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Tradycja stara
jak ziemia
Choæ gmina Lubicz ma ju¿ raczej charakter pod- bowiem to wspólna praca zblimiejski, œwiêto rolników wci¹¿ jest jednym z najwa¿- ¿a ludzi do siebie najbardziej.
Po Mszy Œwiêtej odprawionej
niejszych wydarzeñ w ¿yciu jej mieszkañców.
Co roku na do¿ynki przyje¿d¿aj¹ rolnicy z ca³ej gminy,
aby wzi¹æ udzia³ w tych tradycyjnych uroczystoœciach. Jak
co roku do¿ynki rozpoczê³y siê
Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele parafialnym pod wezwaniem Œwiêtej Teresy od Dzieci¹tka Jezus
w Grêbocinie.
W tym roku do¿ynki gminne
odby³y siê 25 sierpnia 2007 r.
Uczestniczyli w nich nie tylko
rolnicy, ale równie¿ przetwórcy
rolni pracuj¹cy na terenie gminy Lubicz. Wiêkszoœæ mia³a

okazjê zaprezentowania swoich
produktów. Do¿ynki by³y wiêc
nie tylko okazj¹ do œwiêtowania, ale równie¿ do promocji.
Zdaniem wystawców imprezy takie przyczyniaj¹ siê do
wzrostu renomy producentów
rolnych. Tegoroczne do¿ynki
gminne zosta³y zorganizowane
przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
Podgrodzie Toruñskie, Wójta gminy Lubicz oraz samych
rolników. Zw³aszcza za zaanga¿owanie tych ostatnich organizatorzy s¹ bardzo wdziêczni,

w podnios³ej i uroczystej atmosferze, uczestnicy do¿ynek
przeszli barwnym korowodem
do Zespo³u Szkó³ nr 2 w Grêbocinie.
Po ¿yczeniach i podziêkowaniach z³o¿onych na rêce rolników przez wójta gminy Marka
Olszewskiego,
zgromadzeni
wys³uchali koncertu Chóru
Seniora z Grêbocina. Muzyka i wspólna zabawa by³y doskona³¹ okazj¹ do wzajemnej
integracji, wymiany doœwiadczeñ oraz radowania siê z zebranych plonów.

Wójt Gminy Lubicz apeluje
do mieszkańców gminy, którzy
jeszcze nie wymienili starych
dowodów osobistych,
aby uczynili to niezwłocznie

Czasu coraz mniej
W Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Lubiczu od 1 wrzeœnia do 29
grudnia br. uruchomiono dodatkowe dy¿ury pracowników zwi¹zane
z wymian¹ dowodów osobistych.
W ka¿d¹ sobotê w godz. od 8.00
do 14.00 oraz w dni powszednie do
godz. 17.00 pracownicy oczekuj¹
na mieszkañców gminy, aby mogli
wymieniæ stare dowody osobiste.
Pracownicy Urzêdu Gminy, jak
i Banku Spó³dzielczego pe³ni¹ dy¿ury, aby jak najszybciej dokonaæ
wymiany dokumentów.
Jak ostatnio zostaliœmy poinformowani przez Wydzia³ Spraw
Obywatelskich Kujawsko –Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego w dniu 7 wrzeœnia w przyjêtej
przez Sejm ustawie, wyd³u¿ono
okres pos³ugiwania siê starymi,
ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008r.
Wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y sk³adaæ nadal do 31
Po Mszy Œwiêtej odprawionej w uroczystym i podnios³ym charakterze uczestnicy do¿ygrudnia 2007r !
nek przeszli do Zespo³u Szkó³ w Grêbocinie, gdzie czeka³ na nich poczêstunek i dobra
(WIÊCEJ NA TEN TEMAT
zabawa
NA STRONIE 2.)
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Nowoczesna sala komputerowa w szkole w Gronowie

Dobry początek roku
W tym roku rozpoczêcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie przebiega³o
inaczej ni¿ zwykle. W tej niedu¿ej szkole otwarta zosta³a
nowoczesna sala komputerowa, której wyposa¿enie otrzymaliœmy w ramach projektu
„Pracownie Komputerowe dla
Szkó³” - Pracownie Macintosh.
Realizacja tego przedsiêwziêcia
by³a mo¿liwa tylko dziêki pomocy i wsparciu finansowemu
w³adz Gminy Lubicz.
Oddanie do u¿ytku nowej sali komputerowej dla uczniów
zbieg³o siê z uroczystym rozpoczêciem roku szkolnego. Do
Gronowa z tej okazji przyjechali m.in. przewodnicz¹cy Rady
Gminy Lubicz - Kazimierz Ry-

backi, Krystyna £êc - inspektor
ds. oœwiaty, Karina Wroniecka - radna Gminy Lubicz oraz
licznie przybyli rodzice. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wspólnym odœpiewaniem Mazurka
D¹browskiego i przemówieniem pani dyrektor, która podziêkowa³a w³adzom gminy za
zrozumienie, wsparcie i ¿yczliwoœæ okazywan¹ naszej placówce oraz Radzie Rodziców
za sfinansowanie modernizacji
œwietlicy szkolnej.
Po czym nast¹pi³o uroczyste
przeciêcie wstêgi do nowej sali
komputerowej.
Uczniowie podziêkowali za
ten wspania³y prezent gor¹cymi brawami i artystycznymi
popisami.

Przypominamy o konieczności ustawowej wymiany dowodów
osobistych wydanych w formie książeczkowej
przed dniem 1 stycznia 2001 roku. Dokumenty te zachowują
ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.

WYMIANA DOWODÓW
OSOBISTYCH
Od 1 wrzeœnia 2007 r. do 29 grudnia 2007 r. stanowisko
zwi¹zane z dowodami osobistymi czynne bêdzie w dni powszednie w godzinach od 7.15 do 17.00 oraz w ka¿d¹ sobotê w godzinach od 8.00 do 14.00. Dziêki temu wszyscy zainteresowani
mog¹ wymieniæ dowody w ustawowym terminie. Termin wa¿noœci jest terminem ostatecznym i nie bêdzie przed³u¿ony przez
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Termin ustawowej wymiany dowodów osobistych wydanych
przed dniem 1 stycznia 2001 roku ustalony zosta³ w ustawie
z dnia 12 wrzeœnia 2002 r. zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz ustawy
o dzia³alnoœci gospodarczej /Dz. U. Nr 183, poz. 1522/.
Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski
Do wniosku o wymianê dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ:
* 2 aktualne fotografie na jasnym tle przedstawiaj¹ce osobê
w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
* odpis skrócony aktu urodzenia (gdy nie by³ wydany w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lubiczu) w przypadku osób, które nie
wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski lub które ubiegaj¹ siê o dowód
po raz pierwszy
* odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa (gdy nie by³ wydany
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lubiczu) z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku
* dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego
* dotychczasowy dowód osobisty do wgl¹du
OP£ATA
30 z³ na konto urzêdu - BS Grêbocin 07 94910003 0010 0000
0114 0008

Szansa na logo „Zielonych Płuc Polski”
dla firm z Gminy Lubicz
W ramach projektu „Pracownie Komputerowe dla Szkó³”
szko³a w Gronowie otrzyma³a dotacjê na wyposa¿enie nowoczesnej sali komputerowej

Doposażenie świetlic z terenu gminy

Fantom i komputery
Organizacje spo³eczne z naszej gminy po raz kolejny ubiega³y siê o dotacje w konkursie
og³oszonym przez Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomorskiego na “doposa¿enie wiejskich
œwietlic œrodowiskowych dla
dzieci i m³odzie¿y”. Uda³o siê
pozyskaæ pieni¹dze na zakup
sprzêtu, który s³u¿y³ bêdzie lokalnej spo³ecznoœci.
Œwietlica przy Parafii Œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus
w Grêbocinie otrzyma³a œrodki na zakup sprzêtu nag³oœnieniowego, stolików i krzese³.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Brzezinku pieni¹¿ki z uzy-

skanej dotacji przeznaczy³a na wymianê krzese³ i stolików. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Gronowie dziêki tej pomocy
zakupi³a komputer, fantom,
ko³nierze ortopedyczne oraz
gry.
Wszystkie te organizacje aktywnie staraj¹ siê o œrodki finansowe od kilku lat, dziêki
czemu stale wzbogacaj¹ swoj¹
ofertê zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y. Oferuj¹ im pomoc edukacyjn¹, pomagaj¹ kszta³towaæ
w³aœciwe
postawy
etyczne
i moralne, a tak¿e organizuj¹
imprezy, gry i zabawy ruchowe.

Urz¹d Gminy Lubicz informuje, ¿e w zwi¹zku z przy³¹czeniem terenu Gminy Lubicz do obszaru „Zielonych P³uc Polski” firmy zarejestrowane na jej obszarze mog¹ staraæ siê
o opatrywanie swych produktów i us³ug logo tej inicjatywy.
Otrzymanie tego wyró¿nienia z pewnoœci¹ pomo¿e jeszcze
bardziej polepszyæ wizerunek firmy, o ile spe³ni ona kryteria
przyjaznoœci wobec œrodowiska przyrodniczego i kulturowego. Urz¹d gor¹co zachêca do skorzystania z tej niezwykle interesuj¹cej oferty.
Zg³oszenia firm przyjmuje referat Promocji i Rozwoju Urzêdu Gminy Lubicz, tel. 56-6744015, e-mail: rozwoj@lubicz.pl

CENTRUM WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ramach realizacji projektu “Poprawa jakoœci ¿ycia na
obszarze funkcjonowania LGD Podgrodzie Toruñskie”
powstaj¹ Punkty Wspierania Przedsiêbiorczoœci.
Punkty konsultacyjne funkcjonuj¹ w gminie Lubicz, Z³awieœ Wielka i Wielka Nieszawka. Eksperci udzielaj¹ wsparcia
doradczego w zakresie zak³adania firmy, rozwoju przedsiêbiorstwa, mo¿liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrznych.
W Urzêdzie Gminy w Lubiczu porady mo¿na uzyskaæ
w pok. nr 14 (I p.), tel. 056 678 21 22.
Godziny funkcjonowania punktu: poniedzia³ek, œroda,
czwartek, pi¹tek w godz.13.30-15.00, wtorek w godz.14.00-16.15.
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Po prawie 40 latach pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii
Pani Barbara Kisielewska odeszła na zasłużoną emeryturę

W szkole pozostaną jej ślady
31 sierpnia 2007 r. Pani Barbara Kisielewska zakoñczy³a
sw¹ 39-cio letni¹ nauczycielsk¹ kadencjê w Szkole Podstawowej w Z³otorii. Spêdzi³a w tej szkole lata w³asnej szkolnej
edukacji i tu stawia³a pierwsze kroki w pracy zawodowej jako nauczycielka. Funkcjê dyrektora pe³ni³a nieprzerwanie
od sierpnia 1977 roku tj. przez 30 lat.
Wraz ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ spo³eczn¹ w kraju,
zmienia³a oblicze szko³y, dostosowuj¹c j¹ do potrzeb œrodowiska. Wdra¿a³a ró¿norodne
formy dzia³alnoœci dydaktyczno – wychowawczej, modyfikowa³a organizacjê procesu
nauczania.
Efektem tego by³o zmniejszenie drugorocznoœci, wyeliminowanie wagarowania, wzrost
liczebnoœci laureatów w konkursach
przedmiotowych.
Wspiera³a rodziców w wychowaniu przez realizacjê zadañ
zawartych w nowatorsko opracowanym programie wspó³pracy.
Zadba³a o bazê szko³y powiêkszaj¹c j¹ o budynek dla
klas I – III. Systematycznie

dba³a o prowadzenie remontów, których efektem jest estetyczny wygl¹d i funkcjonalnoœæ
pomieszczeñ szkolnych. Sobie tylko znanymi sposobami
znajdowa³a sponsorów i pozyskiwa³a pieni¹dze na potrzeby
szko³y. Dziêki zgromadzonym
funduszom w roku 1995 powsta³a w szkole pierwsza pracownia komputerowa a w roku
1999 pe³nowymiarowe boisko
do pi³ki koszykowej.
Barbara Kisielewska przez
wszystkie lata pracy wci¹¿ siê
uczy³a. Szkolenia, kursy, specjalistyczne spotkania.... Inspirowa³a tym grono pedagogiczne
do ustawicznego dokszta³cania
i podnoszenia kwalifikacji.
By³a osob¹ kreatywn¹, kompetentn¹, poszukuj¹c¹ no-

wych skutecznych rozwi¹zañ
w dzia³aniu szko³y. Cieszy³a siê zaufaniem, szacunkiem
i autorytetem w miejscu pracy
i w œrodowisku lokalnym.
Stworzy³a szko³ê przyjazn¹
dziecku, zintegrowan¹ ze œrodowiskiem, dobrze wyposa¿on¹
dydaktycznie, z bogat¹ ofert¹
programow¹ i twórcz¹ kadr¹
pedagogiczn¹. Szko³ê skuteczn¹ dydaktycznie, lubian¹ przez
uczniów i rodziców, wysoko
ocenian¹ przez wszystkich.
Za wieloletni¹ wyró¿niaj¹c¹
pracê zawodow¹ Barbara Kisielewska zosta³a odznaczona
Br¹zowym i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, uhonorowana Nagrodami Ministra
Oœwiaty i Wychowania, Kuratora Oœwiaty a tak¿e wielokrotnie Nagrod¹ Wójta Gminy
Lubicz.
Jako jedna z pierwszych uzyska³a stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Przez Ministra
Oœwiaty, Wychowania i Spor-

tu wpisana na listê ekspertów
do spraw awansu zawodowego
nauczycieli.
Dziêkuj¹c Pani Barbarze Kisielewskiej za wieloletni¹ owocn¹ pracê dla dobra m³odzie¿y,
za zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, ¿yczymy wielu lat
w zdrowiu i dalszej aktywnoœci
w realizacji ¿yciowych planów
i zamierzeñ.

Czesława i Jan Jurkiewicz z Lubicza Dolnego, Honorata i Zdzisław Sulińscy z Brzezinka oraz Halina i Franciszek Wojciechowscy
z Grabowca, Jadwiga i Jan Widlińscy ze Złotorii oraz Teresa i Jerzy Cieślikowscy również ze Złotorii obchodzili Złote Gody.

Złote pary naszej gminy
Choæ prze¿yli z sob¹ 50 lat,
a wydaje siê, ¿e poznali siê tak
niedawno... Po tylu latach patrz¹ na swoje ¿ycie i nie ¿a³uj¹ –
lat przepracowanych, wspólnych
zmartwieñ i radoœci. Dziœ mog¹
z dum¹ spojrzeæ na to co w ¿yciu
osi¹gnêli. Maj¹ dzieci, wnuki,
prawnuki. I ¿ycz¹ ka¿demu, ¿eby doczeka³ siê takiego szczêœcia.
Zgodnoœæ ich wspólnego ¿ycia,
trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra za³o¿onej przed pó³ wiekiem
rodziny, doceniony zosta³ przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przyzna³ Jubilatom
specjalne odznaczenia „za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Aktu
dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona³ wójt Gminy Lubicz, Marek
Olszewski, na uroczystoœci, która
odby³a siê 24 maja i 22 czerwca
br. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lubiczu. Akt dekoracji by³
niejako oficjalnym przypieczêtowaniem ze strony Rzeczpospolitej prawdy o wzorze ma³¿eñstwa
Jubilatów, a tak¿e wyrazem nadziei, ¿e nadal bêd¹ s³u¿yæ swym
przyk³adem i doœwiadczeniem
dla dobra przysz³ych pokoleñ.
Ma³¿onkowie z³o¿yli sobie wza-

Dostojni jubilaci po prze¿ytych wspólnie 50 latach ¿ycz¹ wszystkim takiego szczêœcia,
jakie by³o ich udzia³em
jemne podziêkowania za to, ¿e
ich ma³¿eñstwa przez 50 lat by³y
zgodne, szczêœliwe i trwa³e. Uroczystoœæ w której uczestniczy-

li cz³onkowie rodzin Jubilatów
przebieg³a w mi³ej, sympatycznej i pe³nej wzruszeñ atmosferze. By³y gratulacje i ¿yczenia

doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic, a tak¿e
kwiaty, lampka szampana i pami¹tkowy dyplom.
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KONKURS “LUBICZ CORAZ PIĘKNIEJSZY”
X edycja konkursu na naj³adniejszy ogród i najpiêkniej ukwiecony balkon w So³ectwie Lubicz Górny.
Komisja konkursowa w dniu 4 lipca 2007r. obejrza³a zg³oszone
do konkursu ogródki i balkony.
W kategorii naj³adniejszy ogród przyzna³a:
I miejsce - Pani Karolina Rumiñska ul. Polna
II miejsce - Pani Katarzyna Sucha ul. Trzaskalskiego
III miejsce - Pani Jadwiga Chyñczyñska ul. Lipnowska
W kategorii najpiêkniej ukwiecony balkon przyzna³a:
I miejsce - Pani Beata Poznañska ul. Lipnowska
II miejsce - Pani Halina Kisielewska ul. Polna
Uroczyste og³oszenie wyników, wrêczenie laureatom pami¹tkowych dyplomów i upominków nast¹pi³o 1 wrzeœnia podczas festynu w Lubiczu.
So³tys: S³awomira Korzeniewska

Szanowni Mieszkańcy Lubicza Dolnego i okolic:

Klub „Arka” zaprasza!
 Masz wolny czas, hobby, zainteresowania?
 PrzyjdŸ do Klubu Seniora „Arka” w Lubiczu Dolnym. Spêdzisz mile czas w weso³ym towarzystwie, a tak¿e mo¿esz
zasiliæ szeregi chóru, skorzystaæ z wymiany ró¿nych doœwiadczeñ, umiejêtnoœci i innych atrakcyjnych zajêæ.
Szczególnie zapraszamy nowych mieszkañców Lubicza Dolnego. Zale¿y nam na wzajemnym poznaniu siê i integracji.
Zapraszamy w drugi i ostatni czwartek ka¿dego miesi¹ca na
godzinê 18.00 na próby chóru do œwietlicy œrodowiskowej
przy ul. Toruñskiej 24.
Zarz¹d Klubu Seniora „Arka” w Lubiczu

UWAGA !
Urz¹d Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludnoœci
oraz sprawy zwi¹zane z dowodami osobistymi
przeniesione do budynku „B”
Urzêdu Gminy Lubicz ul. Toruñska 24
(budynek by³ego przedszkola).
Pokój Nr 5 ( I piêtro)
– Dowody osobiste (056) 674 40 13
Pokój Nr 6 ( I piêtro)
– Ewidencja Ludnoœci i USC
(056) 674 40 14 i (056) 678 27 08

EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORSTW
prowadzących na terenie Gminy Lubicz działalność w zakresie :
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
L.p

Nazwa i adres firmy

Decyzja nr data
wydania

Zakres i teren
dzia³alnoœci

Termin
rozpoczêcia

Termin
zakoñczenia

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

Wywóz nieczystoœci
P³ynnych
S³awomir Korpalski
Lubicz, ul.Nowowiejska 3a
Tel. 056/678 25 78,
0-608 802 084

OŒW.7051-02
z dnia27.02.2007
r.

Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoœci ciek³ych – teren Gminy
Lubicz

27.02.2007 r.

27.02.2017 r.

2

Wywóz nieczystoœci
P³ynnych
Jacek Dolega
Lubicz, ul.Rataja 4a/17
tel. 678 50 12,
0-605 574 380

OŒW.7661/03
z dnia
23.10.2006 r.

Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoœci ciek³ych – teren Gminy
Lubicz

26.10.2006 r.

26.10.2006 r.

3

Wywóz nieczystoœci
P³ynnych
Marek Szatkowski
Z³otoria, ul.Lipowa 18
tel. 056/648 99 13,
0-603 893 613

OŒW.7661/02
z dnia
22.09.2006 r.

Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoœci ciek³ych – teren Gminy
Lubicz

22.09.2006 r.

22.09.2006 r.

4

Wywóz nieczystoœci
P³ynnych
Zbigniew Dolega
Lubicz, ul.Sosnowa 13
tel. 056/678 22 62,
0-607 918 533

OŒW.7661-03/07
z dnia
1.03.2007 r.

Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoœci ciek³ych – teren Gminy
Lubicz

1.03.2007 r.

1.03.2007 r.
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Na uroczystość 130-lecia istnienia jednostki OSP w Lubiczu przyszli nie tylko ważni goście,
ale przede wszystkim mieszkańcy Lubicza

Złoto, srebro i brąz tej ziemi
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Lubiczu ju¿ od 130 lat
spieszy z pomoc¹ wszystkim, którzy tego potrzebuj¹.
Ochotnicy stra¿acy od pokoleñ stawiaj¹ siê na ka¿dy
sygna³, gdy w potrzebie s¹ nie tylko mieszkañcy Lubicza, ale tak¿e dotkniêci przez los mieszkañcy s¹siednich miejscowoœci.
130 lat OSP w Lubiczu to
wiele kart dumy, heroizmu
i poœwiêcenia w imiê ludzkiej
przyjaŸni i solidarnoœci. Stra¿acy z Lubicza nigdy jednak
swoimi dokonaniami nie obnosili siê – wystarczy³a im zwyk³a
ludzka wdziêcznoœæ i œwiadomoœæ, ¿e s¹ po prostu potrzebni.
18 sierpnia 2007 r. OSP
w Lubiczu obchodzi³a 130-lecie swojego istnienia. Z tej
okazji Zarz¹d G³ówny Zwi¹z-

ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych uhonorowa³ jednostkê
Medalem honorowym im. Boles³awa Chomicza. Uroczystej
dekoracji dokona³ v-ce Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu – druh
Janusz Gerke. Natomiast Pre-

zes Zarz¹du G³ównego ZOSP –
druh Waldemar Pawlak przes³a³ list gratulacyjny.
Jednostka z racji obchodzonego jubileuszu obdarowana
zosta³a wieloma prezentami.
Otrzyma³a min. osprzêt stra¿acki tj. wê¿e i pr¹downice, pami¹tkowy puchar, grawertony
i bursztynowy k³os oprawiony
w srebro.
Zarz¹d OSP w Lubiczu wy- tym Medalem za Zas³ugi dla
st¹pi³ o uhonorowanie dzia- Po¿arnictwa: Ryszard Korpal³aczy stra¿ackich krzy¿ami ski, Zbigniew Glinkau, Irena
Nowakowska, Wojciech Bronis³aw Sobieszak, Wojciech Zieliñski.
Srebrnym – Jan Klawiñski,
Janusz Kowalski, Henryk Lewandowski i Stefan Wójcik.
Br¹zowym – Micha³ D¹brosza,
Marian G¹ska, Micha³ G¹ska,
Rafa³ G¹ska, Maciej Kempiñski, Marek Kowalski, Pawe³
Kowalski, Dawid Nowakowski, Maciej Szewczyk i Andrzej
Zwierzyñski.
Obchody 130-lecia jednostki
by³y okazj¹ do podziêkowania
druhom za ich bezinteresown¹ pracê na rzecz jednostki
i œrodowiska, ale nade wszystko za czynny udzia³ w akcjach
zas³ugi oraz odznaczeniami re- ratowniczo – gaœniczych. Ich
sortowymi. Do odznaczeñ pañ- ofiarnoœæ i spontanicznoœæ
stwowych wytypowani zostali: przez 130 lat zara¿a coraz to
Jan Miszewski, Jan Chmielew- nowe pokolenia. Nie zabrak³o
ski i Józef Jordan.
Za ofiarnoœæ i pracê na rzecz
jednostki druhowie odznaczeni zostali medalami i tak: Z³o-

Jubileuszowe obchody zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ min.
V-ce Prezes Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu – dh. Janusz Gerke, Prezes Zarz¹du powiatu ZOSP –
Wies³aw Bachan, Starosta Powiatu Toruñskiego – Miros³aw
Graczyk, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Toruñskiego – Andrzej Siemianowski, radni powiatowi: Barbara Kisielewska,
Leszek Syroka, Arkadiusz Adamek, Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu – m³. bryg. Krzysztof Micha³owski, Komendant Miejski PSP w Toruniu – m³. bryg. Kazimierz Stafiej,
Naczelnik Wydzia³u Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Toruniu – m³. bryg. S³awomir
Kamiñski, Wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski, Sekretarz Urzêdu – Teresa Gryciuk, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Lubicz – Kazimierz Rybacki, radni Gminy Lubicz, Z-ca Prezesa ZOSP w Lubiczu – dh. Maria B³aszczyk, Komendant
Gminny ZOSP – dh. Franciszek KoŸlikowski, delegacja OSP
z Wejherowa, delegacje OSP z terenu gminy, przedstawiciele
firmy TORUÑ – PACIFIC Sp. z o.o. p. Jaros³aw Szczepanowski, S³awomir Zdrojewski, Adam Zieliñski, Krzysztof Olesiak,
mieszkañcy wsi.

te¿ wspomnieñ i przywo³ania
tych, którzy tê jednostkê tworzyli.
Ks. Stanis³aw Jarz¹bek –
Machnij odprawi³ uroczyst¹
mszê œw. za dusze wszystkich
zmar³ych stra¿aków. Prezes
OSP Ryszard Korpalski wrêczy³ druhnom i druhom okolicznoœciowe dyplomy. Równie¿
specjalne podziêkowania skierowane by³y dla w³adz gminnych i firm wspomagaj¹cych
jednostkê. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ firma JURMET Sp. z o.o. w Lubiczu i
CEREAL PARTNERS POLAND
TORUÑ – PACIFIC Sp. z o.o.
w Toruniu.
Wydana zosta³a pami¹tkowa publikacja upamiêtniaj¹ca
dzieje stra¿y w Lubiczu.
Uroczystoœæ uœwietniona zosta³a wystêpami M³odzie¿owej
Orkiestry Dêtej z Dobrzejewic.
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Festyn w Kopaninie

25 sierpnia 2007 r. ju¿ od wczesnych godzin przedpo³udniowych strefa zabaw dla najm³odszych przyci¹ga³a dzieci do
korzystania ze zje¿d¿alni, trampoliny i innych atrakcji w Kopaninie.
By³o to preludium do dalszej zabawy, która rozpoczê³a siê
w godzinach popo³udniowych. Nie zabrak³o kie³basek pieczonych przy ognisku jak równie¿ s³odkiego tortu. Przy dŸwiêkach
œwiatowych i polskich przebojów tanecznych bawiono siê doskonale.
Wspólna zabawa by³a dobr¹ okazj¹ do integracji i mi³ego zakoñczenia wakacji.

Jubileusz 80 - lecia OSP w Brzezinku

Druhowie jak malowani

Festyn w Krobi
Ostatnia sobota sierpnia to doskona³a okazja ¿eby wspólnie
œwiêtowaæ zakoñczenie wakacji i w mi³ym nastroju wejœæ w nowy rok szkolny. Tak w³aœnie mieszkañcy so³ectwa Krobia 25
sierpnia 2007 r. poprzez wspóln¹ zabawê zacieœniali wiêzy (nie
tylko s¹siedzkie) i integrowali siê, zw³aszcza, ¿e pogoda by³a ku
temu bardzo sprzyjaj¹ca.
Nie zabrak³o wystêpów Andrzeja Rybiñskiego, konkursów,
koncertu orkiestry dêtej, placu zabaw dla najm³odszych i oczywiœcie fajerwerków.
Festyn w Krobi zgromadzi³ wielu mieszkañców gminy Lubicz,
spotka³ siê z ich du¿ym aplauzem i aprobat¹.

Wydawca:
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
Nak³ad: 2000 egzemplarzy

W niedzielê 26 sierpnia 2007
r. zorganizowano uroczystoœæ
z okazji 80 lecia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Brzezinku.
Odznaczono 23 najbardziej zas³u¿one osoby. Z³oty medal
otrzymali: Adam Gackowski,
Gabriel Wegner, Tadeusz Marunowski. Srebrny: Jaros³aw
Grodzicki, Mi³osz Grodzicki,
Jaros³aw Janiaczyk. Br¹zowy
medal: Agnieszka Skrzyniecka,
Katarzyna Tucholska, ¯aneta
G³owacka, Marcin Nowakowski, Sylwester Czapla, Mariusz
Zió³kowski, Rafa³ Gackowski.

Na s³owa uznania zas³uguj¹
tak¿e bezkonkurencyjne w zawodach stra¿ackich dziewczyny z Brzezinka, które otrzyma³y
Z³ot¹ Odznakê MDP.
W uroczystoœci udzia³ wziêli
przedstawiciele
Stra¿y
Po¿arnych z Torunia, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej
Siemianowski,
Wójt
Gminy Lubicz Marek Olszewski,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Lubicz Kazimierz Rybacki,
radni, delegacje OSP z terenu gminy oraz przedstawiciele
Kó³ka Rolniczego.

OGŁOSZENIE dla poborowych
W DNIACH OD 01 DO 03 PAŹDZIERNIKA 2007 R. PRZEPROWADZONA ZOSTANIE REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH – MÊ¯CZYZN URODZONYCH W 1989 R., KTÓRA
ODBÊDZIE SIÊ W SALI NR 4 URZÊDU GMINY W LUBICZU,
PRZY UL. TORUÑSKIEJ 21.
ZG£OSZENIU DO REJESTRACJI PODLEGAJ¥ TAK¯E MÊ¯CZYŹNI STARSI, KTÓRZY NIE DOPE£NILI TEGO OBOWI¥ZKU A NIE PRZEKROCZYLI 24 ROKU ¯YCIA.

Druk:

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Gronowie Rados³aw Tatara
oraz Micha³ Brzustowicz zajêli II miejsce w Wyœcigu Szkó³ Podstawowych „Bystrzaki Plusa” mini Tour de Pologne, który odby³ siê 10 wrzeœnia 2007 r. w Olsztynie. Ch³opcy wywalczyli dla
swojej szko³y wspania³y zestaw TV LCD + odtwarzacz DVD.
Na zdjêciu Rados³aw Tatara (od prawej), trener Zbigniew Barcikowski oraz Micha³ Brzustowicz. Gratulujemy sukcesu!

