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Od wiosny na Drwêcy p³ywa coraz wiêcej kajakarzy. Wiêkszoœæ decyduje siê na kaja-
kowy spacer Drwêc¹. Ci, którzy potrzeb¹ silniejszych wra¿eñ wybieraj¹ Strugê Lubick¹, 
zwan¹ niegdyœ Wilcz¹ Strug¹. O pierwszym Hydroparty w gminie Lubicz na stronie 8.

Fot. Agencja WiR

Program „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” pomaga rozpocząć lepsze życie

Drugi start z GOPS-em
Dla mieszkañców gminy Lu-

bicz, którzy w ostatnim czasie 
borykali siê z powa¿nymi pro-
blemami ¿yciowymi, Gminny 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Lubiczu przygotowa³ szereg 
œwiadczeñ. Mo¿liwe jest to 
dziêki opracowaniu systemo-
wego projektu „Aktywni i zin-
tegrowani w gminie Lubicz”, 
który finansowany jest z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
³ecznego w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapita³ Ludz-
ki”. Projekt realizowany jest 
od pocz¹tku kwietnia  2008r 
do koñca roku 2008 na tere-
nie gminy Lubicz. 

Projekt skierowany jest do 
mieszkañców gminy Lubicz, 
którzy korzystaj¹ ze œwiadczeñ 
pomocy spo³ecznej, nie pracuj¹ 
a s¹ w wieku aktywnoœci zawo-
dowej. Obejmie osoby znajdu-
j¹ce siê w trudnej sytuacji z 

powodu opieki nad dzieæmi lub 
innymi osobami, uzale¿nienia, 
pobytu w zak³adzie karnym, 
bezdomnoœci, czy te¿ niepe³no-
sprawnoœci. W ramach projektu 
prowadzone bêd¹ warsztaty oraz 
indywidualne konsultacje z za-
kresu doradztwa zawodowego, 
zajêcia doskonal¹ce autopre-
zentacjê, trening interperso-
nalno-motywacyjny. Uczestnicy 
projektu zostan¹ skierowani na 
indywidualnie dobrane szkole-
nia i kursy z zakresu przygoto-
wania zawodowego, które maj¹ 
na celu u³atwienie znalezienia 
pracy. Ponadto 3 osoby zastan¹ 
skierowane na zajêcia do cen-
trum integracji spo³ecznej, w 
którym zastan¹ kompleksowo 
przeszkolone do wykonywania 
pracy opiekuna osób starszych 
i niepe³nosprawnych. 

Podstaw¹ udzia³u w projek-
cie jest zawarcie kontraktu so-

cjalnego. Osoby uczestnicz¹ce 
w projekcie otrzymaj¹ wsparcie 
materialne w postaci finanso-
wania dojazdu na zajêcia i za-
pewnienie opieki nad dzieæmi 
podczas zajêæ oraz inne œrod-
ki finansowe z oœrodka pomo-
cy spo³ecznej. 

Dodatkowe informacje na 
temat obecnie realizowane-
go projektu oraz planowanych 
w najbli¿szym czasie, mo¿na 
uzyskaæ w siedzibie Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 
Lubiczu. 

Projekt jest realizowany w 
ramach priorytetu VII Pro-
mocja integracji spo³ecznej, 
dzia³anie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej in-
tegracji, poddzia³anie 7.2.1 
Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez oœrod-
ki pomocy spo³ecznej.

Gmina 
wspiera 

oczyszczalnie
23 kwietnia 2008r. 

wesz³o w ¿ycie zarz¹-
dzenie wójta gminy 
Lubicz o zasadach do-
finansowania budowy 
oczyszczalni przydo-
mowych. Z³o¿onych zo-
sta³o w tej sprawie 48 
wniosków. Wójt gminy 
Lubicz udzieli³ wnio-
skodawcom promes o 
przyznanie œrodków  fi-
nansowych na kwo-
tê ³¹cznie 168.159,00 
z³. Jak dot¹d wybudo-
wano i przekazano do 
u¿ytkowania 9 oczysz-
czalni.
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Parafie świętują jubileusze 25-lecia swoich gospodarzy.

Kwiaty dla dobrych pasterzy
25 - lecie pos³ugi kap³añskiej 

w parafii Œw. Miko³aja w Gro-
nowie obchodzili Ksi¹dz Kano-
nik Feliks Wnuk - Lipiñski  i 
organista Tadeusz Krajniew-
ski. Uroczyste spotkanie odby-
³o siê w dniu 19 marca 2008 
roku. Mszê Œwiêt¹ z okazji ju-
bileuszu zamówili cz³onkowie 
Akcji Katolickiej z Gronowa z 
prezesem na czele. 

W uroczystej mszy wziêli 
udzia³ wierni z parafii oraz dele-
gacje. Akcja Katolicka po mszy 
wrêczy³a Ksiêdzu Kanoniko-
wi i Tadeuszowi Krajniewskie-
mu kwiaty i z³o¿y³a ¿yczenia. 
Podobnie uczyni³a delegacja 
z OSP M³yniec z komendan-
tem gminnym, delegacja Urzê-

du Gminy z Przewodnicz¹cym 
Rady Gminy Kazimierzem Ry-
backim i radnymi Zbigniewem 
Zonenbergiem i Karin¹ Wro-
nieck¹, delegacja Radnych Ko-
œcielnych (Jacek Kwiatkowski 
Jacek i Kazimierz Duszyñski),  
delegacja Kó³ek ̄ ywego Ró¿añ-
ca z ca³ej parafii. Na zakoñcze-
nie uroczystoœci odœpiewano 
„Sto lat” dla Jubilatów. 

Ksi¹dz Kanonik podziêkowa³ 
za ten mi³y gest radnym gmi-
ny, radnym koœcielnym, cz³on-
kom Akcji Katolickiej, ko³om 
¯ywego Ró¿añca a tak¿e Pañ-
stwu Groduckim, Pi¹tkowskim 
za utrzymanie Kaplicy w Brze-
zinku, Tadeuszowi Krajniew-
skiemu i wielu innym osobom. 

Toruń może się prężnie rozwijać, niekoniecznie powiększając granice administracyjne

Plusy i minusy metropolii
Rozmowa z wójtem gminy Lubicz, MARKIEM OLSZEWSKIM na temat projektu tzw. ustawy metropolitarnej

- Tworzenie metropolii to-
ruñsko-bydgoskiej przecho-
dzi z fazy planów, w fazê 
realizacji. Niedawno z³o¿y³ 
pan podpis pod deklaracj¹ 
przedstawicieli samorz¹-
dów, które w przysz³oœci ma-
j¹ tworzyæ metropoliê.

- To tak naprawdê przejaw 
dobrej woli samorz¹dów, któ-
re maj¹ tworzyæ obszar metro-
politarny. Natomiast aktualne 
projekty ustawy o obszarach 
metropolitarnych budz¹ jed-
nak pewne w¹tpliwoœci.

- Jakie zatem bêd¹ minusy 
ewentualnego powstania me-
tropolii dla mieszkañców na-
szej gminy?

- W¹tpliwoœci nasuwa sam 
sposób zarz¹dzania obsza-
rem metropolitarnym. Gminy 
wiejskie obawiaj¹ siê, ¿e do-
minuj¹ce w nowej strukturze 
bêd¹ du¿e miasta. Te zagro-
¿enia widzimy przede wszyst-
kim w sposobie zarz¹dzania. 
Wprawdzie w projekcie usta-
wy mowa jest o tzw. podwójnej 
wiêkszoœci, a wiêc podejmowa-
niu decyzji poprzez g³osowa-
nie „liczb¹ mieszkañców” oraz 
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ jednostek 
samorz¹dowych wchodz¹cych 
w sk³ad metropolii. To jednak 
nie zabezpiecza interesów i po-
trzeb ma³ych jednostek admi-
nistracyjnych. 

Drugi problem, to planowa-
nie przestrzenne. Z projektu 
ustawy wynika, ¿e metropo-
lia bêdzie mog³a ingerowaæ w 
plany zagospodarowania prze-
strzennego gmin. To narusza 

podstawowe uprawnienia gmi-
ny do samodzielnego planowa-
nia rozwoju. 

- Czyli marsza³ek woje-
wództwa b¹dŸ prezydent To-
runia mo¿e forsowaæ plany 
takiego rozwoju gminy Lu-
bicz, które bêd¹ zgodne z 
interesem wiêkszych jedno-
stek samorz¹dowych?

- Wa¿ne bêd¹ interesy me-
tropolii a nie jednostek samo-
rz¹dowych. Widaæ to dobrze z 
punktu widzenia Brukseli. W 
Unii Europejskiej regiony, a 
wiêc du¿e jednostki, s¹ najwa¿-
niejsze. To one absorbuj¹ naj-
wiêcej œrodków finansowych. 
Œwiate³kiem w tunelu jest na-
tomiast panuj¹cy w Brukse-
li pogl¹d, ¿e aby siê rozwijaæ, 
miasta nie musz¹ powiêkszaæ 
swojego obszaru. Wystarczy, 
¿e w obszarze metropolitarnym 
zaistnieje rzeczywista wspó³-
praca pomiêdzy miastami a 
otaczaj¹cymi je gminami. War-
to ten pogl¹d przenosiæ na nasz 
grunt. Miasta umiej¹ce wspó³-
pracowaæ z s¹siadami mog¹ 
rozwijaæ siê bardzo dobrze. 

- Czyli widzi pan równie¿ 
plusy metropolii?

- Oczywiœcie. Na pewno me-
tropolii ³atwiej bêdzie pozyski-
waæ œrodki na infrastrukturê, 
czy choæby rozbudowê i mo-
dernizacjê uk³adu komunika-
cyjnego. Nie zapominajmy te¿, 
¿e metropolia w sposób natu-
ralny wywo³a dialog pomiêdzy 
poszczególnymi samorz¹dami, 
nie tylko na temat bardzo lo-
kalnych problemów, ale tak¿e 

spraw metropolii. 
- Gdzieœ jednak przedsta-

wiciele samorz¹dów wcho-
dz¹cych w sk³ad metropolii 
bêd¹ musieli siê spotykaæ...

- Powo³ane zostanie Kolegium 
Toruñsko-Bydgoskiego Obsza-
ru Metropolitarnego, czyli tak 
zwana Rada Metropolii. G³os 
w niej bêd¹ mieli prezydenci, 
starostowie i wójtowie repre-
zentuj¹cy poszczególne jed-
nostki samorz¹dowe. Wed³ug 
projektu ustawy, aby przefor-
sowaæ jakiœ projekt potrzeb-
na bêdzie nie tylko wiêkszoœæ 
„liczby ludnoœci”, ale równie¿ 
wiêkszoœæ „samorz¹dowa”. Tak 
wiêc na przyk³ad Toruñ nie bê-
dzie móg³ samodzielnie narzu-
ciæ swojej woli otaczaj¹cym go 
gminom bez ich zgody. 

- Nie boi siê pan, ¿e me-
tropolia podzieli siê na dwa 
oœrodki, toruñski i bydgo-
ski?

- Metropolia toruñsko-byd-
goska ma ten dylemat, ¿e bê-
dzie mia³a dwa oœrodki. Zatem 
polaryzacja mo¿e nast¹piæ. Nie 
ma pewnoœci, ¿e uda nam siê 
wzajemnie „skleiæ”. Animozje 
miêdzy Toruniem a Bydgosz-
cz¹ s¹ nie zawsze racjonal-
ne, ale one przecie¿ s¹ i nie 
da siê temu zaprzeczyæ. Spy-
ta³em nieoficjalnie prezydenta 
D¹browicza, czy widzi w tych 
animozjach zagro¿enie dla me-
tropolii. Odpowiedzia³, ¿e nie, 
ale to przecie tylko deklara-
cja...

- Dziêkujê za rozmowê.

Œwiêtowano równie¿ w Lu-
biczu Dolnym, gdzie 25 maja 
2008 roku w parafii p.w. Œw. 
Stanis³awa Biskupa i Mêczen-
nika obchodzono uroczystoœci 
zwi¹zane z 25 – leciem pos³ugi 
kap³añskiej Ksiêdza Probosz-
cza dra Stanis³awa Jarz¹bka 
– Machnij.  W samo po³udnie 
odby³a siê uroczysta Msza 
Œwiêta z udzia³em Rektora Se-
minarium Duchownego w To-
runiu, ksiê¿y z okolicznych 
parafii, wójta gminy Lubicz 
oraz licznie zgromadzonych 
parafian. Ksiêdzu Probosz-
czowi zgromadzeni w koœcie-
le, z³o¿yli serdeczne ¿yczenia, 
przekazali listy gratulacyjne i 
wi¹zanki kwiatów. 
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Badania 
mammograficzne 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy organizuje kolej-

ne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 
do 69 lat, które w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy nie ko-
rzysta³y z tego typu badañ. Badania przeprowadzane 
bêd¹ w mammobusie, który ustawiono na parkingu 
przed Urzêdem Marsza³kowskim w Toruniu.

Badania prowadzone bêd¹ do 1 sierpnia 2008r od 
poniedzia³ku do pi¹tku w  godz. 9,00 do 13,00. Obo-
wi¹zuje wczeœniejsza rejestracja.

Zainteresowane panie mog¹ siê zarejestrowaæ dzwo-
ni¹c pod numery :

-  0-56    62-18-529 ,
-  0-56    62-18-534 w godzinach od 8,00 do 15,30

Poradnia Rehabilitacyjna „ReVITA” w Lubiczu Górnym 
zaprasza do skorzystania ze swoich usług

Bezpłatne 
świadczenia

Wójt Gminy Lubicz informuje, ¿e rozstrzygniê-
to konkurs na œwiadczenia zdrowotne dla mieszkañ-
ców gminy Lubicz z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji 
leczniczej. Œwiadczenia zdrowotne prowadzone bêd¹ w 
Poradni Rehabilitacyjnej „ReVITA” w Lubiczu Górnym 
przy ul. Widokowej 2. 

W ramach podpisanej umowy z Poradni¹ mieszkañcy 
gminy Lubicz mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ z zakresu 
fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej, w tym:

- masa¿u leczniczego,
- elektroterapii,
- magnetoterapii,
- laseroterapii,
- æwiczeñ grupowych

Zachêcamy mieszkañców gminy do skorzystania ze 
œwiadczeñ zdrowotnych, szczególnie zapraszamy do 
udzia³u osoby niepe³nosprawne z terenu gminy, któ-
rym najtrudniej dotrzeæ do placówek rehabilitacyjnych 
w Toruniu. Œwiadczenia zdrowotne udzielane bêd¹ 
do wyczerpania œrodków finansowych , przeznaczo-
nych na ten cel tj. do kwoty 10 tys z³

Strażacy nie tylko gaszą pożary

Nasi strażacy, 
odważni tacy
W dniu 15 czerwca 2008 r. w M³yñcu Pierwszym odby³y siê 

Gminne Zawody Sportowo – Po¿arnicze jednostek Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d Oddzia-
³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP i Komenda Miejska PSP w Toru-
niu przy wspó³udziale Urzêdu Gminy w Lubiczu.

Zgodnie z regulaminem zawodów, wszystkie dru¿yny musia-
³y zaliczyæ dwie konkurencje : sztafetê po¿arnicz¹ oraz æwicze-
nie bojowe.

Kolejnoœæ miejsc w poszczególnych grupach, przedstawia siê 
nastêpuj¹co :

W grupie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych dziewcz¹t 
(2 dru¿yny).

1. OSP M³yniec Pierwszy - 979,22 pkt.
2. OSP Rogowo  - 840,68 pkt.
W grupie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych ch³opców 

(6 dru¿yn).
1. OSP Z³otoria  - 1 000,68 pkt.
2. OSP Gronowo  - 980,31 pkt.
3. OSP M³yniec Pierwszy - 961,57 pkt.
4. OSP Brzezinko  - 945,75 pkt.
5. OSP Rogowo  - 929,33 pkt.
6. OSP Rogówko  - 852,37 pkt.
Poza konkurencj¹ wystartowali równie¿ ch³opcy z OSP Mie-

rzynek uzyskuj¹c wynik - 870,83 pkt.
W grupie dru¿yn kobiecych (1 dru¿yna).
1. OSP Gronowo  - 174,22 pkt.
W grupie dru¿yn mêskich (8 dru¿yn).
1. OSP Gronowo  - 116,69 pkt.
2. OSP Grêbocin  - 121,58 pkt.
3. OSP Lubicz   - 134,18 pkt.    
4. OSP M³yniec Pierwszy - 134,54 pkt.
5. OSP Z³otoria  - 136,81 pkt.
6. OSP Rogówko  - 138,09 pkt.
7. OSP Rogowo  - 145,89 pkt.
8. OSP Brzezinko  - 155,01 pkt.

Dziêkujemy wszystkim druhom bior¹cym udzia³ w zawodach. 
Kolejny raz udowodniliœcie, ¿e jesteœcie sprawni i wyszkoleni, a 
tylko tacy stra¿acy gwarantuj¹ szeroko rozumiane bezpieczeñ-
stwo naszej gminy.

Dziêkujemy tak¿e stra¿akom z Komendy Miejskiej PSP w To-
runiu, za sprawne przeprowadzenie zawodów.

B.J.

Dziêki ogólnopolskiej akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” 
propagowanej przez najwiêksze autorytety u dzieci roz-
wija siê wiele pozytywnych cech osobowoœci, wzrasta za-
interesowanie literatur¹ i ksi¹¿k¹. W sposób ciekawy i 
atrakcyjny poznaj¹ utwory wybitnych autorów. W Przed-
szkolu Publicznym „Chatka Puchatka” dzieci zawsze 
korzysta³y z tych dobrodziejstw s³uchaj¹c utworów czyta-
nych przez swoje nauczycielki. Od tego roku przedszkole 
w³¹czy³o siê do akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Dzie-
ci czerpi¹ prawdziw¹ radoœæ zarówno ze s³uchania jak i 
z goszczenia osób czytaj¹cych, którymi s¹ ich rodzice i 
dziadkowie.
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Oznaczenie nieruchomoœci dzia³ka nr 187/6 w Lubiczu Dolnym

Ksiêga wieczysta dla nieruchomoœci w S¹dzie Rejonowym 
w Toruniu prowadzona jest ksiêga wie-
czysta nr 50241

Powierzchnia nieruchomoœci 2518 metry kwadratowe

Przeznaczenie nieruchomoœci i 
sposób jej zagospodarowania

w planie miejscowym nieruchomoœæ prze-
znaczona jest pod us³ugi komercyjne nie-
uci¹¿liwe

Cena wywo³awcza (z VAT) 120.000 z³

Wadium 10.000 z³

Forma przekazania sprzeda¿ prawa w³asnoœci 

Wójt Gminy Lubicz 
ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Przetarg odbêdzie siê w dniu 25.07.2008 r. o godzinie 10.00 w sie-
dzibie Urzêdu Gminy – sala nr 4 (parter). Warunkiem przyst¹pienia do 
przetargu jest wp³acenie wadium w terminie do dnia 18.07.2007 r. 
na konto Urzêdu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003. Wa-
dium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na 
poczet ceny nabycia nieruchomoœci, a pozosta³ym zostaje zwrócone po 
zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od 
zamkniêcia przetargu.

 Je¿eli uczestnik, który wygra³ przetarg, nie stawi siê bez usprawie-
dliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda¿y, Wójt Gmi-
ny mo¿e odst¹piæ od umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. 
Cena osi¹gniêta w przetargu stanowi cenê sprzeda¿y nieruchomoœci. 
Nabywca pokrywa koszty zwi¹zane z umow¹ przeniesienia w³asnoœci. 
Informacje na temat sprzedawanych nieruchomoœci  udzielane s¹ w 
siedzibie Urzêdu Gminy Lubicz – pokój nr 29 lub 35, w godzinach urzê-
dowania (tel. 678-21-28, 678-22-15).

 Wójt Gminy Lubicz 
ogłasza dwa drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

nieruchomości będących własnością Gminy Lubicz 

I PRZETARG
Opis nieruchomoœci 
1. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w obrêbie ewidencyjnym Lubicz Górny, 
oznaczona jest numerem dzia³ki 81/5, posiada powierzchniê 8048 me-
trów kwadratowych, dla nieruchomoœci w S¹dzie Rejonowym w Toru-
niu prowadzona jest ksiêga wieczysta Nr 28844
2. W planie miejscowym nieruchomoœæ przeznaczona jest czêœciowo 
pod zabudowê us³ugow¹, a czêœciowo pod zieleñ urz¹dzon¹ z dopusz-
czeniem infrastruktury towarzysz¹cej
Cena wywo³awcza (z VAT) 1.000.000 z³
Wysokoœæ wadium 100.000 z³
Godzina przetargu 10.00        

II PRZETARG
Opis nieruchomoœci 
1. Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w obrêbie ewidencyjnym Krobia, ozna-
czona jest numerem dzia³ki 421, posiada powierzchniê 6239 metrów 
kwadratowych, dla nieruchomoœci w S¹dzie Rejonowym w Toruniu pro-
wadzona jest ksiêga wieczysta Nr 3496
2. W planie miejscowym nieruchomoœæ przeznaczona jest pod zabudo-
wê wielorodzinn¹ z dopuszczeniem funkcji us³ugowej (wbudowanej)
Cena wywo³awcza (z VAT) 650.000 z³
Wysokoœæ wadium 70.000 z³
Godzina przetargu 11.00           
Termin, miejsce i warunki przetargu : 
1. Przetargi odbêd¹ siê w dniu 17.09.2008 r. w godzinach podanych 
wy¿ej, w siedzibie Urzêdu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruñ-
skiej 21, sala nr 4 (parter).
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium pie-
niê¿nego w kwocie okreœlonej wy¿ej dla ka¿dego z przetargów, w ter-
minie do dnia 10.09.2008 r. na konto Urzêdu Gminy nr 45 9491 0003 
0010 0000 0114 0003 SGB BS Grêbocin)
3. Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra  przetarg,zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci, a pozosta³ym zostanie 
zwrócone po zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od zamkniêcia przetargu.
4. Je¿eli uczestnik,który wygra³ przetarg, nie stawi siê bez usprawie-
dliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda¿y, Wójt Gminy 
mo¿e odst¹piæ od umowy, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Forma przekazania nieruchomoœci – sprzeda¿ prawa w³asnoœci
6. Cena osi¹gniêta w przetargu stanowi cenê sprzeda¿y nieruchomo-
œci.
7. Koszty zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci ponosi kupuj¹cy  
Informacje na temat sprzedawanej nieruchomoœci
- osobiœcie w Urzêdzie Gminy – pokój nr 29 i 35
- telefonicznie (056) 6782122, 6782128

Sukces kolekcjonerki ze Złotorii

Słonie z podniesioną trąbą
Oko³o 300 s³oni oraz przed-

miotów z ich wizerunkami liczy 
kolekcja Marysi Poœpiech ze Z³o-
torii. Zbiory znalaz³y siê w spisie 
„Subiektywnego przewodnika po 
kolekcji” wydanego przez Cen-
trum Sztuki Wspó³czesnej w 
Toruniu. Publikacja opisuje ko-
lekcje z województwa kujawsko 
– pomorskiego. Napisana zosta-
³a przez samych kolekcjonerów, 
którzy udostêpnili do sfotografo-
wania swoje zbiory oraz udzielili 
wywiadów na temat swoich pa-
sji. 

Marysia Poœpiech w swojej ko-
lekcji ma nie tylko figurki s³oni, 
ale te¿ przedmioty z ich wize-
runkami: fili¿anki, kubki, czaj-
niki, cukiernice, œwieczniki, 
lampki nocne. Figurki wykona-
ne s¹ z masy solnej, ceramiki, 
kory, ¿elaza czy szk³a i wosku. 
Niektóre kupione zosta³y na in-
ternetowych aukcjach i pchlich 
targach. Jak wspomina mama 
Marysi Anna Poœpiech w „Su-
biektywnym przewodniku po ko-
lekcji” – „ pocz¹tkiem kolekcji 
by³o kilka ceramicznych figurek 
s³oni, które piêæ lat temu, po re-
moncie nie znalaz³y miejsca. Mo-
ja córka Marysia, która kocha 
wszystkie zwierzêta , ustawi³a 
s³onie u siebie w pokoju, ratu-
j¹c przed zag³ad¹ czyli wyrzuce-
niem. Pocz¹tkowo by³y to chyba 

tylko 3 sztuki, do nich córka za-
czê³a dokupowaæ ca³¹ rodzinê...
Dziœ ta rodzina jest bardzo wie-
lodzietna”. 

Warto dodaæ, ¿e Marysia zbiera 
tak¿e kalendarzyki, których ma 
2500 sztuk. Pierwsze 100 odzie-
dziczy³a po cioci. Mia³a wówczas 
trzy lata. Ale pasja pozosta³a jej 
do dzisiaj. W tworzeniu kolekcji 
– jak wyjaœnia w wywiadzie Anna 
Poœpiech – pomaga Marysi rodzi-
na oraz znajomi. „W ten sposób 
do kolekcji niemal codziennie 
coœ przybywa”. 

Dzieci z Młyńca żegnają rok szkolny

Mała szkoła duże wyniki
Jak co roku w naszej placów-

ce w sali remizy OSP w M³yñcu 
odby³o siê uroczyste zakoñcze-
nie roku szkolnego. Najwiêksz¹ 
uwagê licznie przyby³ych uczest-
ników skupiali absolwenci Szko-
³y Podstawowej w M³yñcu. Dla 
nich czas spêdzony w tej niewiel-
kiej, kameralnej placówce min¹³ 
niezwykle ciekawie. 

Ten, rok szóstoklasiœci mogli 
zaliczyæ do naprawdê udanych. 
W tegorocznym sprawdzianie w 
szkole podstawowej nasi ucznio-
wie uzyskali wysokie wyniki – 
26,9, plasuj¹c siê tym samym 
na drugim miejscu w gminie. 
Najwiêcej punktów szóstokla-
siœci m³ynieckiej podstawówki 
osi¹gnêli w standardzie pisania 
gdzie stopniem opanowania tej 
umiejêtnoœci przewy¿szyli pozo-
sta³ych uczniów gminy, powiatu, 
a nawet województwa. 

Nie zabrak³o i innych sukce-
sów. Uczniowie naszej szko³y 
brali udzia³ w licznych konkur-
sach, gdzie czêsto zajmowali czo-
³owe pozycje.  Takim przyk³adem 
jest np. Ogólnopolski Konkurs  
„M³odzie¿ zapobiega po¿arom” , 
w którym na wszystkich szcze-
blach mamy swoich zwyciêzców. 
Ostatecznie w eliminacjach wo-
jewódzkich Adrianna Wysoka 
zajê³a VI miejsce. 

Nasza placówka ze wzglêdu na 
swoje po³o¿enie pe³ni tak¿e wa¿-
n¹ rolê œrodowiskow¹. Tu, bo-
wiem  skupia siê niemal ca³e 
¿ycie kulturalne  miejscowoœci. 
W swoim kalendarzu szko³a cy-
klicznie umieszcza takie imprezy 
jak: Festyn Rodzinny, Wigilia dla 
Samotnych czy Choinka – zaba-
wa karnawa³owa, które wyró¿-
niaj¹ nas spoœród innych szkó³ w 
Gminie Lubicz.  Ponadto, co ro-
ku uczniowie naszej szko³y z 
opiekunami Dorot¹ Wróbel i Ta-
deuszem Krajniewskim prezen-
tuj¹ w okolicznych koœcio³ach, 
korzystaj¹c z goœcinnoœci tutej-
szych proboszczów, spektakle 
teatralne z okazji Œwiêta Trzech 
Króli i Niedzieli Palmowej. Te 
prezentacje aktorskie sta³y siê 
ju¿ nasz¹ tradycj¹ i na sta³e wpi-
sa³y siê w ¿ycie kulturalne tej 
podtoruñskiej miejscowoœci.

O tych ciekawych zdarze-
niach z ¿ycia szko³y, sukcesach 
naszych uczniów, licznie orga-
nizowanych wyjazdach mo¿-
na przeczytaæ w ukazuj¹cym siê 
ju¿ od kilku lat Szkolnym G³osie 
M³yñca, piœmie redagowanym 
przez ko³o dziennikarskie dzia-
³aj¹ce w naszej szkole, a tak¿e 
na stronie internetowej: www.
sp.mlyniec.prv.pl.
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Międzynarodowi goście na święcie ulicy Lipnowskiej w Lubiczu Górnym

Na estradzie i chodniku
Ju¿ po raz trzeci ulica Lip-

nowska w Lubiczu Górnym - 
przybrana w kolorowe balony, 
rysunki, ozdoby, rozbrzmiewa-
j¹ca muzyk¹ obchodzi³a swoje 
œwiêto. 

Wymarzona wprost pogoda 
oraz mnóstwo atrakcji zapew-
ni³y wspania³¹ frekwencjê.

O godz. 17.00 Wójt Gminy 
Lubicz Marek Olszewski doko-
na³ oficjalnego otwarcia festynu 
oraz wrêczy³ nagrody zwyciêz-
com konkursu plastycznego 
pod has³em „Lipnowska – mo-
je miejsce na Ziemi”, który zo-
sta³ przeprowadzony w Zespole 
Szkó³ nr 1 w Lubiczu. Mi³ym 
akcentem by³a wizyta goœci z 
Litwy, którzy równie¿ uczest-
niczyli w œwiêcie ulicy Lipnow-
skiej. Wicemarsza³ek Sejmu 
Republiki Litewskiej – Alfredas 
Pekelinas wrêczy³ wójtowi Mar-

kowi Olszewskiemu Pami¹tko-
wy Medal Sejmu Litewskiego. 

Program festynu przewidy-
wa³ wiele atrakcji dla ka¿dego. 
Nie zabrak³o wystêpów chó-
rów seniora: ”Arka” z Lubicza 
Dolnego oraz „Z³ota jesieñ” z 
Grêbocina. Dzieci i m³odzie¿ 
z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubi-
czu Górnym, nie pierwszy ju¿ 
raz, zachwyci³y wszystkich 
swoim repertuarem artystycz-
nym i profesjonalizmem wy-
konania. Kapela podwórkowa 
przygrywa³a nie tylko z estra-
dy, ale równie¿ przechadza³a 
siê wzd³u¿ ulicy Lipnowskiej 
wœród uczestników festynu. Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „Toruniacy” 
prezentowa³ ludow¹ muzykê i 
tañce polskie. Magiczny cyrk 
uliczny wzbudza³ zaintereso-
wanie nie tylko dzieci. Bardzo 
widowiskowa by³a ¿onglerka z 

wykorzystaniem ognia. Zespó³ 
„Clown” prezentowa³ przeboje 
polskie i œwiatowe, którymi po-
rwa³ do tañca i wspólnej zaba-

wy zebranych. Uwieñczeniem 
imprezy by³ pokaz sztucznych 
ogni, które przepiêknie roz-
œwietli³y lubickie niebo. 

Najazd rycerstwa Zakonu Krzyżackiego na Gród Pruski, czyli...

Festyn rycerski w Grębocinie
Przyby³e z ca³ej Polski 

zastêpy rycerskie walki 
turniejowe rozpoczê³y tu¿ 
po po³udniu. W szranki 
stanêli œmia³kowie goto-
wi sprawdziæ siê w umie-
jêtnoœci strzelania z ³uku, 
rzutu oszczepem i topo-
rem do celu. 

Uroczyste otwarcie nast¹pi-
³o jednak dopiero po przybyciu 
wójta gminy Lubicz, Marka Ol-
szewskiego.

Do zebranych na festynie 
przemawiali nie tylko wójt Ma-
rek Olszewski, ale równie¿ 
starosta toruñski Miros³aw 
Graczyk oraz dyrektor Depar-
tamentu Spraw Spo³ecznych 
Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko – Pomor-
skiego, Roman Bicki. 

Wiele emocji wzbudzi³y wal-
ki i pojedynki  w turnieju bojo-
wym rycerzy. Ka¿dy uczestnik 
festynu móg³ nauczyæ siê strze-
laæ z ³uku, kuszy lub te¿ spró-

Rycerze bez zbroi uczyli swoich giermków sztuki fechtunku

bowaæ si³ w tañcu dawnym. 
Równie¿ pokaz ¿ycia obozowe-
go przyci¹ga³ uwagê przyby-
³ych. Nie brakowa³o chêtnych 
do przywdziewania zbroi ry-
cerskiej i zrobienia sobie histo-
rycznego zdjêcia. 

Zespó³ muzyki dawnej i cel-
tyckiej wprowadza³ wszystkich 
w klimat odleg³ej epoki. Oko-
³o godziny 21.00 inscenizacja 
plenerowa „Najazd rycerstwa 
Zakonu Krzy¿ackiego na Gród 
Pruski w Grêbocinie” przyci¹-

gnê³a rzesze widzów. Bitwa  o 
gród i jego spalenie by³y bardzo 
widowiskowe. Zakoñczeniem 
pierwszego dnia festynu by³ 
”Fireshow” – pokaz artystycz-
ny  z wykorzystaniem ognia. 
Nastêpnego dnia rycerze zgro-
madzili siê na Mszy œw. Rycer-
skiej  w koœciele parafialnym w 
Grêbocinie, po czym odby³ siê 
turniej zwyciêzców i wrêczenie 
nagród. 

W trakcie trwania festynu 
mogliœmy podziwiaæ pokazy 
rzemios³ tradycyjnych oraz po-
kazy umiejêtnoœci giermków z 
gimnazjum w Grêbocinie i Lu-
biczu Górnym -  uczestników 
projektu „Przesz³oœæ dla przy-
sz³oœci”. Szczególnie przyci¹ga-
³y uwagê w³asnorêcznie szyte 
stroje oraz rzeŸba w drewnie. 
Zrealizowany projekt pozwoli³ 
zainteresowaæ m³odzie¿ histo-
ri¹ i praktycznym poszerze-
niem wiedzy oraz mo¿liwoœci¹ 
zdobycia umiejêtnoœci z zakre-
su  wyrobu strza³, ko³czanów, 
grotów, zbroi, garncarstwa, 
rzeŸby, nauki tañca œrednio-
wiecznego, szycia odzie¿y itp. 
Projekt zakoñczy³ siê sukce-
sem a festyn, który by³ jego 
zwieñczeniem pozwoli³ wszyst-
kim przez dwa dni zakosztowaæ 
smaku epoki œredniowiecza.

Nadmieñmy, ¿e projekt „Prze-
sz³oœæ dla przysz³oœci” finan-
sowany by³ ze œrodków Unii 
Europejskiej (Europejski Fun-
dusz Spo³eczny).
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100 lat OSP w Rogówku

Sztandar Złotem odznaczony 

W uroczystoœci udzia³ wziêli 
zaproszeni goœcie - m.in. sta-
rosta toruñski Miros³aw Gra-
czyk, wójt gminy Lubicz Marek 
Olszewski, sekretarz gminy 
Teresa Gryciuk, radni powia-
tu oraz gminy z przewodnicz¹-
cym Rady Gminy Kazimierzem 
Rybackim, komendant woje-
wódzki PSP st. bryg. Tomasz 
Leszczyñski, zastêpca komen-
danta powiatowego PSP w 
Toruniu st. bryg. Bogdan So-
wiñski, przewodnicz¹cy G³ów-
nego S¹du Honorowego ZOSP 
RP Henryk Pilewski, prezes 
ZOW ZOSP RP Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego Zdzi-
s³aw D¹browski, prezes ZOP 
ZOSP RP w Toruniu Wies³aw 
Bachan, prezes ZOGm ZOSP 
RP w Lubiczu Ryszard Korpal-
ski. Przyby³y poczty sztanda-
rowe i delegacje jednostek OSP 
Gminy Lubicz, a tak¿e liczna 
grupa mieszkañców.

Po mszy polowej, celebrowa-
nej przez ks. kanonika Feliksa 
Lipiñskiego, udekorowano no-
wy sztandar Z³otym Znakiem 
Zwi¹zku. Nastêpnie uczestni-
cy zgromadzili siê w remizie, 
gdzie podczas przemówieñ do-
konano podsumowania wielu 
lat spo³ecznej pracy i wysi³ków 
organizacyjnych kilku pokoleñ 
stra¿aków tej miejscowoœci. 
Wrêczono medale, upominki i 
kwiaty. 

Z³otym medalem „Za zas³ugi 
dla po¿arnictwa” udekorowa-
no druhów : Kazimierza Hin-
ca i Micha³a Klubê. Srebrne 
medale wrêczono : Zbigniewo-
wi Muzalewskiemu, Zbignie-
wowi Kwieciakowi, Maciejowi 
Czo³gowskiemu oraz Miros³a-
wowi Muzalewskiemu. Br¹zo-
we medale otrzymali : Dariusz 
Wojciechowski, Dionizy Gre-
gorczyk i Rados³aw Hinc. Po-
nadto piêciu wyró¿niaj¹cym 

W Rogówku stra¿acy ju¿ od stu lat nios¹ pomoc potrze-
buj¹cym. Z okazji okr¹g³ej rocznicy 5 lipca odby³y siê uro-
czyste obchody jubileuszu dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Rogówku. Mieszkañcy Rogówka wrêczyli jedno-
stce sztandar – symbol wdziêcznoœci. 

siê druhom wrêczono odzna-
ki „Stra¿aka Wzorowego”. Wi¹-
zanki kwiatów otrzyma³y Panie 
z „Ko³a Kobiet Aktywnych”, po-
dziêkowano tak¿e uczestnikom 
czynów spo³ecznych. Oficjaln¹ 
czêœæ uroczystoœci zakoñczy³ 
wystêp m³odzie¿y szkolnej.

Gratulujemy stra¿akom 
ochotnikom z Rogówka udane-
go jubileuszu. Swoj¹ spo³eczn¹ 

prac¹ i bezinteresownym zaan-
ga¿owaniem w pe³ni zas³u¿yli 
na otrzymane pochwa³y i wy-
ró¿nienia. 

Dziêkujemy zarz¹dowi OSP, 
a szczególnie prezesowi Igna-
cemu Czo³gowskiemu, który 
od wielu lat skutecznie dba o 
pozytywny wizerunek jednost-
ki.

B.J.

Uczniowie z Grębocina pojechali na szkolną wycieczkę do Bratysławy i Wiednia

Śladami cesarskiej monarchii
Piêædziesiêcioro dwoje 

uczniów Szko³y Podstawowej 
w Grêbocinie bra³o udzia³ w 
atrakcyjnej wycieczce szkolnej 
do Bratys³awy i Wiednia. 

Zanim jednak wyjechali za 
granicê, zwiedzili Kraków. 
Swoj¹ wycieczkê rozpoczêli od 
Wzgórza Wawelskiego gdzie 
zwiedzili siedzibê królów pol-
skich. Pod¹¿aj¹c ulic¹ Kanoni-
cz¹, zatrzymali siê przy domu, 
w którym mieszka³ biskup Ka-
rol Wojty³a. Nastêpnie Dro-
g¹ Królewsk¹ dotarli do serca 
Krakowa czyli Rynku G³ówne-
go. Tam podziwiali Bazylikê 
Mariack¹, s³uchali opowieœci o 
dawnym Krakowie. Pozostawi-
li wspania³y Kraków, aby udaæ 
siê do Bielska-Bia³ej. W Studiu 
Filmów Rysunkowych „Bolka i 
Lolka” poznawali historiê two-
rzenia filmów animowanych.

Mijaj¹c polskie Beskidy po-
mknêli piêtrowym autoka-
rem w kierunku Bratys³awy. 
Ze wzgórza œredniowiecznego 
zamku Hrad podziwiali pano-
ramê s³owackiej stolicy. Pozna-
wali historiê miasta, wêdruj¹c 
labiryntem piêknych uliczek.

Z Bratys³awy pokonali zale-
dwie 60 kilometrowy odcinek 

drogi do Wiednia. Spotka-
nie ze stolic¹ Austrii rozpo-
czêli od spaceru po ogrodach 
Schönbrunn. Dawna letnia re-
zydencja cesarska wprawi³a 
wszystkich w zachwyt.  

Na Starym Mieœcie wspól-
nie z kolejnym przewodnikiem 
podziwiali katedrê Œw. Szcze-
pana, poznawali historiê i le-
gendy Wiednia. Byli pod s³ynn¹ 
wiedeñsk¹ oper¹, Parlamen-
tem i domem Hundertwasse-
ra. Stolica Austrii oczarowa³a 
wszystkich. Jeszcze w drodze 
powrotnej zatrzymali siê w cze-
skim Znojmie, aby na malow-
niczo po³o¿onym dziedziñcu 
zamku wzi¹æ udzia³ w plene-
rze malarskim. Wszyscy pe³ni 
wra¿eñ wracali do Grêbocina, 
gdzie czekali na nich stêsknie-
ni rodzice.  

Wycieczkê poprzedzi³a kil-
kumiesiêczna praca uczniów, 
którzy pod kierunkiem wycho-
wawców wyszukiwali informa-
cje, przygotowywali prezentacje 
i postery o pañstwach Unii Eu-
ropejskiej. By³a to ju¿ dru-
ga zagraniczna podró¿, gdy¿ 
w ubieg³ym roku szkolnym 
uczniowie zwiedzili Pragê i 
Skalne Miasto w Czechach.

Uczniowie ze szko³y w Grêbocinie zwiedzali miasta, któ-
re jeszcze na pocz¹tku XX wieku wchodzi³y w sk³ad cesar-
stwa austro-wêgierskiego



7LIPIEC 2008

14 czerwca 2008 r. w Krobii odby³ siê ju¿ drugi festyn 
so³ecki. Zgromadzi³ on wielu chêtnych do wspólnej zaba-
wy. Atrakcji nie brakowa³o, a i pogoda by³a wprost wyma-
rzona. Dla dzieci organizatorzy przygotowali  zje¿d¿alnie, 
samochodziki i trampolinê. Mo¿na te¿ by³o przejechaæ siê 
bryczk¹ lub spróbowaæ celnoœci na strzelnicy. Grochów-
ka na œwie¿ym powietrzu smakowa³a wyœmienicie. Roz-
brzmiewaj¹ca z estrady muzyka przyci¹ga³a i porywa³a 
do tañca zarówno starszych jak i m³odszych. Konkursy 
dla dzieci stanowi³y równie¿ du¿¹ atrakcjê festynu. Wy-
strza³owym zakoñczeniem imprezy by³ pokaz fajerwer-
ków, podziwiany przez wszystkich zebranych.

W Przedszkolu w Lubiczu dzieci nie tylko się bawią .

Ekologiczne i bezpieczne 
przedszkole

4 czerwca w przedszko-
lu goœci³a Jolanta Makow-
ska – przedstawicielka sekcji 
ekologicznej dzia³aj¹cej przy 
Miejskim  Przedsiêbiorstwie 
Oczyszczania. Zajêcia pod 

tytu³em: „Miasteczko Œmie-
ci” mia³o na celu wykszta³ciæ w 
dzieciach  wiêksz¹ œwiadomoœæ 
ekologiczn¹. Wa¿nym elemen-
tem zajêæ dydaktycznych z  
ekologii jest utrwalenie m³od-
szemu pokoleniu potrzeby se-

gregacji œmieci  i wyjaœnienia, 
¿e jest to Ÿród³em odzysku ma-
teria³u i dbania o  œrodowisko 
naturalne.

Ponadto w ramach  progra-
mu autorskiego w przedszko-
lu o bezpieczeñstwie: „Wiem, 
dlatego czujê siê bezpiecznie” 
odby³o siê spotkanie z poli-
cjantem z komisariatu w Lu-
biczu. Policjant pouczy³ dzieci 
jak bezpiecznie spêdzaæ waka-
cje.

Impreza środowiskowa w Szkole Podstawowej w Gronowie

Razem przeciw 
przemocy 

Pedagodzy i nauczyciele 
Szko³y Podstawowej w Grono-
wie od najm³odszych lat prze-
kazuj¹ uczniom wiedzê na 
temat zgodnego wspó³¿ycia 
spo³ecznego. Dlatego 5 czerw-
ca 2008r. w zorganizowali im-
prezê œrodowiskow¹ z okazji 
Dnia Dziecka, która po³¹czona 
zosta³a z zakoñczeniem akcji 
„ Szko³a bez przemocy”. Ob-
chody dnia rozpoczê³y siê od 
przedstawienia profilaktyczne-
go „RAZEM PRZECIW PRZE-
MOCY” w wykonaniu uczniów 
klas IV-VI. PóŸniej przez kil-
ka godzin wszyscy uczestnicy 
imprezy brali udzia³ w ró¿-
norodnych grach i zabawach 
sportowych.

Jedn¹ z najwiêkszych atrak-
cji tego dnia by³y przeja¿d¿-
ki konne, które zapewni³ 
Kazimierz Jarkiewicz, w³a-
œciciel stadniny koni i gospo-
darstwa agroturystycznego z 

Brzezinka. Kolejnym punktem 
imprezy by³ mecz pi³ki no¿nej 
rozegrany miêdzy po³¹czony-
mi si³ami rodziców i pracow-
ników szko³y, a uczniami klas 
szóstych i pi¹tych. Punktem 
kulminacyjnym uroczystoœci 
by³o wypuszczenie o godzinie  
12.00 czerwonych balonów na 
znak solidarnoœci z ca³¹ polsk¹ 
m³odzie¿¹ sprzeciwiaj¹c¹ siê 
aktom przemocy i agresji. Czas 
tanecznie umila³ zespó³ mu-
zyczny pañstwa Ewy, Zbignie-
wa i Janusza Goj, zaœ Rada 
Rodziców wraz z Akcj¹ Kato-
lick¹, Kazimierzem Rybackim 
- przewodnicz¹cym Rady Gmi-
ny Lubicz,  Karin¹ Wronieck¹  
- radn¹ Gminy Lubicz zapew-
nili napoje, s³odki poczêstu-
nek, lody i kie³baski z grilla. 
Ten dzieñ na d³ugo pozostanie 
w pamiêci dzieci.

Alina Betlejewska 
Anna Chmielewicz-Krzy¿anowska 

Uczniowie z SP w Gronowie w samo po³udnie w Dzieñ 
Dziecka wypuœcili czerwone balony na znak solidarnoœci 
z ca³¹ polsk¹ m³odzie¿¹ sprzeciwiaj¹c¹ siê aktom prze-
mocy i agresji.  

Z okazji 88 rocznicy urodzin Jana Pawła II uczniowie z 
Grębocina zaprezentowali niezwykły program artystyczny

Papieskie kremówki 
dla każdego

Dla upamiêtnienia 88. 
rocznicy urodzin Patrona 
Szko³y spo³ecznoœæ Zespo-
³u Szkó³ nr 2 im. Jana Paw³a 
II w Grêbocinie przygotowa-
³a niezwykle atrakcyjn¹ uro-
czystoœæ. 

18 maja to szczególny dzieñ. 
Dlatego uczniowie odœwiêtnie 
ubrani, z radosnymi minami i 
kwiatami w d³oniach zgroma-
dzili siê w sali gimnastycznej, 
aby wzi¹æ udzia³ w programie 
artystycznym przygotowanym 
na czeœæ Patrona szko³y. Uro-
czystoœæ rozpoczêto wspólnym 
odœpiewaniem Hymnu Szkó³ 
Papieskich, uczestnictwem w 
modlitwie o beatyfikacjê Ja-
na Paw³a II odmówionej przez 
ksiêdza katechetê Paw³a Bo-
rowskiego oraz obejrzeniem fil-
mu, przypominaj¹cego drogê 
¿yciow¹ „Wielkiego Polaka”. 

W dalszej czêœci ucznio-
wie klas I-III, IV-VI i gimna-
zjum wystawili przedstawienie 
„Wspomnienia o Lolku”, wyko-
nane w formie anegdot i rapu. 
Zaprezentowano równie¿ scen-
ki „Wolnoœæ i swawola”, uka-
zuj¹ce zdolnoœæ wybierania w 
¿yciu w³aœciwych postaw. Na-
wi¹zano równie¿ do wizyty Oj-
ca Œwiêtego w naszym regionie. 
Z tej okazji wystawiono autor-
sk¹ legendê „Toruñskie pierni-
ki”. Sugestywnej grze aktorów 
towarzyszy³y obrazy wykona-
ne przez artystê plastyka Jac-

ka Pilarskiego. Nie zabrak³o 
góralskiej muzyki, która by³a z 
Papie¿em od dzieciñstwa i za-
wêdrowa³a za Nim a¿ do Wa-
tykanu. Uczniowie klasy III 
zaprezentowali pieœni i tañce 
góralskie.

Na to wa¿ne wydarzenie 
przybyli zaproszeni goœcie: 
wójt gminy Lubicz Marek Ol-
szewski, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Kazimierz Rybacki, in-
spektor Krystyna £êc, Wieleb-
ny Ksi¹dz Proboszcz, radni z 
Grêbocina Hanna Anzel i Woj-
ciech Widliñski, przedstawicie-
le Rady Rodziców Z. Nowak i R. 
Bicki oraz dyrektorzy szkó³ w 
gminie.

 Do uroczystoœci bardzo sta-
rannie przygotowywali siê 
wszyscy uczniowie. Wykony-
wali prace plastyczne, upa-
miêtniaj¹ce Ojca Œwiêtego 
oraz klasowe serca, na któ-
rych zamieszczali swoje myœli, 
podziêkowania, ¿yczenia dla 
Patrona. 

Na zakoñczenie uroczysto-
œci ka¿da klasa wraz z wy-
chowawc¹ z³o¿y³a kwiaty i 
¿yczenia przed tablic¹ pami¹t-
kow¹. Nastêpnie wszyscy zo-
stali poczêstowani papieskimi 
kremówkami. Uroczystoœæ by³a 
nauk¹ radosnego prze¿ywania 
wa¿nych dni w ¿yciu cz³owie-
ka i szko³y, poucza³a jak oka-
zywaæ pamiêæ Patronowi.
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W naszej gminie funkcjonują dwa szlaki kajakowe, a niezbędny 
sprzęt można pożyczyć od ręki

Drwęcą i Wilczą Strugą
Czy gmina Lubicz zas³ynie 

kajakami, które coraz czêœciej 
widuje siê na koñcowym od-
cinku Drwêcy? W tym sezonie 
ruszy³a wypo¿yczalnia, dziêki 
której ka¿dy mo¿e spróbowaæ 
swych si³ na rzece. Odby³o siê 
te¿ pierwsze Hydroparty - im-
preza promuj¹ca kajakarstwo 
w³aœnie na naszym terenie.

Kajakarze z Agencji Woda 
i Ruch zamierzaj¹ zachêcaæ 
do uprawiania czynnego wy-
poczynku na bazie terenu za 
wiaduktem kolejowym, u zbie-
gu Drwêcy i Strugi Lubickiej, 
zwanej niegdyœ Wilcz¹ Strug¹. 
W³adze gminy przychylnie od-
nios³y siê do tej idei i u¿yczy³y 
fragment terenu w tym miejscu 
w³aœnie pod kajakow¹ dzia³al-
noœæ. To stamt¹d ruszaj¹ sto-
sunkowo krótkie, ale bardzo 
ekscytuj¹ce, sp³ywy ostatnim 
odcinkiem rzeki. 

- Trzydzieœci cztery zakrê-
ty Drwêcy a¿ do skansenu et-
nograficznego w Kaszczorku, 
gdzie wygodnie zacumowaæ, 
gdy nie chcemy wp³ywaæ na 
Wis³ê, pozwalaj¹ oswoiæ siê z 
kajakowaniem po rzekach - 
zapewnia Adam Luks z Agencji 
Woda i Ruch. - Mamy po drodze 
dwa bystrza i sporo zwalonych 
drzew, które inaczej pokonuje 
siê przy ró¿nym poziomie wo-

dy. Mo¿na siê sporo nauczyæ, 
nawet gdy jest siê osob¹ bywa-
³¹ na sp³ywach. Taki choæby 
tylko popo³udniowy spacerek 
po rzece to wspania³y relaks. A 
dla pocz¹tkuj¹cych to czasami 
prawdziwy poligon. 

Co ciekawe, kajakarze z 
agencji WiR zachêcaj¹ te¿ do 
p³ywania kajakiem poza sezo-
nem letnim. - Wilcza Struga to 
skarb gminy Lubicz - zapewnia 
Adam Luks. - Rzeczka liczy od 
rozdzielni wody w Grêbocinie, 
do ujœcia do Drwêcy tylko 5 ki-
lometrów, ale wype³nionych 
przygod¹ po brzegi. Spadek 6,9 
promila na tym odcinku spra-
wia, ¿e to rzeczka prawie gór-
ska. Zapraszamy wszystkich 
do sp³ywania ni¹ od jesieni do 
wiosny, gdy jest wystarcza-
j¹co du¿o wody. Oczywiœcie 
zrobiæ to mo¿na jedynie w po-
lietylenowych kajakach jedno-
osobowych. Zainteresowanym 
po¿yczamy taki sprzêt i udzie-
lamy wskazówek jak pokony-
waæ zagradzaj¹ce nurt drzewa 
nie wysiadaj¹c z kajaka. Uroki 
Wilczej Strugi mo¿na zobaczyæ 
na  naszej stronie internetowej 
www.innestany.pl. 

Oba szlaki kajakowe poja-
wi³y siê na wydanej niedaw-
no mapie gminy Lubicz jako jej 
niew¹tpliwa nowa atrakcja. 

Szlakiem Drwęcy
W ramach obchodów Dni Drwêcy 7 czerwca 2008 roku w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie odby³ siê konkurs czytelni-
czy pt. „Szlakiem Drwêcy”. Udzia³ w nim wziêli uczniowie szkó³ 
podstawowych i gimnazjów gmin le¿¹cych nad Drwêc¹. Nasz¹ Gmi-
nê reprezentowa³y uczennice I klasy Gimnazjum w Grêbocinie: Ju-
lia Cackowska, Beata Kuœ i Hanna Laskowska.

Konkurs przeprowadzony by³ w formie zabawy. Ka¿da z dru¿yn 
otrzyma³a planszê z naniesionym zarysem rzeki Drwêcy, jezior i 
parków. Uczestnicy pracuj¹c w grupie uzupe³niali planszê, zazna-
czaj¹c poszczególne miejscowoœci, parki, naklejali w odpowiednich 
parkach zdjêcia chronionych zwierz¹t i roœlin oraz wpisywali cie-
kawostki o danym terenie. Nastêpnie ka¿da z dru¿yn prezentowa-
³a swoj¹ planszê, omawiaj¹c naniesione informacje, a dodatkowo 
przedstawia³a najciekawsze miejsca w swojej gminie, zachêcaj¹ do 
ich odwiedzenia.

Poziom konkursu by³ wysoki, m³odzie¿ wykaza³a siê du¿¹ znajo-
moœci¹ tematu, a forma zabawy wprowadzi³a rozluŸnion¹, mi³¹ at-
mosferê.Tym razem w konkursie nie przyznawano ¿adnych miejsc. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.

Bliżej poezji
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym wziê³a udzia³ 

w powiatowym konkursie na interpretacjê wiersza pt. „Odkurzone 
wierszyki”. W eliminacjach gminnych, które mia³y miejsce 28 ma-
ja udzia³ wziê³o 34 dzieci ze szkó³ podstawowych w Lubiczu Dol-
nym, Lubiczu Górnym, Grêbocinie i Z³otorii. Konkurs przebiega³ w 
dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-II oraz III-IV i stworzy³ oka-
zjê do zaprezentowania przez dzieci w³asnych zdolnoœci aktorskich. 
Zadaniem dzieci by³o przygotowanie dowolnego utworu wybranego 
poety, maj¹c mo¿liwoœæ korzystania z ró¿nego rodzaju rekwizytów 
czy nagrañ dŸwiêkowych. W finale konkursu nasz¹ gminê repre-
zentowa³y:

z pierwszej grupy wiekowej:
Daria Kwiatkowska z Lubicza Górnego 
Alicja Jab³oñska z Lubicza Dolnego 
z drugiej grupy:
Karolina Maœlanka z Lubicza Górnego
Adrianna Nadolska z Grêbocina
Wszystkie dzieci otrzyma³y dyplomy za udzia³ w konkursie, na-

grody ksi¹¿kowe oraz poczêstunek w postaci s³odyczy i soczków.
Etap powiatowy tego konkursu odby³ siê 4 czerwca w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Ma³ej Nieszawce i dla ma³ych recytatorów 
z naszej gminy zakoñczy³ siê sukcesem. Alicja Jab³oñska prezen-
tuj¹c wiersz Aleksandra Rymkiewicza pt. „Dziwny zuch” zajê³a II 
miejsce. Wœród dzieci starszych Adrianna Nadolska równie¿ zajê-
³a II miejsce. Wiersz, który zaprezentowa³a to „Pawe³ i Gawe³” au-
torstwa Aleksandra Fredry. Serdecznie gratulujemy.

Kolekcjonerem być
W ramach przypadaj¹cego w maju Tygodnia Bibliotek, w Gmin-

nej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym mo¿na by³o ogl¹daæ 
wystawê aparatów fotograficznych XX wieku. By³a to prywatna ko-
lekcja 29 aparatów fotograficznych hobbisty pana Jerzego Pej-
kowskiego.

Kolekcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wœród odwiedza-
j¹cych bibliotekê. Wystawê obejrza³o 197 czytelników. Kolekcja zo-
sta³a wzbogacona o trzy aparaty fotograficzne przyniesione przez 
czytelników biblioteki.

Spotkanie z literaturą
W maju mia³y miejsce tak¿e dwa spotkania autorskie. Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym goœci³a Annê Onichi-
mowsk¹, autorkê takich ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, jak „Koniec 
œwiata i poziomki”, „Dzieñ czekolady”, „Najwy¿sza góra œwiata”, „Sa-
motne wyspy i storczyk” czy „Hera, moja mi³oœæ”. Drugim goœciem 
by³a Joanna Olech, pisarka, autorka ilustracji do wielu ksi¹¿ek 
dla dzieci i m³odzie¿y. Z pisark¹ spotkali siê m³odsi czytelnicy Fi-
lii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grêbocinie. Najbardziej znane 
jej powieœci to: „Dynastia Mizio³ków”, „Pompon w rodzinie Fisiów”, 
„Gdzie diabe³ mówi: Do us³ug” czy „Listy Mizio³ka z wakacji nad mo-
rzem”. Spotkania z autorkami ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y prze-
biega³y w mi³ej atmosferze. Ich uczestnikami by³y dzieci, uczniowie 
klas V i VI szko³y podstawowej. Obie panie zaprezentowa³y swo-
j¹ twórczoœæ, zachêcaj¹c tym samym zgromadzon¹ publicznoœæ do 
czytania i zagl¹dania do ksi¹¿ek ich autorstwa. Uwieñczeniem spo-
tkania by³y autografy rozdawane przez pisarki wszystkim chêtnym. 
Podziêkowaniem za spotkanie by³y bukiety kwiatów wrêczone na-
szym goœciom przez dzieci.

Wiêcej informacji na temat spotkañ i dzia³alnoœci bibliotek publicz-
noœæ znajduje siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lubicz.


