Nr 7
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. SZATKOWSKI Gabriel, lat 66, zam. Młyniec Drugi
Lista nr 16 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
Franciszek Sylwester, lat 61, zam. Młyniec
1. KOŹLIKOWSKI
Pierwszy
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. ZONENBERG Zbigniew Izydor, lat 74, zam. Młyniec Pierwszy
Okręg Nr 8
Lista nr 16 – KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
1. SÓJKA Aldona Maria, lat 50, zam. Mierzynek
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. PASTERNAK Maciej, lat 47, zam. Krobia
Lista nr 28 – KWW LEPSZE JUTRO
1. DOROCH Jacek Bogdan, lat 57, zam. Krobia
Lista nr 29 – KWW RAFIŃSKA JADWIGA
1. RAFIŃSKA Jadwiga, lat 44, zam. Mierzynek
Okręg Nr 9
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. CZECH Andrzej, lat 45, zam. Nowa Wieś
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
1. BUDKIEWICZ Leszek Marcin, lat 33, zam. Grabowiec
Okręg Nr 10
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. DZIEŃ-RAKOCZY Czesława Elżbieta, lat 60, zam. Złotoria
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. ZACH Bartłomiej, lat 37, zam. Złotoria
Lista nr 17 – KWW „WSPÓLNOTA”
BRENDEL-KWIATKOWSKA Barbara Elżbieta, lat 57, zam.
1.
Złotoria
2. PEREGONCZUK Aldona Teresa, lat 49, zam. Złotoria
Lista nr 19 – KWW BEATY FUERSTENAU
1. FUERSTENAU Beata, lat 28, zam. Złotoria
Lista nr 20 – KWW DLA ZŁOTORII - STANISŁAW URBAŃSKI
1. URBAŃSKI Stanisław, lat 57, zam. Złotoria
Lista nr 27 – KWW NA RZECZ ROZWOJU ZŁOTORII
1. RZESZOTEK Marian Wojciech, lat 51, zam. Złotoria

Przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Wyborczej
Zbigniew Sadowski
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WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW
upoważnionych do prowadzenia na terenie Gminy Lubicz działalności w zakresie:
• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

L.p.

Nazwa i adres ﬁrmy

Decyzja nr
data wyd.

Zakres i teren działalności

Termin rozp.

Termin
zakoń.

1.

ALBA sp. z o o
Radzionków, ul. Sikorskiego 5
tel.(32) 39 69 299

ZGK/700/03/
05 z dnia
7.03.2005 r.

Opróżnianie zbiorników i transport
nieczystości ciekłych
teren Gminy Lubicz

7.03.2005 r.

7.03.2015 r.

Publiczny Transport Ciężarowy
Józef Małek
Brzozówka, ul. Wierzbowa 31
tel.0600987 783
Jacek Dolega
Wywóz nieczystości płynnych
Lubicz, ul. Rataja 4a/17
tel. 6785-012
Mirosław Jastrzębski
Wywóz nieczystości płynnych
Lubicz, ul. Tulipanowa 14
Tel. 090373057

ZKG/700/02/
05 z dnia
6.02.2005 r.

Odbieranie odpadów komunalnych
z pojemników kielichowych
na terenie Gminy Lubicz

6.02.2006 r.

6.02.2016 r.

TIN/7051/3/
2001 z dnia
25.10.2001 r.

Usuwanie odpadów komun. płynnych
z transportem
teren Gminy Lubicz

25.10.2001 r.

25.10.2010 r.

INW/7051/1/
2002 z dnia
19.03.2002 r.

Usuwanie odpadów komun. płynnych
z transportem
teren Gminy Lubicz

19.03.2002 r.

19.03.2012 r.

5.

Tadeusz Rybicki
Usługi wod-kan
Grębocin, ul. Kowalewska 10

INW/2051/
1/2003 z
16.01.2003 r.

Usuwanie odpadów komunalnych płynnych
z terenu Gminy Lubicz

16.01.2003 r.

16.01.2013 r.

6.

Elwik sp. z o.o.
Lubicz, ul. Toruńska nr 21
tel. 056 6785314

INW/7051/3
2003 z dnia
2.01.2003 r.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
z terenu Gminy Lubicz i ich utylizacja

1.01.2003 r.

Czas
nieoznaczony

Komunalne PUP
„EKOCIECH” sp. z o.o.
Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 33
tel. 416-27-00

INW/7051/4
2003 z dnia
16.04.2003 r.

Odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruch. wraz z transportem
teren Gminy Lubicz

1.05.2003 r.

01.05.2013 r.

8.

MPO sp. z o.o.
Toruń, ul. Grudziądzka 159
tel. 056 6555412

INW/7051/5
2003 z dnia
3.06.2003 r.

Segregacja, usuwanie, wykorzystywanie
odpadów komunalnych wraz z transportem
teren Gminy Lubicz

9.06.2003 r.

09.06.2013 r.

9.

Karat Elektro Recykling
Lubicz, ul. Toruńska 64
tel. 056 623 80 91

OŚW.7661/01/
06

Odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
(w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektron)

17.07.2006 r.

17.07.2016 r.

2.

3.

4.

7.

Ziemniak
na wesoło
Uczniowie klasy IIIa
i IIIb Szko³y Podstawowej w Grêbocinie wymyœlili i zorganizowali
konkurs na najœmieszniejsz¹ postaæ z ziemniaka.
Jury sk³adaj¹cej siê
z wychowawców klas
M.Bartosiñskiej i M.Dabrowska oceni³o prace
i przyzna³o nagrody.
Na zdjêciu zwyciêzcy konkursu od prawej
stoj¹:
Miko³aj
WoŸniewski, Karolina Romanowska, Dominika
B³otnicka.

Stan na dzień 30 września 2006 r.
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Flisak-Pawłowscy Złotoria liderem rozgrywek o mistrzostwo A Klasy

Wreszcie wygrywają
W obecnym sezonie 2006/
2007 KS Flisak-Paw³owscy
Z³otoria po 7 kolejkach jest liderem rozgrywek o mistrzostwo A Klasy z 16 punktami.
Dotychczas zanotowa³ 6 zwyciêstw i 1 remis nie przegrywaj¹c ¿adnego meczu. Zespó³
strzeli³ 20 bramek trac¹c tylko
7. Dotychczas na listê strzelców wpisywali siê: Krzysztof
Czerwiñski (9 bramek), Micha³
Suchocki (6 bramki), Mariusz
Chyb (2 bramki), po 1 bramce
strzelili Adam £¹cki, Krzysztof
Melnicki, Tomasz Nowak, Arkadiusz Wandowicz.
Klub osi¹ga tak dobre wyniki
dziêki pomocy z Urz¹du Gminy

Lubicz i sponsorom: MARKO
MAZBI Marioli i Zbigniewa
Paw³owskich, którzy anga¿uj¹
siê w dzia³alnoœæ klubu. Zarz¹d
klubu zwraca siê z uprzejm¹
proœb¹ do potencjalnych sponsorów o wsparcie finansowe
aby wesprzeæ dzia³alnoœæ najwiêkszego Klubu Sportowego
w Gminie Lubicz.
Zarz¹d Klubu i Sponsorzy
pragn¹ bardzo gor¹co podziêkowaæ wszystkim zawodnikom za poœwiêcenie i
zaanga¿owanie w grê.
KS Flisak-Paw³owscy Z³otoria posiada swoj¹ stronê in- -Paw³owscy Z³otoria). Istnieje pl, na którym mo¿na komenternetow¹ pod adresem: www. tak¿e forum klubu pod adre- towaæ wydarzenia zwi¹zane z
lubicz.pl (Sport -> KS Flisak- sem www.flisakzlotoria.fora. dzia³alnoœci¹ klubu.

Silna reprezentacja gminy Lubicz podczas festynu „Barwy Lata Dary Jesieni”

Smalec Lucyny,
czyli wizytówka gminy
Przedstawiciele Gminy Lubicz, która wchodzi w sk³ad Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Podgrodzie Toruñskie”, wziêli udzia³ w festynie „Barwy Lata Dary Jesieni”. 16
wrzeœnia w Przysieku zaprezentowa³o siê 12 Lokalnych Grup Dzia³ania z ca³ego
województwa kujawsko – pomorskiego.
Grupa rywalizowa³a w konkursie na najciekawsze stoisko
z produktem lokalnym. Atrakcji
nie brakowa³o. Panie z dawnego Ko³a Gospodyñ Wiejskich, a
obecnie Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych z Rogówka wys³a³y na festyn siln¹ reprezentacjê. Szczególne podziêkowania

nale¿¹ siê paniom: El¿biecie
Seweryn, Halinie Pastuszak,
Gabrieli Muzalewskiej, Ma³gorzacie Kwieciak, El¿biecie Kudliñskiej, które przygotowa³y
mnóstwo smako³yków: placek
lubicki, rogaliki z nadzieniem,
s³odkie grzybki, golonkê w piwie, pstr¹ga lubickiego w za-

lewie pomidorowej, sa³atkê z
ananasem, roladê serow¹ oraz
„Smalec Lucyny”. Stó³ bogato
zastawiony, piêknie ozdobiony jarzêbin¹, œwiecami, jab³kami, zrobi³ na uczestnikach
du¿e wra¿enie. Nie zabrak³o
amatorów pysznoœci, a potrawy szybko zniknê³y ze sto³u.
Zainteresowani pytali o przepisy i chwalili zdolnoœci kulinarne pañ z Rogówka.
Ma³¹
ekspozycjê
zaprezentowa³a
równie¿
firma
Eko-Ceramika z Jedwabna kolorowe donice, dzbany, wazony, œwieczniki, by³y ozdob¹
stoiska, a chêtnych do ich zakupu, by³o wielu. Do³¹czy³o do
nas Muzeum Piœmiennictwa i
Drukarstwa z Grêbocina, prezentuj¹c swoje logo i jeden z
eksponatów.
Nasi partnerzy z Wielkiej
Nieszawki i Z³ejwsi Wielkiej,
równie¿ wziêli udzia³ w imprezie. Firma Martwit serwowa³a
pyszne i zdrowe soki.
Tadeusz Che³miñski z £¹¿yna zaprezentowa³ kilka swoich
obrazów. Autor jest samoukiem, nigdy nie uczy³ siê
techniki malarskiej, jego obra-

zy to w³asne kompozycje. Swoj¹ pracê wykonuje w wolnych
chwilach, jest wierny swojej
pasji od 26 lat.
Kolekcjê drewnianych rzeŸb
zaprezentowa³ Juliusz Lewandowski, chocia¿ zajêcie traktuje jak hobby, jego przygoda
z rzeŸb¹ trwa ju¿ 15 lat. Pan
Juliusz obdarowuje rzeŸbami swoich znajomych, rodzinê,
wykonuje prace na zamówienie. Jego marzeniem jest wykonanie rzeŸby dinozaura w
naturalnych rozmiarach, ale
jak sam mówi, jego mo¿liwoœci
pozyskania surowca s¹ ograniczone.
Ciekawostk¹ by³a prezentacja
multimedialna,
jak¹
przygotowa³o
gospodarstwo
agroturystyczne Rancho z Ma³ej Nieszawki. Jak na ranczerów przysta³o, nie zabrak³o
snopków siana, kapeluszy, siod³a i muzyki rodem z Dzikiego
Zachodu. Wszyscy poczuliœmy
siê trochê jak bohaterowie westernu.
Mimo, ¿e grupie nie uda³o
siê wygraæ konkursu, wszyscy
uczestnicy uwa¿aj¹ udzia³ w
festynie za du¿y sukces. By³ to
dla nas debiut, a zdobyte doœwiadczenie na pewno zaowocuje. Byæ mo¿e w przysz³ym
roku?
IP
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W tym roku na terenie gminy Lubicz przebudowano i wyremontowano ponad 14 tyś. metrów kwadratowych dróg

Nie ma tanich dróg
Powierzchniowe
utrwalenie jest to pokrowiec powsta³y przez skropienie
wzmocnionej i uszorstnianej powierzchni emulsj¹
asfaltow¹, posypanie kruszywem i zawa³owanie. Zabieg ten mo¿e byæ jedno,
dwu lub trzykrotny.
Warstwy œcieralne wykonane metod¹ powierzchniowego utrwalenia wykazuj¹
du¿¹ szorstkoœæ, a wspó³czynnik tarcia na mokrej
nawierzchni ulega ma³ym
zmianom przy zmianach
prêdkoœci jazdy. S¹ to zatem nawierzchnie o korzystnych cechach pod wzglêdem
szczepnoœci.
Dwu – trzykrotne powierzchniowe
utrwalenie
nawierzchni jest znacznie
trwalsze, ni¿ jednokrotne.
Poza tym wielokrotne utrwalenie wytrzymuje znacznie
wiêksze
obci¹¿enie
nawierzchni ruchem, ni¿
utrwalenie jednokrotne.
W roku bie¿¹cym w opisanej technologii przebudowano i wyremontowano
piêæ ulic na terenie naszej
Gminy o ³¹cznej powierzchni 14.256,25 m2.
Wartoœæ tych robót wynios³a 354.809,76 z³.
1. ul. Piaskowa – Lubicz
Górny
2. ul. Sosnowa – Lubicz
Dolny

3. ul. Lipowa – Lubicz
Dolny
4. ul. S³oneczna – Grabowiec
5. ul. Owocowa – Grêbocin
Dodatkow¹
jest
ulica
Owocowa w miejscowoœci
Grêbocin. Gmina Lubicz
otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 40.000 z³ ze œrodków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zdajemy sobie sprawê ¿e
z uwagi na wzrost cen materia³ów i us³ug drogowych
wartoœæ robót w latach nastêpnych mo¿e ulec zmianie
(zwiêkszeniu), ale i tak bêdzie o wiele ni¿sza ni¿ wykonanie typowej nawierzchni z zarz¹dami Dróg Powiatowych w Toruniu, Dróg Woasfaltowej.
jewódzkich w Bydgoszczy
Budowa chodników oraz Generaln¹ Dyrekcj¹
Dróg Krajowych i Autostrad
Zarz¹d Dróg, Gospodarki
w Bydgoszczy Rejon Dróg
Mieszkaniowej i KomunalKrajowych w Toruniu, któnej w Lubiczu realizowa³ w
re wykaza³y du¿e zrozumietym roku równie¿ inne inwenie dla potrzeb zwiêkszenia
stycje. Nale¿y do nich budobezpieczeñstwa w obrêbie
wa chodników przy drogach
tych dróg, a przede wszystpowiatowych w Brzezinku,
kim dobr¹ wolê i podjê³y
Krobii i M³yñcu Drugim,
siê wspólnej realizacji tych
przy drodze wojewódzkiej
przedsiêwziêæ.
nr 552 Grêbocin – Papowo
Chodnik przy drodze kraoraz na skrzy¿owaniu drogi
jowej
i drogach powiatopowiatowej z drog¹ krajow¹
wych
by³y
i s¹ budowane
w Lubiczu Dolnym.
przez
pracowników
Zarz¹du
Inwestycje te mog³y zoDróg,
Gospodarki
Mieszkastaæ zrealizowane dziêki
zrozumieniu i wspó³pracy niowej i Komunalnej w Lubiczu.
W ten sposób wybudowano 700 metrów bie¿¹cych
chodników, do koñca roku
planuje siê wykonanie kolejnych odcinków w miejscowoœci Krobia i Lubicz
Dolny o ³¹cznej d³ugoœci ok.
260 metrów bie¿¹cych.
Prace przep³ywa³y sprawnie, a jakoœæ robót nie ustêpuje w ¿adnej mierze od
jakoœci robót zak³adów proWydawca:
Urz¹d Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruñska 21
tel. (056) 678-21-28,
fax (056) 678-21-22
e-mail: info@lubicz.pl;
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny:
Barbara Wiertel

fesjonalnych.

Oświetlenia uliczne
Do wykonania w 2006 roku by³o ³¹cznie 147 lamp
ulicznych na terenie 16 so³ectw zapisanych w 51 zadaniach bud¿etowych.
Oczywiœcie najpierw trzeba by³o przebrn¹æ d³ug¹
procedurê uzyskania potrzebnych
dokumentów
(przygotowanie map, uzyskanie warunków i decyzji, opracowanie projektów,
podpisanie umów uzgodnienia z instytucjami) ¿eby
ostatecznie dojœæ do wy³onienia wykonawców, którzy
to oœwietlenie wybuduj¹.
Czêœæ zadañ zosta³o ju¿ wykonana, pozosta³e zadania
wed³ug podpisanych umów
oraz zapewnieñ wykonawców zostan¹ zrealizowane w
miesi¹cu listopad bie¿¹cego roku.
Ponadto do koñca roku w
ramach konserwacji istniej¹cych oœwietleñ ulicznych
zostan¹ wymienione stare
oprawy w 72 punktach na
nowe energooszczêdne.
Nak³ad: 2200 egzemplarzy
Druk:

