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„Nie da siê przeceniæ roli, jak¹ pe³nicie ka¿dego dnia....” tymi s³owami przywita³ druhny i druhów, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP Ryszard Korpalski na Gminnych Obchodach Dnia Stra¿aka, które odby³y siê 3 maja 2008 r. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹
w intencji stra¿aków w Koœciele Parafialnym w Grêbocinie. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele samorz¹du: Wójt Marek Olszewski, Radni Gminy Lubicz oraz zaproszeni goœcie. W imprezie
udzia³ wziê³o wielu mieszkañców gminy. Zas³u¿onym stra¿akom zosta³y wrêczone medale i odznaczenia, a dodatkow¹ atrakcj¹ dla wszystkich uczestników by³ Wieczorek Taneczny w Domu
Stra¿aka.

APEL
WÓJTA GMINY LUBICZ
W zwi¹zku z trwaj¹cym okresem porz¹dków wiosennych na nieruchomoœciach oraz w ich otoczeniu, apelujê do Mieszkañców Gminy
Lubicz o niewyrzucanie œmieci na tereny u¿ytecznoœci publicznej.
Na terenie gminy znacznie wzros³a iloœæ dzikich wysypisk œmieci.
ZnaleŸæ je mo¿na prawie wszêdzie - na poboczach dróg, nieu¿ytkach,
zachwaszczonych dzia³kach oraz na terenach zielonych. Zwracam
siê wiêc do wszystkich Mieszkañców gminy - dbajmy o nasze wspólne dobro, jakim s¹ lasy, ³¹ki i drogi.
Jednoczeœnie przypominam o ci¹¿¹cym na Mieszkañcach Gminy Lubicz obowi¹zku realizacji uchwa³y Rady Gminy Lubicz z dnia
31 maja 2006r. Nr XLIX/581/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Lubicz, w szczególnoœci dot. :
- budynków i ich otoczenia: zgodnie z § 4 w/w uchwa³y w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie nieruchomoœci w czystoœci
i porz¹dku m.in poprzez usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeñ z pomieszczeñ (klatki schodowe, korytarze), niezabudowanej
czêœci nieruchomoœci (podwórza, chodniki) oraz z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego (usuwanie liœci, b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ)
- wywozu nieczystoœci: zgodnie z § 19 i 20 w/w ustawy w³aœciciele
nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do gromadzenia odpadów ciek³ych w
bezodp³ywowych zbiornikach, do ich wywozu w terminach zapobiegaj¹cych przepe³nieniu i przelaniu siê nieczystoœci na powierzchniê
lub przenikaniu do gruntu oraz do udokumentowania korzystania
z us³ug przedsiêbiorstw opró¿niaj¹cych zbiorniki bezodp³ywowe za
pomoc¹ umów lub rachunków.
Przepisy dostêpne na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz.

I ty możesz zostać rycerzem – za unijne pieniądze!
Na terenie Gminy Lubicz rusza projekt „Przesz³oœæ dla
przysz³oœci” finansowany ze
œrodków unijnego Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt skierowany jest do
uczniów z gimnazjów w Grêbocinie i Lubiczu Górnym, którzy
interesuj¹ siê histori¹.
Teraz w praktyce bêd¹ mogli poszerzyæ swoj¹ wiedzê na
zajêciach praktycznych obejmuj¹cych m.in. naukê fechtunku uzbrojeniem rycerskim,
naukê tañca œredniowiecznego
oraz wyrobu strza³, ko³czanów,
grotów, zbroi, a tak¿e garncarstwo, wyrób pergaminu i papieru, czy te¿ powroŸnictwo.
Zajêcia prowadziæ bêd¹ najlepsi fachowcy z tych dziedzin
z ca³ej Polski. Podsumowaniem
zajêæ bêdzie udzia³ m³odzie¿y
w Festynie Rycerskim w Grê-

bocinie w po³owie czerwca tego roku, jako grupy giermków i
m³odych dam przy boku zastêpów rycerskich z ca³ej Polski.
Projekt przygotowany zosta³
przez Referat Promocji i Rozwoju Urzêdu Gminy Lubicz, w
partnerstwie z Fundacj¹ Œwi¹tynia Sztuki z Grêbocina, Stowarzyszeniem Rota Zbrojna
Grodu Lubicz z Lubicza oraz
Zespo³em Szkó³ nr 1 z Lubicza
Górnego i Zespo³em Szkó³ nr 2
z Grêbocina.
M³odzie¿ gimnazjalna chêtna
do wziêcia udzia³u w zajêciach
mo¿e zg³aszaæ swój udzia³
w Urzêdzie Gminy, tel. 56-6744015; e-mail: rozwoj@lubicz.pl lub w swojej Szkole.
Iloœæ miejsc jest ograniczona.
Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny.
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Dzieci i młodzież gminy Lubicz dbają o środowisko
w ramach ogólnopolskich akcji

Stowarzyszenie „Synergia” rozpoczyna działalność
od zawodów dla niepełnosprawnych

Czysta ziemia
gminy Lubicz

Będziemy
pomagać!

Tradycj¹ szkó³ w Gminie Lubicz s¹ uroczyste
obchody Dnia Ziemi, w
których aktywnie uczestnicz¹ uczniowie oraz nauczyciele.
Tak¿e w tym roku odby³o siê
kilka bardzo ciekawych i pouczaj¹cych spotkañ.
W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pa³wa II w Grêbocinie 25
kwietnia wszystkie klasy w ramach akcji ,,PosadŸ drzewko
dla przysz³ych pokoleñ”, posadzi³y buki na terenie boiska
szkolnego oraz drzewka bonsai
w swoich salach klasowych.
Na apelu podsumowuj¹cym
gimnazjaliœci prezentowali zadania konkursowe, które zosta³y im wczeœniej powierzone.
Has³o przewodnie wszystkich
konkurencji brzmia³o ,,Klimat w potrzebie”. Jednym z
zadañ by³a gazetka wykonana
na posterze. W tej konkurencji najlepiej wypad³a klasa III
b. W potyczkach muzycznych
uczniowie zaprezentowali piosenki w³asnego autorstwa o tematyce ekologicznej. Ponadto
ka¿da klasa prezentowa³a has³o dotycz¹ce zmieniaj¹cego
siê klimatu. Oto jeden z nich:
,,Kwaœne deszcze niszcz¹
kleszcze,
przy okazji klimat jeszcze”
Przedstawiciele wszystkich
klas zaprojektowali i wykonali wielorazowe torby na zakupy, najwy¿ej ocenione zosta³y
torby z klas I b, II b, II c. Jedn¹ z naj³adniejszych otrzyma³a
dyrektor - Aleksandra Lisiecka. Ponadto wszystkie klasy
ubrane by³y w wybrane kolory
Ziemi. Komisja najbardziej do-

ceni³a gimnazjalistów I b.
Podczas imprezy wszyscy
œwietnie siê bawili. Nad ca³oœci¹ czuwa³y organizatorki imprezy – Iwona Bartczak i
Jolanta Wasilewska.
Do Œwiatowego Dnia Ziemi
przy³¹czyli siê tak¿e uczniowie
Szko³y Podstawowej w Gronowie. Tu 22 kwietnia cz³onkowie ko³a teatralnego klas I-III
przygotowali
przedstawienie
pt. „Na wysypisku œmieci”. Celem spektaklu by³o uœwiadomienie m³odym odbiorcom tak
wa¿nego problemu, jakim jest
segregacja œmieci oraz korzyœci p³yn¹ce z recyklingu. Motto
spektaklu brzmia³o: Segregujcie œmieci , bo od tego zale¿y
¿ycie waszych dzieci.
O ekologii i ochronie œrodowiska pamiêtaj¹ tak¿e dzieci z Publicznego Przedszkola
„Chatka Puchatka” w Lubiczu . Najm³odsi udzia³ wziêli
w akcji „Pomó¿ chroniæ œrodowisko – zu¿yte baterie NIE na
œmietnisko” firmy Reba – organizacja odzysku S.A.. Tym
samym przedszkole do³¹czy³o do ogólnopolskiego programu zbierania zu¿ytych baterii.
Wspó³praca z Organizacj¹ Odzysku Reba jest nieograniczona czasowo, w ramach której
firma zobowi¹zuje siê do bezp³atnego dostarczenia i odbioru zape³nionych pojemników.
Jak podkreœla Jolanta £yczbiñska – „pokazuj¹c i ucz¹c
nasze dzieci segregacji odpadów rozwijamy w nich œwiadomoœæ ekologiczn¹”. Firma w
zamian za zu¿yte baterie oferuje nagrody dostosowane do
potrzeb placówki oœwiatowej i
uczniów.

Młodzi Europejczycy
Dwanaœcioro uczniów klas
IV – VI Szko³y Podstawowej w
Gronowie w marcu 2008 wziê³o
udzia³ w ogólnopolskim
konkursie tematycznym organizowanym przez Centrum
Edukacji Szkolnej w Warszawie „M³ody Europejczyk”. Zakres
materia³u
obejmowa³
zagadnienia zwi¹zane z Uni¹
Europejsk¹, m.in. z jej histori¹, organizacjami dzia³aj¹cymi w ramach UE, pañstwami
cz³onkowskimi,
symbolami.
Nasi uczniowie wykazali siê
ogromn¹ wiedz¹ i odnieœli

wielki sukces, gdy¿ na 4782
uczestników zajêli miejsca od
22 do 42. Najwiêcej punktów
zdoby³ Tomasz Dzie³ak ( kl. 6).
Kolejni uczestnicy to: J. Betlejewska (25m.), Micha³ Brzustowicz (27 m.), M. Fr¹k ( 30
m.), M. Gumowska (33 m.),
Monika Brzustowicz ( 34 m.),
M. Miko³ajczyk (35m.), A. Dzie³ak i A. S³awkowska (36m).,
J. Depczyñski i Maras (37 m.),
K. Poskart (42 m.). Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników.
Dorota Reiwer – £u¿ny

W gminie Lubicz dziêki
zaanga¿owaniu pracowników socjalnych i innych
osób zatrudnionych w
GOPS Lubicz powsta³o
Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu „Synergia”.
Celem Stowarzyszenia jest
przede wszystkim wsparcie i
aktywizacja osób z krêgu wykluczenia spo³ecznego oraz
zagro¿onych
wykluczeniem
spo³ecznym, m. in. uzale¿nionym, samotnym rodzicom,
wielodzietnym rodzinom. Stowarzyszenie bêdzie realizowaæ
swoje cele poprzez ró¿ne formy reintegracji spo³ecznej i
zawodowej osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, integrowanie œrodowiska lokalnego i grup spo³ecznych w celu
pobudzenia ich do walki z wykluczeniem oraz w celu zwiêkszenia efektywnoœci pomocy
dla osób znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji ¿yciowej.
14.06.2008r. „Synergia” zorganizuje przy wsparciu wójta
Gminy Lubicz zawody sportowo – rekreacyjne dla osób z
niepe³nosprawnoœci¹ „SPORTOWCY ROKU 2008”. Zawody
odbêd¹ siê na terenie boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym i

trwaæ bêd¹ od godziny 10:00
do 14:00, chyba, ¿e uczestnicy
bêd¹ mieli wiêcej si³y i chêci do
zabawy. Oprócz konkurencji
sportowych planowane s¹ te¿
inne atrakcje oraz poczêstunek. Konkurencje bêd¹ otwarte dla wszystkich osób.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich chêtnych do udzia³u w imprezie.
Ponadto Stowarzyszenie „Synergia” otrzyma³o dotacjê z
Urzêdu Gminy Lubicz na przeprowadzenie programu „Mój
lepszy dom” z zakresu profilaktyki spo³ecznej i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym.
Program ma na celu wskazanie
osobom wspó³uzale¿nionym i
cz³onkom ich rodzin sposobów
skutecznego radzenia sobie z
problemem alkoholowym w rodzinie, poprzez umiejêtne szukanie pomocy specjalistycznej,
rozpoznawanie i udzielanie pomocy ma³oletnim oraz w³aœciwe
gospodarowanie swoimi zasobami. Podczas trwania programu uczestnicy bêd¹ uczyæ
siê przygotowywania posi³ków
z produktów otrzymywanych
z Banku ¯ywnoœci (produkty wydawane przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Lubiczu). Rekrutacja uczestników odbywaæ siê bêdzie we
wrzeœniu b.r. przy wspó³pracy
z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.

Urzędnicy sprawdzają szamba w całej gminie

Nieczystości
pod kontrolą
Komisja kontrolna powo³ana
przez wójta Gminy Lubicz przeprowadzi³a kontrolê spe³niania
przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków wynikaj¹cych
z realizacji uchwa³y w zakresie
gromadzenia przez w³aœcicieli nieruchomoœci nieczystoœci
ciek³ych w odpowiednich zbiornikach bezodp³ywowych, udokumentowania korzystania z
us³ug w zakresie opró¿niania
zbiorników
bezodp³ywowych
i transportu nieczystoœci ciek³ych przez okazywanie aktualnej umowy lub dowodów
(rachunków) p³acenia za te
us³ugi.

Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Z³otoria, Krobia, Mierzynek, M³yniec Pierwszy, M³yniec
Drugi, Gronowo, Gronówko,
Brzezinko.
Pozosta³o: (planowany termin przeprowadzenia kontroli) :
Grêbocin
06.2008 r.
BrzeŸno
07.2008 r.
Rogowo
08.2008 r.
Rogówko
09.2008 r.
Jedwabno
10.2008 r.
Kopanino
10.2008 r.
Grabowiec
11.2008 r.
Nowa Wieœ
12.2008 r.
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Wójt Gminy Lubicz

z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Lubiczu
ul. Toruñska 21, 87-162 Lubicz
og³asza
na warunkach okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na œwiadczenia zdrowotne
( Dz. U. Nr 93, poz. 592 )

Lord Vader i żołnierze Imperium na polach w Grabowcu.

Gwiezdny
najazd

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBICZ
Przedmiotem konkursu ofert jest przyjêcie obowi¹zków udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2008 r. w zakresie:
1. Udzielanie kompleksowych œwiadczeñ z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej w tym:
a) Masa¿u leczniczego
b) Elektroterapii
c) Magnetoterapii
d) Laseroterapii
e) Æwiczeñ grupowych
Osoby uprawnione do korzystania ze œwiadczeñ, to mieszkañcy gminy Lubicz.
Szacunkowa liczba mieszkañców uprawnionych do korzystania ze œwiadczeñ: ok. 17 500 osób.
Kwota przeznaczona na realizacjê zadania wynosi: 10 000 z³
brutto.
Ze szczegó³owymi warunkami konkursu oraz formularzem
oferenta mo¿na zapoznaæ siê na stronach internetowych UG (
www.lubicz.pl ) oraz od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.15 15.00 w siedzibie Urzêdu Gminy w Lubiczu, ul. Toruñska 21,
87-162 Lubicz, pok. 23 oraz pod numerem telefonu 056 678
21 22/28.
Oferty na wymaganym formularzu nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z adnotacj¹: „Konkurs ofert na œwiadczenia
zdrowotne dla mieszkañców Gminy Lubicz”, w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci w Urzêdzie Gminy w Lubiczu,
ul. Toruñska 21, Biuro Obs³ugi Interesanta pok. nr 9, do dnia
9 czerwca 2008 r. do godz. 15.00.
Oferty z³o¿one po terminie zostan¹ zwrócone oferentowi bez
rozpatrzenia.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 10 czerwca 2008 r. o godz.
10.00, w siedzibie Urzêdu Gminy w Lubiczu sala nr 4
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do dnia 13 CZERWCA
2008 r.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni.
Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania konkursu
lub przesuniêcia terminu sk³adania ofert bez podania przyczyny.
W toku postêpowania konkursowego Oferentowi przys³uguje prawo do z³o¿enia do komisji konkursowej umotywowanej skargi. Protest dotycz¹cy rozstrzygniêcia konkursu mo¿na
wnieœæ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygniêciu konkursu, do Wójta Gminy Lubicz.

Foto Imperium.Media.pl

Gwiazd¹ spotkania by³ GePokazy filmowych strojów,
Akademia Mocy, kosmiczne rald Home – jeden z aktorów
gry i zabawy oraz potañców- gwiezdnej sagi. Aktor wyst¹pi³
ka – to wszystko wydarzy³o w VI epizodzie sagi czyli „Posiê na ulicy Obi -wana Keno- wrocie Jedi”. Zagra³ tam dwie
biego w Grabowcu. To w³a- postaci, pierwsz¹ by³a istota
œnie tutaj bydgoski Fanklub rasy Quarren o imieniu Tessek
Star Wars œwiêtowa³ 4 uro- czyli jeden z bywalców nies³awnego pa³acu Hutta Jabby,
dziny.
Na pola Grabowca zjechali drug¹ Kalmarianin, który podfani sagi Georga Lucasa z ca- czas ataku na Gwiazdê Œmierci
³ej Polski: Gorzowa Wielkopol- wspomaga³ Admira³a Ackabaskiego, Bydgoszczy, Gdañska, ra na Rebelianckim kr¹¿owniElbl¹ga, Torunia oraz Warsza- ku. By³a to ju¿ druga wizyta
Geralda Home w Grabowcu.
wy. Jak podkreœlaj¹ - ³¹czy ich
Najwiêcej emocji wzbudziwspólna pasja i szaleñcza mili jednak wœród publiczno³oœæ do odleg³ej galaktyki, wizji
œci cz³onkowie organizacji o
Georga Lucasa, do œwietlanych nazwie 501st Legion Polish
mieczy i myœliwców ze skrzy- Outpost czyli nasz rodzimy Imd³ami typu X. Spotkali siê w perialny posterunek. Mo¿na
Grabowcu nieprzypadkowo. To by³o zobaczyæ szturmowców,
w³aœnie tutaj znajduje siê ulica Lorda Vadera i innych ¿o³nieObi-–wana Kenobiego, która rzy Imperium - w oryginalnych
dla nich jest miejscem specjal- zbrojach .
nym. Pomys³odawc¹ nazwania
Najm³odsi uczestnicy festyObsługa komputera dla każdego w Centrum Kształcenia na
ulicy imieniem najs³ynniej- nu chêtnie przymierzali he³my
Odległość w Lubiczu Dolnym
szego rycerza Jedi jest Leszek i pozowali do zdjêæ. Dla dzieBudkiewicz. Tak¿e on przy ci przygotowano tak¿e weso³e
wsparciu bydgoskiego Fanklu- miasteczko.
bu oraz Gminy Lubicz zorganiMoc w Grabowcu by³a tego
Informujemy, ¿e nowo po- (naprzeciw Urzêdu Gminy) zowa³ imprezê.
dnia wyj¹tkowo silna.
wsta³e i ju¿ dzia³aj¹ce Centrum codziennie - od pi¹tku do
Kszta³cenia na Odleg³oœæ w Lu- poniedzia³ku w godzinach
biczu Dolnym organizuje kurs 11.00 -19.00 oraz w sobo„Podstawy obs³ugi komputera” ty i niedziele w godz. 12.30dla wszystkich chêtnych z te- 16.30.
renu gminy Lubicz. Kurs jest
darmowy. Ka¿dy uczestnik
Centrum posiada 10 doWójt Gminy Lubicz ustali³ zasady dofinansowania budotraktowany bêdzie indywidual- skona³ej jakoœci komputewy indywidualnych przydomowych oczyszczalni œcieków dla
nie. Kurs ma charakter otwar- rów, dostêp do szybkiego
nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Lubicz. Œrodki
ty – mo¿na na niego zapisaæ siê Internetu oraz wiele ciekawych
finansowe pochodziæ bêd¹ z Gminnego Funduszu Ochrony
w ka¿dej chwili, na miejscu w programów komputerowych – Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Lubicz.
Centrum.
atlasów, s³owników, przewodRegulamin i wnioski do pobrania znajduj¹ siê na stronie
Przypominamy, ¿e Cen- ników. Korzystanie z zasobów internetowej www.lubicz.pl (Rolnictwo, Ochrona Œrodowitrum dzia³a w Lubiczu Dol- Centrum jest ca³kowicie bez- ska).
nym przy ul. Toruñskiej 24 p³atne.

Komputer dla każdego

SĄ PIENIĄDZE NA BUDOWĘ
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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Członkowie chóru „Corona Borealis”... wyśpiewali wiele nagród

Elita śpiewaków

Chór „Corona Borealis” to
bez w¹tpienia bez w¹tpienia
najlepszy zespó³ wokalny w
naszej gminie – laureat nagród
zdobywanych na presti¿owych
konkursach. W roku szkolnym
2007/2008 zdoby³ I miejsca
w Konkursie Chórów o Puchar Marsza³ka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oraz
Miêdzydiecezjalnym Festiwalu
Pieœni i Piosenki Bo¿onarodzeniowej im. Biskupa Chrapka.
Sukcesem Chóru jest II miejsce na etapie wojewódzkim
w Ogólnopolskim Konkursie
Chórów a’capella Dzieci i M³odzie¿, gdzie zespó³ zaprezentowa³ nowy repertuar – muzykê
dawn¹ oraz wspó³czesne opracowania w uk³adzie trzyg³oso-

wym i czterog³osowym.
Chór „Corona Borealis” istnieje od czterech lat, tworzy
go dwudziestu oœmiu niezwykle zdolnych uczniów. Ich liczba z roku na rok siê zwiêksza,
jak równie¿ zmienia siê struktura chóru. Jego wczeœniejszy sk³ad stanowili uczniowie
Gimnazjum nr 1, natomiast
obecnie zosta³ on wzbogacony o uczniów szko³y podstawowej.
Dyrygentami i opiekunami
artystycznymi s¹ nauczyciele muzyki w Zespole Szkó³ nr 1
w Lubiczu – Aleksandra Kwiatkowska i Ariel Radomiñski.
Nauczyciele pracuj¹ nad
kszta³ceniem g³osu dzieci oraz
odnajduj¹ coraz to nowe mo¿li-

woœci i walory brzmieniowe zespo³u.
Chórzyœci pracuj¹ bardzo
ambitnie nad emisj¹ g³osu.
Wykonuj¹ æwiczenia odstresowuj¹ce, a tak¿e dotycz¹ce prowadzenia oddechu w œpiewie i
mowie oraz frazowania utworu.
Opanowuj¹ te¿ trudn¹ umiejêtnoœæ prawid³owej dykcji
i artykulacji. Ponadto pracuj¹
nad form¹ i interpretacj¹ piosenek z akompaniamentem,
a przede wszystkim nad trudnymi utworami bez towarzyszenia ¿adnych instrumentów,
czyli a’capella.
Repertuar chóru tworzy ca³e spektrum ró¿nych utworów
i pieœni, nale¿y tu wymieniæ:
kolêdy polskie, renesansowe i
barokowe pieœni mi³osne, chora³y, stylizacje muzyki ludowej,
utwory kompozytorów wspó³czesnych i muzykê rozrywkow¹. Bez w¹tpienia chór jest
wspania³¹ wizytówk¹ szko³y,
jego wystêpy mo¿na obejrzeæ
na niemal ka¿dej uroczystoœci
szkolnej i wszystkich wa¿nych
imprezach, odbywaj¹cych siê
w gminie Lubicz.
Nasz chór zosta³ w sposób
szczególny wyró¿niony min.
udzia³em w Toruñskim Festiwalu Chóralnym z Okazji 770
Rocznicy Nadania Praw Miejskich, ponadto godnie reprezentuje szko³ê, zdobywaj¹c
nagrody i wyró¿nienia w licznych konkursach.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1
w Lubiczu z ogromn¹ przyjemnoœci¹ bior¹ udzia³ w zajêciach
Chórzyœci Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym wraz z chóru. Poœwiêcaj¹ swój wolny
dyrygentem Arielem Radomiñskim, pucharem i dyplomem czas w tym tak¿e w soboty i
po wystêpie.
niedziele na æwiczenia przed

WIWAT KONSTYTUCJA
3 MAJA!

Tradycj¹ Szko³y Podstawowej w Gronowie s¹ obchody
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W tym roku nasi uczniowie
przygotowali akademiê, której tematem by³y okolicznoœci
uchwalenia pierwszej polskiej
konstytucji. Uroczystoœæ mia³a
formê lekcji historii, na której
uczniowie popisywali siê wiedz¹ na temat znajomoœci sytu-

acji politycznej Rzeczpospolitej
w XVIII wieku, postaci ostatniego króla Polski, Sejmu Wielkiego, reform uchwalonej w
1791 roku konstytucji, jej losów po przyst¹pieniu króla do
targowiczan oraz ostatnich lat
wolnej Polski. Na zakoñczenie
wystêpuj¹cy odœpiewali hymn
Konstytucji 3 Maja „Mazurka
3 maja”.
Dorota Reiwer – £u¿ny

Pliki do pobrania
W Urzêdzie Gminy Lubicz od maja funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Wiêcej informacji na
stronie internetowej www.lubicz.pl.

Imiê i Nazwisko
1.Jacek Hopke
2.Dominika Mizgowska
3.Aleksandra Kurowska
4.Magdalena Kamiñska
5.Pawe³ Kamiñski
6.Aleksandra Tykarska
7.Alicaj £aska
8.Marta Nurkowska
9.Agata Pokorzyñska
10.Zofia Chêtkowska
11.Ma³grzata Chêtkowska
12.Marta Tuszyñska
13.Agieszka Wende
14.Natalia Ig³a
15.Edyta Wernerowska
16.Anita Maciejewska
17.Pawe³ KoŸlicki
18.Izabela Szymañska
19.Kamila Szefler
20.Ewelina Szefler
21.Daniel Strzelecki
22.Sandra Sobczak
23.Pola Zamojska
24.Monika Kotarska
25.Emilia Laskowska
26.Agata Budzyñ
27.Aneta Kwiatkowska
28. Dominika Parulska
29.Krzysztof Wojciechowski
30.Magdalena Serafin
wystêpami, których jest bardzo
du¿o. Zarówno uczniom, jak i
ich opiekunom, czas ten p³ynie
mi³o i przyjemnie, a wystêpy i
sukcesy chóru s¹ najpiêkniejsz¹ nagrod¹ za poniesiony trud
i ciê¿k¹ pracê.
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Państwo Irena i Stanisław Skinder oraz Państwo Wincentyna i
Artur Tabor, obchodzili...

Diamentowe
Gody
Szeœædziesi¹t¹ rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
– Diamentowe Gody œwiêtowali
Pañstwo £ucja i Józef W¹sik z
miejscowoœci BrzeŸno. Jubilaci
wychowali 6 dzieci, doczekali
siê 11 wnuków i 7 prawnuków.
Dwie pary ma³¿eñskie obchodzi³y piêædziesi¹t¹ rocznicê
ma³¿eñstwa – Z³ote Gody. S¹
to: Pañstwo Irena i Stanis³aw
Skinder z Lubicza Dolnego,
którzy wychowali dwóch synów
i doczekali siê 4 wnuków. Natomiast Pañstwo Wincentyna i
Artur Tabor z Lubicza Górnego
wychowali 2 dzieci, doczekali
siê 5 wnuków i 1 prawnuczki.
Dostojni Jubilaci swój zwi¹zek
ma³¿eñski budowali w opar-

ciu o mi³oœæ, wyrozumia³oœæ i
szacunek do drugiego cz³owieka, co pozwoli³o im razem wytrwaæ i teraz œwiêtowaæ swoje
Jubileusze.
Trud pracy i wyrzeczeñ oraz
zgodnoœæ ich po¿ycia ma³¿eñskiego doceniona zosta³a równie¿ przez w³adze Pañstwowe,
dowodem czego jest przyznanie Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
specjalnych odznaczeñ „za d³u- Pañstwo £ucja i Józef W¹sik
goletnie po¿ycie ma³¿eñskie”.
Akt dekoracji by³ niejako oficjalnym przypieczêtowaniem
ze strony Rzeczypospolitej Polskiej prawdy o wzorze ma³¿eñstwa Jubilatów, a tak¿e
wyrazem nadziei, ¿e nadal bê-

Pañstwo Wincentyna i Artur Tabor

Pañstwo Irena i Stanis³aw Skinder

Z pielgrzymką do grobu Patrona – uczniowie z Grębocina
oddali hołd Wielkiemu Polakowi

Szczególne rekolekcje
Uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana
Paw³a II w Grêbocinie w szczególny sposób upamiêtnili trzeci¹
rocznicê œmierci swojego Patrona. Przedstawiciele spo³ecznoœci
szkolnej wraz z rodzicami i nauczycielami w ramach obchodów
tej rocznicy udali siê w dniach z
pielgrzymk¹ do grobu Jana Paw³a II.
Celem wyjazdu by³o oddanie ho³du Patronowi i wielkiemu
Polakowi, jak równie¿ odbycie szczególnych rekolekcji pod
przewodnictwem szkolnego duchownego. W krypcie polskiej
na Watykanie, tu¿ obok grobu Jana Paw³a II zosta³a odprawiona Msza Œwiêta w intencji
rych³ej beatyfikacja Ojca Œwiêtego. Msza, jak równie¿ indywidualna modlitwa, pozostawi³a w

nas wyj¹tkowe i niepowtarzalne
wra¿enie. Przywo³aliœmy w pamiêci czas, kiedy to Jan Pawe³
II ¿egna³ siê z doczesnym œwiatem i odchodzi³ do „Domu Ojca”.
Przypomnieliœmy sobie tamte
donios³e chwile, zw³aszcza, ¿e
niektórzy z nas brali w nich bezpoœredni udzia³.
Program pielgrzymki obj¹³ nie
tylko wizytê na Watykanie. Rzym
zwiedziliœmy id¹c œladem Jana Pa³wa II. Wzorem pierwszych
chrzeœcijan odwiedziliœmy rzymskie katakumby z odciœniêtymi
w kamieniu stopami Jezusa i relikwiami Œw. Sebastiana, koœció³
Quo vadis, Forum Romanum,
miejsce uwiêzienia Œw. Piotra,
Bazylikê Œw. Paw³a za Murami,
Panteon i Koloseum. Czas wolny, nastawiony przede wszystkim na odpoczynek po d³ugich

d¹ s³u¿yæ swoim przyk³adem
i doœwiadczeniem dla dobra
przysz³ych pokoleñ.
Uroczystoœæ przebieg³a w mi³ej i pe³nej wzruszeñ atmosfe-

rze. By³y gratulacje i ¿yczenia
a tak¿e kwiaty, pami¹tkowe
dyplomy i toast za pomyœlnoœæ
Jubilatów wzniesiony lampk¹
szampana.

wêdrówkach, spêdziliœmy przy
Fontannie di Trevi i na Hiszpañskich Schodach. Zanim jednak
dojechaliœmy do Rzymu odwiedziliœmy Wenecjê, która przywita³a nas chmurami i silnym
wiatrem. Na szczêœcie omin¹³
nas zapowiadany deszcz i mogliœmy z dzwonnicy podziwiaæ widok laguny weneckiej, zwiedziæ
przepiêkny Plac Œw. Marka wraz
z katedr¹, p³ywaæ tramwajem
wodnym po niezliczonych kana³ach.
Ostatnim punktem naszej podró¿y po W³oszech by³ Asy¿, do
którego przyjechaliœmy póŸnym popo³udniem. W katedrze,
w której znajduje siê grób Œw.
Franciszka, uczestniczyliœmy w
czêœci drogi krzy¿owej prowadzonej przez tutejszych Franciszkanów. Jednym z nich okaza³ siê
Polak, który opowiedzia³ nam o
historii Asy¿u, Œw. Franciszku i
Œw. Klarze. A potem by³a ju¿ tylko d³uga droga do Polski...
Wycieczkê do W³och poprze-

dza³a kilkumiesiêczna praca
uczniów naszego gimnazjum,
którzy pod czujnym okiem nauczyciela historii, w podziale na
poszczególne tematy, przygotowywali albumy, plakaty, rzeŸby, prezentacje multimedialne
nawi¹zuj¹ce do wyjazdu. W ten
sposób powsta³a spora galeria
prac, któr¹ rodzice mogli obejrzeæ podczas ostatniego zebrania poprzedzaj¹cego wyjazd, a
nasi uczniowie w czasie podró¿y
wczuli siê w swoistych przewodników po najwiêkszych w³oskich
atrakcjach.
Wspominaj¹c uroki tej podró¿y ju¿ zaplanowaliœmy kolejny
szkolny wyjazd œladami równie¿
s³awnych ludzi, takich jak: Adam
Mickiewicz, Fryderyk Chopin czy
Napoleon, ale najpierw wyruszamy, jak co roku do Wadowic na
urodziny Jana Paw³a II i smaczne kremówki.
Joanna Ardanowska
Gabriela Celach-Pilarska
Ks. Pawe³ Borowski
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Sukces młodych piłkarek ręcznych z SP nr 2 w Lubiczu Górnym

Nasze mistrzynie
Pi³karki rêczne Szko³y
Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym zosta³y mistrzyniami województwa.
Osi¹gnê³y najwy¿sz¹ lokatê w grach zespo³owych w
historii szko³y.
Trzy lata ciê¿kiej pracy
uczennic klasy szóstej szko³y
podstawowej w Lubiczu Górnym pod okiem nauczyciela i
zarazem trenera - Danieli Stachowskiej, by³ej zawodniczki
Victorii Toruñ - zaowocowa³o
wielkim sukcesem - zdobyciem
mistrzostwa województwa w
pi³ce rêcznej dziewcz¹t w kategorii szkó³ podstawowych.
Turniej fina³owy rozgrywano
w W¹brzeŸnie. Uczennice lubickiej szko³y przyst¹pi³y do
niego jako zespó³ niepokonany we wczeœniejszych eliminacjach i dlatego mia³y ju¿ m.in.
zaliczone zwyciêstwo ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 z W¹brzeŸna, któr¹ pokona³y w pó³finale
16 : 11.
W meczach fina³owych dziewczêta z Lubicza Górnego pokona³y kolejno rówieœnice ze
Szko³y Podstawowej nr 41 z
Bydgoszczy 11:3 oraz w meczu decyduj¹cym o pierwszym
miejscu Szko³ê Podstawow¹ ze

Œwiekatowa w stosunku 11:8.
Wyniki pozosta³ych spotkañ:
SP Œwiekatowo – SP 2 W¹brzeŸno 7:23
SP41 Bydgoszcz – SP Œwiekatowo 6:22
SP 2 W¹brzeŸno – SP 41 Bydgoszcz 25:10
Wyniki koñcowe:
I m.
SP2 Lubicz Górny – 6 pkt.
II m.
SP2 Wąbrzeźno - 4 pkt.
III m.
SP Świekatowo - 2 pkt.
IV m.
SP41 Bydgoszcz - 0 pkt.
Dziewczêta ze Szko³y Podstawowej nr 2 z Lubicza Górnego wyst¹pi³y w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Botkiewicz Maja, Godurowska Klaudia, Ko³odziej
Barbara –(4 bramki),Kubik
Natalia, Kwiatkowska Sylwia
(1 bramka), Krzywania Aleksandra, Stawska Kamila (13
bramek), Serafin Kinga- (1
bramka), Sibilska Magdalena,
Lipertowicz Kasandra (2 bramki), Wiesiak Paulina, Wilanowska Daria, Bejger Agnieszka (1
bramka), Bejger Aleksandra.
Najskuteczniejsz¹
zawodniczk¹ z³otych pi³karek rêcznych okaza³a siê Kamila
Stawska. Na podkreœlenie zas³uguje bardzo dobra postawa
bramkarek Darii Wilanowskiej
oraz Pauliny Wiesiak.
Opracowa³: A. Siemianowski

ORLIK 2012
w Grębocinie!
Sukcesem Urzêdu Gminy Lubicz zakoñczy³y siê starania o
dofinansowanie budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych i
ogólnodostêpnych w Grêbocinie ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego i Ministerstwa Sportu. Ju¿ w 2008 roku rozpoczn¹
siê prace nad budow¹ boiska pi³karskiego ze sztuczn¹ muraw¹
oraz boiska do siatkówki i koszykówki. Obiekt wyposa¿ony zostanie tak¿e w ma³y budynek dla trenera œrodowiskowego. Ca³oœæ bêdzie ogrodzona oraz oœwietlona.

Wizualizacja boiska w Grêbocinie

BADANIA PROFILAKTYCZNE
W zwi¹zku z prowadzon¹ przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiat Toruñski i Polskie Radio Pik akcj¹ profilaktyczn¹
dla mieszkañców województwa kujawsko-pomorskiego Szpital Powiatowy w Che³m¿y w dniu 7 czerwca 2008 roku (sobota) zaprasza na bezp³atne badania z zakresu:

Program profilaktyki raka piersi
przeznaczony jest dla kobiet od 50 do 69 roku ¿ycia, które
nie mia³y w ostatnim roku wykonywanej mammografii.
Program obejmuje przeprowadzenie wywiadu i wype³nienie ankiety, oraz badanie mammograficzne: 2x2 zdjêcie wraz
z opisem.
Istnieje mo¿liwoœæ uzupe³nienia diagnostyki o badania
USG lub biopsjê cienkoig³ow¹ w funkcjonuj¹cej na terenie
szpitala Poradni Profilaktyki Chorób Piersi.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675 22 55 wew. 220.
Badania bêd¹ wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki szpitala w sobotê 7 czerwca 2008 roku w godzinach
8.00 - 15.00.

Program profilaktyki raka szyjki macicy
Mistrzynie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z
trenerem Daniel¹ Stachowsk¹ i Wiceprezesem UKS „NOVAR-DRWÊCA” Szymonem Romanowskim.
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:
2500 egzemplarzy

Druk:

przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 r.¿.
Badania s¹ przeprowadzane 1 raz na 3 lata.
Program obejmuje badanie podmiotowe i wype³nienie ankiety, pobranie materia³u do badania cytologicznego, badanie ginekologiczne, edukacjê w zakresie prewencji nowotworu
szyjki macicy, przekazanie pacjentce wyniku badania i informacji na temat dalszego postêpowania.
Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem telefonu (056) 675 22 55 wew. 273.
Badania bêd¹ wykonywane w Poradni „K” Szpitala Powiatowego w Che³m¿y w sobotê 7 czerwca 2008 roku w godzinach 900-1300.
W przypadku obu programów istnieje mo¿liwoœæ rejestracji
na póŸniejszy termin.

