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Rozpoczęła się realizacja Programu Unii Europejskiej LEADER+ w naszej gminie

Wypromujemy gminę Lubicz
W dniu 1 lutego 2007 roku w Warszawie reprezentanci 

Lokalnej Grupy Dzia³ania „Podgrodzie Toruñskie” podpisa-
li umowê na realizacjê projektów w ramach Programu LE-
ADER+, obejmuj¹cych tak¿e teren naszej Gminy. 

promocji produktów lokalnych 
oraz zorganizowanie tzw. „Zie-
lonego jarmarku” w Lubiczu 
Górnym, na którym mo¿na bê-
dzie sprzedaæ i kupiæ produkty 
spo¿ywcze pochodz¹ce z tere-
nu gminy, a tak¿e przetwory 
spo¿ywcze, produkty ozdobne 
i rêkodzielnicze. 

Wykonane zostan¹ bada-
nia marketingowe, które da-
dz¹ odpowiedŸ na pytanie, co 
w gospodarstwach mo¿e zain-
teresowaæ mieszkañców Toru-
nia i Bydgoszczy oraz innych 
potencjalnych klientów tych 
gospodarstw. Na tej podsta-
wie przedstawiony bêdzie plan 
marketingowy dla gospodarstw 
agroturystycznych z okolic To-
runia. Stworzony zostanie  
katalog zabytków i cieka-
wych miejsc na terenie Gmi-

ny, który po wydaniu zostanie 
przekazany gospodarstwom 
agroturystycznym, motelom, 
restauracjom w Gminach Lu-
bicz, Z³awieœ  Wlk. i Wlk. Nie-
szawka, ale tak¿e agencjom 
turystycznym w Toruniu. 

Pewne œrodki zabezpieczono 
na dofinansowanie gminnych 
imprez plenerowych, s³u¿¹cych 
wszystkim mieszkañcom. Trwa 
tworzenie listy takich imprez, 
z których Zarz¹d LGD wybie-
rze te do dofinansowania. Im-
prezy te bêd¹ odbywaæ siê pod 
wspólnym szyldem „Z wizyt¹ 
u was”.  

Wiele innych dzia³añ doty-
czy terenów pozosta³ych gmin. 
Tworzona bêdzie m.in. „Zielo-
na Szko³a” w Gminie Z³awieœ 
Wielka. 

Wszystkich chêtnych, chc¹-
cych wspó³pracowaæ w ramach 
LGD zaprasza Biuro Lokalne 
w Urzêdzie Gminy Lubicz, ul. 
Toruñska 21 tel. (56) 674 44 
15, e-mail: rozwoj@lubicz.pl 

Przypomnijmy, ¿e g³ównym 
celem „Podgrodzia toruñskie-
go” jest aktywizacja spo³eczna 
i gospodarcza. mieszkañców 
trzech podtoruñskich gmin – 
Lubicz, Z³awieœ Wielka i Wiel-
ka Nieszawka. 

LGD ju¿ zaczê³a dzia³aæ. Od 
pocz¹tku marca trwa³a re-
krutacja na szkolenia agro-
turystyczne oraz dotycz¹ce 
produktów lokalnych i produk-
cji biomasy. Planowana jest 
kolejna edycja tych¿e szkoleñ 
w drugiej po³owie roku. 

Rozpoczê³y siê równie¿ pra-
ce studialne nad projektem za-
gospodarowania skarpy nad 
Drwêc¹ w Lubiczu Dolnym, za-
k³adaj¹cym m.in. budowê ta-
rasu widokowego i miejsca na 
ogniska i grille. 

Przygotowywany jest plan 

Zakaz spalania odpadków 
– nawet tych ulegających 

biodegradacji

Groźne płomienie
Urz¹d Gminy informuje, ¿e 

zgodnie z uchwa³¹ Rady Gmi-
ny Lubicz z dnia 31 maja 2006 
r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na 
terenie Gminy Lubicz obowi¹zu-
je zakaz spalania wszystkich od-
padów w tym równie¿ odpadów 
ulegaj¹cych biodegradacji. Jest 
to szczególnie wa¿ne w okresie 
wiosennych porz¹dków prowa-
dzonych na terenie posesji. Od-
pady roœlinne ( ga³êzie, resztki 
roœlin, suche liœcie itp.) nale¿y  
gromadziæ w znajduj¹cych siê 
na nieruchomoœciach pojemni-
kach lub przeznaczyæ do kompo-
stowania.

W okresie wiosennym równie¿ 
wystêpuje zwiêkszone zagro¿enie  
zw³aszcza dla dzieci ze strony 
wa³êsaj¹cych siê psów. W celu 
zmniejszenia zagro¿enia proszê  
zg³aszaæ  siê w tej sprawie do 
Zarz¹du Gospodarki Mieszka-
niowej i Komunalnej w Lubiczu-
ul. Toruñska 36 A, nr. tel. (056) 
6782709.
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Alina Skowrońska ze szkoły w Złotorii otrzymała nagrodę 
główną w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli

Najlepsza w Polsce
Od wrzeœnia do po³owy grud-

nia 2006 r. trwa³a IV edycja 
Ogólnopolskiej Kampanii „Bez-
pieczne dzieci na polskich dro-
gach”, któr¹ patronatem objêli: 
Minister Edukacji Narodowej - 
Roman Giertych oraz Minister 
Transportu -   Jerzy Polaczek. 
Has³em przewodnim kampanii 
by³o ratownictwo. 

Koordynatorem wszystkich 
dzia³añ by³a Alina Skowroñ-
ska, nauczycielka nauczania 
zintegrowanego, która w ra-
mach kampanii wziê³a udzia³ 
w Ogólnopolskim Konkursie 
dla nauczycieli na scenariusz 
zajêæ lekcyjnych dotycz¹cy w/w 
tematyki. Na konkurs wp³ynê-
³o 380 scenariuszy. Zwyciê¿y³a 

Alina Skowroñska, nauczyciel-
ka SP w Z³otorii.

Uczniowie wszystkich klas 
Szko³y Podstawowej w Z³otorii 
realizowali zadania programo-
we miêdzy innymi: spotykaj¹c 
siê z policjantem, ratownikiem, 
zapoznaj¹c siê  z zawartoœci¹ 
apteczek szkolnych i mo¿liwo-
œci¹ korzystania      z ich wypo-
sa¿enia, uczestnicz¹c w kursie 
udzielania pierwszej pomocy. 

Specjalnym programem dy-
daktycznym opracowanym 
przez Beatê Wróblewsk¹-Ku-
ku³kê i Alinê Skowroñsk¹ by³y 
objête klasy I. 

Gratulujemy!
Barbara Kisielewska

Dyrektor SP w Z³otorii

Z MARKIEM OLSZEWSKIM, wójtem gminy Lubicz, rozmawiamy o ewentualnym przyłączeniu Złotorii do Torunia

Siłą nikogo nie zatrzymam
- W ci¹gu ostatnich tygo-

dni w lokalnych mediach 
rozgorza³a dyskusja na te-
mat rozszerzenia granic ad-
ministracyjnych Torunia. 
Najg³oœniej mówi siê o ewen-
tualnym od³¹czeniu Z³oto-
rii od gminy. Co mieszkañcy 
tej wsi straciliby na przy³¹-
czeniu do Torunia?

- Na pewno charaktery-
styczny dla terenu wiejskie-
go spokój i ciszê. Zapewne te¿ 
wkrótce proces urbanizacji tej 
miejscowoœci zintensyfikuje 
siê. Strac¹ te¿ trochê pieniê-
dzy, bo podatki gminne s¹ ni¿-
sze ni¿ miejskie.

- A co zyskaj¹?

- Pewnie te¿ niewiele. Dla 
miejscowoœci, która de fac-
to jest sypialni¹ Torunia, nie 
ma wiêkszego znaczenia przy-
nale¿noœæ administracyjna. 
Czêœæ mieszkañców Z³otorii, 
ta która najg³oœniej artyku³uje 
swoje zdanie, czuje siê trochê 
pokrzywdzona. Ma zapewne 
poczucie, ¿e daje gminie spo-
ro w postaci podatków i uwa-
¿a, i¿ w zamian otrzymuje za 
ma³o. Nie zapominajmy jed-
nak, ¿e nak³ady na utrzyma-
nie bie¿¹ce tej miejscowoœci 
s¹ na przyzwoitym poziomie. 
Utrzymujemy szko³ê, oœwietle-
nie, drogi, s¹ dotacje do zbiór-
ki odpadów, do komunikacji. 
We wspólnocie samorz¹dowej 
jest tak, ¿e wszyscy sk³adaj¹ 
pieni¹dze do jednego bud¿etu, 

a o zadaniach inwestycyjnych 
decyduje Rada Gminy. Raz zy-
skuje Lubicz, raz Z³otoria.

- W Z³otorii wci¹¿ powstaj¹ 
nowe osiedla i ulice. Dlacze-
go nie inwestuje siê w nowe 
tereny?

- Toruñ te¿ nie inwestuje we 
wszystkie nowe osiedla i uli-
ce. Polska nie jest zamo¿nym 
krajem i takie zmiany musz¹ 
nastêpowaæ stopniowo. Po-
za tym nak³ady poczynione 
na Z³otoriê w ostatnim czasie 
by³y milionowe i wiele miej-
scowoœci chcia³oby takie inwe-
stycje mieæ za sob¹. Znaczna 
czêœæ Z³otorii jest ju¿ skanali-
zowana, rura gazoci¹gowa jest 
ju¿ praktycznie w œrodku wsi, 
œwietnie funkcjonuje szko-
³a, mamy projekt technicz-
ny i pozwolenie na budowê 
kanalizacji pozosta³ej czêœci 
wsi, corocznie przybywa no-
wych oœwietleñ ulicznych, ma-
my plany budowy chodników 
wspólnie z Zarz¹dem Dróg 
Wojewódzkich. Natomiast je-
œli chodzi o ofertê Torunia dla 
Z³otorii, to ja jej nie znam. Nie 
informowa³ mnie o nich ani 
prezydent Micha³ Zaleski, ani 
nikt z jego administracji.

- Sk¹d, pana zdaniem, 
wzi¹³ siê pomys³ rozszerza-
nia granic Torunia?

- Pocz¹tek tego proce-
su by³ polityczny, bo pod ha-
s³em “wielki Toruñ” zaczêto 
rozgl¹daæ siê, które obszary 

podmiejskie w³¹czyæ w gra-
nice miasta. W Z³otorii to ha-
s³o trafi³o na podatny grunt, 
bo zewnêtrzny przyrost miesz-
kañców jest tam najwiêkszy. 
Nie dziwiê siê nowym miesz-
kañcom, ¿e nie czuj¹ siê zbyt 
emocjonalnie zwi¹zani ze swo-
j¹ sypialni¹. Gdybym to ja my-
œla³ o “wielkim Toruniu”, to 
raczej skupi³bym siê na prze-
suwaniu jego granic w stro-
nê Bydgoszczy. Tam bowiem 
znajduj¹ siê tereny, które na-
daj¹ siê pod inwestycje prze-
mys³owe, tak potrzebne temu 
miastu. W Z³otorii nie mo¿na 
ju¿ zbudowaæ ¿adnego zak³a-
du przemys³owego, poniewa¿ 
praktycznie ca³y jej obszar jest 
przeznaczony pod budownic-
two jednorodzinne. Poza tym 
Toruñ nie ma zbyt du¿ego po-
tencja³u ekonomicznego, dlate-
go logicznym by³oby szukanie 
nowych terenów na przyk³ad 
w £ysomicach. Mo¿na by te¿ 
pomyœleæ realniej o wcielaniu 
w ¿ycie projektu budowy me-
tropolii Toruñ-Bydgoszcz.

- Komu zale¿y na przy³¹-
czeniu Z³otorii do Torunia?

- To chyba ambicja pewnej 
grupy mieszkañców Z³otorii 
i pewnej grupy mieszkañców 
Torunia. Ale chcê jasno powie-
dzieæ, ¿e jeœli znacz¹ca czêœæ 
mieszkañców Z³otorii bêdzie 
zabiega³a o przy³¹czenie do 
Torunia, to ja na pewno nie 
bêdê robi³ przeszkód. Bo jeœli 
oka¿e siê, ¿e brakuje poczucia 

wspólnoty samorz¹dowej, to 
nie ma sensu utrzymywaæ wiê-
zi na si³ê. Jeœli jednak do tego 
dojdzie, to gmina straci bar-
dzo wartoœciowych ludzi, ale 
gospodarczo na tym nie ucier-
pi. Gmina Lubicz mo¿e istnieæ 
bez Z³otorii.

- Zwolennicy od³¹czenia 
Z³otorii od gminy nawo³u-
j¹ do referendum. Czy pana 
zdaniem to dobre rozwi¹za-
nie?

- D¹¿enia artyku³uje tyl-
ko grupa mieszkañców, a nie 
wszyscy. Badania przeprowa-
dziæ trzeba. Jednak referen-
dum odradzono mi z dwóch 
powodów. Po pierwsze, referen-
dum ma charakter rozstrzyga-
j¹cy. Natomiast w procedurze 
zmian administracyjnych i tak 
nikt nie bêdzie tego uznawa³. 
Przepisy mówi¹ tylko o zasiê-
gniêciu opinii. Dlatego pro-
fesjonalne przeprowadzenie 
ankiety wydaje siê bardziej od-
powiednie. Naukowcy z UMK, 
którzy przygotowali tê ankie-
tê mówi¹, ¿e na wyznaczonej 
próbie mieszkañców wyniki 
oddadz¹ prawdziwy obraz na-
strojów ludnoœci w tej spra-
wie i dadz¹ nam odpowiedŸ na 
pytanie: jaka kategoria miesz-
kañców jest za przy³¹czeniem 
a jaka przeciw. S¹dzê jednak, 
¿e jednak wiêkszoœæ bêdzie 
przeciwna przy³¹czeniu do To-
runia.

- Dziêkujê za rozmowê.

Informujemy, ¿e w dniu 15 lutego 2007 roku 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „elwik” 
sp. z o.o. podjê³o uchwa³ê w sprawie zmiany nazwy 
spó³ki na „Lubickie Wodoci¹gi” sp. z o.o. Zmiana 
obowi¹zuje od momentu wpisu do Krajowego Reje-
stru S¹dowego, czyli od 19 marca 2007 roku.

UWAGA RODZICE DZIECI  
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  

I DZIECI 6 - LETNICH
Dyrektor Przedszkola Publicznego  

“Chatka Puchatka” w Lubiczu informuje,  
¿e od 02.04.2007 r. do 30.04.2007 r.  

w godzinach od 8.00 - 15.00  
w budynku Przedszkola w Lubiczu Górnym  

ul. Piaskowa 2, bêd¹ wydawane i przyjmowane 
karty zg³oszeñ dziecka do przedszkola  

na rok szkolny 2007/2008.

Dyrektor Przedszkola El¿bieta Œwiatowska
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Z Podlasia do Złotorii, czyli sto lat z rodziną, Armią Krajową 
i Ojczyzną

Czynił wszystko z umiarem
10 marca 2007 r. mieszka-

niec wsi Z³otoria, Józef Sklin-
da, ukoñczy³ 100 lat. Z okazji 
tak niecodziennego wydarze-
nia, do Z³otorii przyjechali wójt 
gminy Lubicz, Marek Olszew-
ski wraz z zastêpc¹ kierownika 
Urzêdu Stanu Cywilnego, Iren¹ 
Nowakowska. Goœcie dostojne-
mu jubilatowi z³o¿yli ¿yczenia 
wielu radosnych i szczêœliwych 
chwil spêdzonych  w zdrowiu 
w gronie najbli¿szej rodziny.

Dostojny jubilat  urodzi³ siê 
10 marca 1907 r. w miejscowo-
œci Czaje na Podlasiu. Od nie-
dawna mieszka wraz z córk¹ 
Pelagi¹ i jej rodzin¹ we wsi Z³o-
toria. Jest ojcem 5 córek i 2 sy-
nów. Doczeka³ siê 18 wnucz¹t 
oraz 11 prawnucz¹t. W cza-
sie wojny by³ ¿o³nierzem Armii 
Krajowej, wiêŸniem jenieckich 
obozów hitlerowskich a po-
tem sowieckich. Przez wiele lat 
pracowa³ na roli. W ostatnim 

okresie aktywnoœci zawodo-
wej pracowa³ jako portier. Pa-
sj¹ ¿yciow¹ Pana Sklindy by³y 
ksi¹¿ki, a szczególnie te histo-
ryczne. Swoim hobby zarazi³ 
wnuków. Jego bystroœæ umy-
s³u i pogoda ducha udziela siê 
wszystkim wokó³. Mottem ¿y-
ciowym jubilata jest „czyniæ 
wszystko w umiarze”. 

Pani Leokadia Karasińska z Grębocina ukończyła 100 lat

Zawsze ze strażakami
W Grêbocinie mieszka od 

1949 roku. Wychowa³a dwóch 
wnuków, jako opiekunka ich 
zmar³ej matki, a swej córki.
Pani Leokadia pracowa³a ciê¿-
ko przez ca³e swe ¿ycie, wie-
le lat aktywnie dzia³aj¹c tak¿e 
w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Grêbocinie i udzielaj¹c siê 
w ¿yciu Parafii. Obecnie znaj-
duje siê pod troskliw¹ opiek¹ 
Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Lubiczu, które-
go jest ulubienic¹, ze wzglêdu 
na swoj¹ niezwyk³¹ i pogodn¹ 
osobowoœæ.

Pani Leokadia Karasiñska 
z Grêbocina – bo o niej mowa - 

17 marca ukoñczy³a 100 lat!
Z okazji tego wspania³e-

go jubileuszu Pani Leokadia 
otrzyma³a list gratulacyjny od 
Premiera RP Jaros³awa Ka-
czyñskiego, a tak¿e od Woje-
wody Kujawsko – Pomorskiego 
Zbigniewa Hoffmanna oraz 
Wójta Gminy Lubicz Marka 
Olszewskiego. ¯yczenia dwu-
stu lat ¿ycia dostojnej jubilat-
ce z³o¿yli osobiœcie wójt Gminy 
Lubicz, radni z Grêbocina, kie-
rownik Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej, ksi¹dz 
proboszcz parafii z Grêbocina 
oraz druhowie z Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej. 

Sześciu nowych sołtysów
Nowo wybranych so³tysów maj¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1. Brzezinko - Pan Piotr G³owacki,
2. Grabowiec - Pani Maria Bykowska
3. Gronowo - Pan Zenon Trawnik
4. Mierzynek - Pan Mariusz Filuœ
5. Nowa Wieœ - Pan Marek Gliszczyñski
6. Rogowo - Pani Ma³gorzata £êc - Sienkiewicz
Szczegó³owe informacje o sk³adach Rad So³eckim znajduj¹ siê 
na stronie internetowej Urzêdu

Apel Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów 
Państwowych o przestrzeganie zakazu wypalania traw

Płomienie zabijają przyrodę
Proceder wiosennego wypa-

lania traw pomimo prawnego 
zakazu i powtarzanych corocz-
nie apeli ostrzegawczych jest 
powa¿nym problemem.

W tym okresie liczba po¿arów 
wzrasta kilkakrotnie. Corocznie 
p³on¹ setki hektarów ³¹k i przy-
dro¿nych rowów.

Po¿ary niszcz¹ florê i faunê, 
zamieraj¹ pêdy i korzenie ro-
œlin wieloletnich, gin¹ trawy 
i najcenniejsze gatunki zió³. Ze 
œwiata fauny  po¿yteczne owa-
dy, ¿aby, je¿e, krety, m³ode za-
j¹ce i gromady ptaków, które 
maj¹ na ³¹kach tereny lêgowe.  
Dymy z wypalanych przydro¿-
nych rowów utrudniaj¹, a czê-
sto parali¿uj¹ ruch na drogach, 
doprowadzaj¹c do kolizji i wy-
padków. S¹ bezpoœredni¹ przy-
czyn¹ zwiêkszonej erozji gleby, 
tak wietrznej, jak i wodnej. Zu-
pe³nym nieporozumieniem jest 
przekonanie, ¿e w ten sposób 
gleba jest lepiej przygotowa-
na do póŸniejszego  plonowa-
nia. Skutek tego jest odwrotny. 
Ziemia wyja³awia siê, zahamo-
wany zostaje bardzo po¿yteczny 
naturalny rozk³ad resztek ro-
œlinnych oraz asymilacja azotu 
z powietrza. Do atmosfery prze-
dostaje siê szereg zwi¹zków che-
micznych, bêd¹cych truciznami, 
tak dla ludzi, jak i zwierz¹t. Obo-
wi¹zuj¹ce przepisy zabraniaj¹ 
rozniecania ognia w odleg³oœci 

mniejszej ni¿ 100 m od granicy 
lasów, równie¿ przepisy unijne 
nie toleruj¹ takiej dzia³alnoœci 
i gro¿¹ odebraniem dop³at bez-
poœrednich.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e 
kiedy stra¿acy s¹ zadyspono-
wani do akcji gaszenia po¿arów 
traw, ³¹k i nieu¿ytków, w tym sa-
mym czasie mog¹ byæ potrzebni 
w innym miejscu, np. do ratowa-
nia ¿ycia ludzi poszkodowanych 
w wypadku drogowym, czy in-
nym tragicznym zdarzeniu. Za-
anga¿owanie w akcjê gaszenia 
traw powoduje znaczne wyd³u-
¿enie czasu dojazdu do miejsca 
zdarzenia, a czêsto o ¿yciu cz³o-
wieka decyduj¹ minuty.

Na terenie Nadleœnictwa Do-
brzejewice w roku 2006 powsta-
³y 44 po¿ary, z tego w lasach 
pañstwowych 32 i w prywatnych 
12. Czêœæ z nich by³a wynikiem 
przerzutu ognia z gruntów nie-
leœnych, g³ównie z wypalanych 
traw na ³¹kach i rowach. Wyli-
czone straty w drzewostanach 
wynios³y 18,5 tys. z³, nie licz¹c 
kosztów akcji gaœniczych i strat 
niewymiernych. Sprawc¹ wszyst-
kich po¿arów by³ cz³owiek przez 
nierozwa¿ne dzia³anie, b¹dŸ ce-
lowe podpalenie. 

Dostosujmy siê do apelu, b¹dŸ-
my ostro¿ni z obchodzeniem siê 
z ogniem, dbajmy o nasze wspól-
ne dobro, jakim jest las.

NADLEŒNICTWO
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Dzieci ze szkoły w Młyńcu wybrali Walentynę i Walentego

Małe czułe słówka
Uczniowie Szko³y Podstawo-

wej w M³yñcu chêtnie kulty-
wuj¹ wszelkie tradycje, tak¿e 
te najnowsze, do których nie-
w¹tpliwie nale¿¹ Walentyn-
ki. Dzia³a wtedy uruchamiana 
na potrzeby wszystkich zako-
chanych specjalna „Walentyn-
kowa poczta”. Jej listonosze, 
czyli cz³onkowie samorz¹du 
uczniowskiego, sortuj¹ i do-
rêczaj¹  pe³ne mi³ych s³ówek 
przesy³ki.

 Jak w poprzednich latach, 
tak i w tym roku wybierali-
œmy Walentego i Walentynê, 
czyli osoby , które otrzyma-
³y najwiêksz¹ liczbê mi³osnych 
listów. Okazali siê nimi Mar-
ta Zió³kowska z drugiej klasy 
i Dominik Szymañski z klasy 
szóstej. 

Wszystkim gratulujemy i ¿y-
czymy sercowych uniesieñ – 
nie tylko w przysz³ym roku, ale 
i doros³ym ¿yciu.

Uwieñczeniem Dnia Zako-
chanych by³o humorystyczne 
przedstawienie bajki W. Cho-
tomskiej ,,Kopciuszek” , któr¹ 
zaprezentowali uczniowie kla-
sy czwartej.

W godzinach popo³udnio-
wych wszyscy uczniowie zo-
stali zaproszeni na szkoln¹  
dyskotekê. W ramach zabawy 
przy muzyce odby³o siê kilka 
konkursów, a zwyciêzcy byli 
oczywiœcie uhonorowani s³od-
kimi nagrodami.

W radosnym nastroju roz-
staliœmy siê, by spotkaæ siê na-
stêpnego dnia ju¿ na lekcji.

Dorota Wróbel

Nauczyciele i pedagodzy Szko³y Podstawowej w M³yñ-
cu przygotowali dla swoich uczniów seriê gier i zabaw, 
w których wspólnie uczestniczyli ch³opcy i dziewczêta

Sport w Gminie Lubicz

Sukcesy w biegach przełajowych 
W dniu 10 marca 2007 r. 

w Ma³ej Nieszawce odby³y siê 
Mistrzostwa Województwa 
w wyœcigu prze³ajowym. 

W kategorii ¯AK br¹zowy 
medal zdoby³ Rados³aw Tatara 
– UKS „¯AK” Gronowo, w kate-

gorii M£ODZIK 7 miejsce zaj¹³ 
Damian Michalski a 8 Irene-
usz Szymañski, obaj z UKS 
„SPRINT” Grêbocin, w katego-
rii JUNIOR M£ODSZY srebrny 
medal zdoby³ Damian Poskart 
– UKS „¯AK” Gronowo.

Fundusze dla „Żaka” i „Sprintu”
W dniu 22 marca 2007 r. 

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, 
Andrzej Siemianowski w obec-
noœci Cz³onków Zarz¹dów 
Klubów Sportowych „¯AK”, 
„SPRINT”, dyrekcji ZS Nr 2 
w Grêbocinie, SP w Gronowie, 
zawodników i kibiców, uroczy-

œcie wrêczy³ czeki o wartoœci 
1.500 z³. , ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w To-
runiu, z przeznaczeniem na 
dzia³alnoœæ sportow¹ Klubów. 
W dowód uznania za ich do-
tychczasowe osi¹gniêcia spor-
towe.

Drogi Rodzicu !
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubiczu Górnym  organizuje:

„WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA”
- Wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne dzia³ania maj¹-
ce na celu usprawnienie funkcjonowania dziecka niepe³nosprawne-
go lub zagro¿onego niepe³nosprawnoœci¹  w grupie rówieœniczej, od 
chwili jej wykrycia do czasu podjêcia nauki w szkole.
- Pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez 
nich umiejêtnoœci postêpowania z dzieckiem w zakresie okreœlonym 
przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

NASZA PLACÓWKA DYSPONUJE WYKWALIFIKOWANĄ KADRĄ tj.
- pedagog posiadaj¹cy kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepe³-

nosprawnoœci dziecka( oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflope-
dagog),

- psycholog,
- logopeda,
- i inni specjaliœci w zale¿noœci od potrzeb dziecka i jego rodziny ( te-

rapeuta, rehabilitant ruchu, socjoterapeuta, rewalidant).
IM PRĘDZEJ ZGŁOSISZ SIĘ Z TWOIM DZIECKIEM DO NAS, TYM LEPIEJ 

TWOJE DZIECKO BĘDZIE FUNKCJONOWAŁO W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Dyrektor Szko³y

mgr Andrzej Siemianowski
Wszelkie informacje dotycz¹ce „WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWO-
JU DZIECKA” mog¹ Pañstwo uzyskaæ  w Zespole Szkó³ nr 1 w Lubiczu 
Górnym , ul Piaskowa 23, tel. O56  6785-200. Szczegó³owych informacji 
udziela pani mgr H. Regent (czwartek, pi¹tek w godz 8.00-8.45)

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – w tym roku pod hasłem 
„Poznajmy Litwę”

Na motywach 
„Dziadów”

“Litwo! Ojczyzno nasza, 
Ty zimio mocarzy! [...]” - 
s³owami wiersza Vincasa 
Kudirki rozpoczynaj¹ce-
go poranek z poezj¹ litew-
sk¹ zainaugurowany zosta³ 
w sobotê w Gimnazjum Nr 
1 w Lubiczu Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Europie 
i Unii Europejskiej pod ha-
s³em: Poznajemy Litwê. Or-
ganizatorem odbywaj¹cego 
siê po raz pi¹ty turnieju 
wiedzy (co roku pod innym 
tytu³em) jest Szkolny Klub 
Europejski Nowy Œwiat pod 
opiek¹ nauczycieli gimna-
zjum: Marioli Kordowskiej 
- historyka, Barbary Lam-
parskiej - geografa i Moniki 
Górskiej-Stafiej - informaty-
ka. Patronat honorowy nad 
imprez¹ przyj¹³ w tym ro-
ku Konsul Honorowy Litwy 
w Toruniu Jerzy Bañkow-
ski, wœród goœci znajdowali 
siê równie¿ Inspektor Wy-
dzia³u Oœwiaty Gminy Lu-
bicz - Krystyna £êc oraz 
Przewodnicz¹ca Rady Ro-
dziców - Jolanta Hopke.

Tu¿ po pó³godzinnej 
uczcie poetyckiej przygoto-
wanej przez uczniów trze-
cich klas gimnazjum, równo 
o 10.40 konkursowicze roz-
poczêli czterdziestominutowe 
zmagania o tytu³ laureata. 

W konkursie uczestniczy-
³o 50 uczniów z 11 szkó³ 
powiatu toruñskiego - Cze-
rikowa, Grêbocina, Do-
brzejewic, Z³ejwsi Wielkiej, 
Obrowa, Rzêczkowa, Cie-
chocinka, Turzna, Plusko-
wês ko³o Che³m¿y, G³uchowa 
i oczywiœcie Lubicza. 

Jak przyznaje komisja eg-
zaminacyjna, poziom przygo-
towania uczniów by³ bardzo 
wysoki. Laureatem - z wy-
nikiem 71 punktów na 72 
- zosta³ uczeñ gimnazjum 
w Turznie, Kamil Lamparski, 
który przyjecha³ z Markiem 
Paw³owskim. Drugie miej-
sce zajê³a uczennica Marii 
Chrobak, nauczycielki histo-
rii w Czernikowie - Marcelina 
Bruzdowska,  trzecie - uczen-
nica gimnazjum w Lubiczu, 
Marta Nowatkowska, czwarte 
- Ada Drza¿d¿ewska z gimna-
zjum w Czernikowie, a pi¹te 
miejsce przypad³o uczennicy 
gimnazjum w Lubiczu, przy-
gotowywanej przez Mariolê 
Kordowsk¹ - Natalii Kutnik.

Ostatnim punktem pro-
gramu by³ wystêp pierwszej 
klasy gimnazjum, która za-
prezentowa³a oczekuj¹cym 
na wyniki konkursowiczom 
spektakl na motywach II czê-
œci Dziadów Adama Mickie-
wicza.
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Pozytyw organowy z Młyńca
Kryj¹cy siê za trójwie¿yczkow¹ 

frontow¹ opraw¹, wbudowan¹ 
w owaln¹ balustradê chóru mu-
zycznego instrument, posiada 
zaledwie jedn¹ klawiaturê rêcz-
n¹, st¹d zaliczany jest do tzw. 
pozytywów organowych.

Zbudowany przed rokiem 1763 
przez nieznanego budownicze-
go, mimo znacznych zniszczeñ 
ostatniej wojny i zdemolowanego 
wnêtrza instrumentu, zachwyca³ 
oryginalnoœci¹ niektórych roz-
wi¹zañ konstrukcyjnych, do któ-
rych nale¿y m.in. obok traktury 
mechanicznej skrócona rozpiê-
toœæ tonalna klawiatury z tzw. 
„krótk¹ oktaw¹”, istniej¹cy ele-
ment akustyczny – tympan, 
oryginalny sposób w³¹czania po-
szczególnych rejestrów za po-
moc¹ wahad³owo poruszanych 
dŸwigni oraz unikatowy spo-
sób otwierania zaworów klapo-
wych w wiatrownicy z uwagi na 
jej usytuowanie w dolnej czêœci 
szafy organowej. Ten interesu-
j¹cy sposób w³¹czania poszcze-
gólnych tonów, wystêpuje wœród 
zachowanych zabytkowych orga-
nów na terenie Polski pó³nocnej 
jedynie przy pozytywie wiejskie-
go koœcio³a parafialnego w Prze-
cznie k. Torunia, przy bocznych 
organach pozytywowych w pó³-
nocnej nawie koœcio³a farne-
go w Che³mie nad Wis³¹ oraz 
w pozytywie szkatulnym koœcio-
³a parafialnego w Tykocinie na 
Podlasiu.

Unikatowe walory tego za-
bytkowego instrumentu od-
kry³ przed laty pisz¹cy te s³owa. 
Podjête starania doprowadzi-
³y do opracowania przez niego 
w 2001 roku dokumentacji hi-
storyczno-konserwatorskiej wraz 
z inwentaryzacj¹ pomiarow¹, zle-
conej przez Wojewódzki Oddzia³ 
Ochrony Zabytków w Toruniu, 
z puli przeznaczonej na ratowa-
nie zabytków z bud¿etu Woje-
wody Kujawsko – Pomorskiego. 
Uwypuklone w tej dokumentacji  
rzeczywiste walory obiektu, jak 
równie¿ zawarte zalecenie kon-
serwatorskie, sta³y siê podsta-
w¹ i wskaŸnikiem postêpowania 

konserwatorskiego podczas póŸ-
niejszych prac organmistrzow-
sko – konserwatorskich.

Podjête starania przez ks. Kano-
nika Bogumi³a Leszcza, pro-
boszcza parafii w Lubiczu Gór-
nym o pozyskanie niezbêdnych 
œrodków finansowych, podbudo-
wane przychylnoœci¹ Wojewódz-
kiego Urzêdu Ochrony Zabytków 
w Toruniu, w tym zw³aszcza mgr 
Paw³a Po³oma, sprawuj¹cego 
wczeœniej nadzór nad prowadzo-
nymi przy tym koœciele pracami 
konserwatorskimi zaowocowa-

³o rozpoczêciem dzie³a rekon-
strukcji zniszczonego pozytywu, 
którego podj¹³ siê doœwiadczony 
w dziele ratowania zabytkowych 
organów organmistrz Zdzis³aw 
Mollin z miejscowoœci Odry k. 
Chojnic w Borach Tucholskich, 
przy konsultacjach konser-
watorskich mgr Mariana Do-
rawy z Torunia. Podczas prac 
naprawiono istniej¹ce zniszcze-
nia, zrekonstruowano brakuj¹c¹ 
klawiaturê i 5- rejestrowy zespó³ 
dŸwiêku w liczbie ok. 300 meta-
lowych i drewnianych piszcza³ek 

oraz miech powietrzny. Niezbêd-
nego do gry powietrza dostar-
cza cichobie¿ny silnik organowy 
sprowadzony z Niemiec.

Odrestaurowany instrument 
prezentuje siê obecnie jako pozy-
tyw organowy o zachowanej póŸ-
nobarokowej frontowej oprawie 
oraz odpowiadaj¹cym jej swym 
stylowym charakterem wyposa-
¿eniem z traktur¹ mechaniczn¹, 
t³oczon¹ od góry za pomoc¹ tzw. 
popychaczy wiatrownic¹ mecha-
niczno – zasuwkow¹, jedn¹ kla-
wiatur¹ rêczn¹ o skróconej skali 
tonalnej z „krótk¹ oktaw¹” i za-
ledwie 5-rejestrowym zespo³em 
dŸwiêku wraz z dodatkowym ele-
mentem akustycznym – tympa-
nem. 

Z pewnoœci¹ jeszcze d³ugo mil-
cza³yby zniszczone dzia³aniami 
wojennymi te zabytkowe orga-
ny koœcio³a filialnego w M³yñ-
cu, gdyby nie zadzia³a³a zdecy-
dowana postawa ks. Kanonika  
Bogumi³a Leszcza, który wier-
ny zaleceniom II Polskiego Sy-
nodu Plenarnego, zalecaj¹cego 
aby mimo „wysokich kosztów 
konserwacji , ze szczególn¹ tro-
sk¹ dbaæ o organy piszcza³ko-
we” podj¹³ skuteczne dzia³ania, 
wsparte finansowo przez gro-
no ludzi dobrej woli i szereg in-
stytucji na rzecz ratowania tego 
cennego obiektu sztuki organmi-
strzowskiej.

Uwieñczeniem tych dzia³añ by-
³a uroczystoœæ poœwiêcenia od-
restaurowanego pozytywu przez 
jego Ekscelencjê ks. dr Wies³awa 
Meringa biskupa ordynariusza 
Diecezji W³oc³awskiej w dniu 17 
listopada 2006 roku z prezenta-
cj¹ muzyczn¹ instrumentu przez 
ni¿ej podpisanego.

Mo¿e siê dziœ szczyciæ lubicka 
parafia i Gmina Lubicz, posiada-
j¹c tak wartoœciowy, unikato-
wy instrument organowy, za-
chowany w równie piêknym 
i zabytkowym koœciele drewnia-
nym w M³yñcu. Niech organy te 
s³u¿¹ godnie podczas s³u¿by li-
turgicznej, przyczyniaj¹c siê za-
razem do wzbogacania rodzimej 
kultury muzycznej.

mgr Marian Dorawa
rzeczoznawca  

d/s ochrony i konserwacji   
zabytkowych organów

Osobliwoœci¹ zabytkowego koœcio³a drewnianego pod wezwaniem œw. Ignacego z Loyoli 
w M³yñcu, obok pochodz¹cego z czasu budowy koœcio³a wyposa¿enia w postaci póŸnoba-
rokowych o³tarzy, ambony, chrzcielnicy, konfesjona³ów i obrazów s¹ równie¿ organy.

SPROSTOWANIE
G£ÓWNY ORGANIZATOR WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY W LUBICZU DOLNYM – SZKO£A PODSTAWO-

WA NR 1 W LUBICZU DOLNYM PRAGNIE GOR¥CO PRZEPROSIÆ SPONSORÓW, KTÓRZY ZOSTALI POMINIÊCI W AR-
TYKULE ZAMIESZCZONYM W „GOÑCU GMINNYM” NR 1/2007, MÓWI¥CYM O TEJ IMPREZIE.

 Przepraszamy:
- FIRMÊ RODZINN¥ PAÑSTWA PRZEDPE£SKICH „DAREX”, KTÓRA ZASPONSOROWA£A BIELIZNÊ I PI£KI ORAZ OD PO-
CZ¥TKU HOJNIE WSPIERA WOŒP
- PANI¥ ANNÊ ŒLIWICK¥ – ARTYSTKÊ Z GRÊBOCINA, KTÓRA PODAROWA£A OBRAZ OLEJNY, SZAL Z JEDWABIU ORAZ 
RÊCZNIE MALOWANE ANIO£KI
- PANA JANUSZA DRAPA£Ê, KTÓRY NA RZECZ WOŒP PRZEKAZA£ RZEŹBY
- PANA STANIS£AWA CZAPLÊ, KTÓRY ZASPONSOROWA£ KOSZULKI S£YNNYCH SPORTOWCÓW.

Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim osobom, które wziê³y aktywny udzia³ w Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy 
w Lubiczu Dolnym. Obiecujemy, ¿e zadbamy, by tego typu pomy³ki w przysz³oœci nie mia³y miejsca.
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Wanda Chotomska odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną

Mistrzyni wśród 
maluchów

Dnia 15 marca Gminn¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ odwiedzi³a 
Wanda Chotomska- poetka, 
prozaik, dramaturg, autorka 
piosenek, programów radio-
wych, telewizyjnych, scenariu-
szy teatralnych i filmowych; 
dziennikarka i wielka przyja-
ció³ka dzieci.

Na spotkanie literackie przy-
by³y dzieci, uczniowie klas I - III 
wraz z nauczycielami. Naszego 
goœcia w imieniu wszystkich 
zgromadzonych przywita³a 
uczennica III klasy, Patrycja 
Wieczyñska. Na pocz¹tek za-
prezentowa³a wiersz pani Cho-
tomskiej pt. “Autoportret”, do 
którego autorka przedstawi³a 
dzieciom pe³n¹ humoru insce-
nizacjê.  

Pani Wanda zaprezentowa-
³a zgromadzonej publicznoœci 
swoje wiersze, miêdzy innymi 
“Kurczê blade”, wiersze z tomi-
ku “Tañce polskie” czy “Kram 
z literami” a tak¿e przepisy 
ze swojej ksi¹¿ki kucharskiej 
dla dzieci. Poza tym szukaj¹c 
wspólnie ze zgromadzon¹ pu-
blicznoœci¹ rymów do s³owa 
rap, zarapowa³a wiersz, poka-
zuj¹c tym samym co jest po-
trzebne aby powsta³ wiersz. 
Dzieciom bardzo podoba³ siê 
wystêp pisarki, który zosta³ 
nagrodzony gromkimi brawa-
mi.

Po zaprezentowaniu swojej 
twórczoœci dzieci mia³y mo¿-
liwoœæ zadania kilku pytañ. 
Najm³odsz¹ publicznoœæ naj-
bardziej interesowa³o kiedy 
i w jaki sposób pani Chotom-
ska rozpoczê³a swoj¹ przygo-
dê z poezj¹, a tak¿e ile ksi¹¿ek 
napisa³a, jakie kraje zwiedzi³a 
i jakie zwierzêta widzia³a.

Dzieci podziêkowa³y pisarce 
za wystêp wrêczaj¹c jej bukiet 
kwiatów oraz w³asnorêcznie 
wykonane laurki.

Na koniec spotkania pani 
Chotomska rozdawa³a auto-
grafy. Ustawi³a siê d³uga ko-
lejka wszystkich chêtnych, 
którzy w zakupionych na miej-
scu lub swoich ksi¹¿kach pa-
ni Chotomskiej chcieli zdobyæ 
wpis naszego goœcia. Ka¿da de-
dykacja by³a inna, na miejscu 
powstawa³y piêkne rymowanki 
i wierszyki, jak na przyk³ad ta-
kie: 

“Do Kubusia przysz³y litery, 
które bardzo lubi¹ po ksi¹¿-
kach spacery”.

“Do Mateusza du¿o piesków 
wyrusza”

Swoj¹ obecnoœæ pani Cho-
tomska zaznaczy³a tak¿e 
w kronice prowadzonej przez 
bibliotekê.

Zdjêcia z uroczystoœci do-
stêpne s¹ na stronie interneto-
wej naszej gminy.

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Lubicz

Walcząc z rakiem i jaskrą
W tym roku Gmina Lubicz stwo-

rzy³a mieszkañcom mo¿liwoœæ pod-
dania siê bezp³atnym  badaniom 
profilaktycznym. 27 lutego br. 30 
kobiet  uczestniczy³o w badaniach 
profilaktycznych  w  Centrum On-
kologicznym w Bydgoszczy, gdzie 
zosta³y poddane badaniom w za-
kresie raka piersi (mammografia), 
i raka szyjki macicy (cytologia).

W dniach 19 i 20 marca br. Ze-
spó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej 
Profilaktyka Diagnostyka Leczenie 
sp. z o.o. z Poznania przeprowadzi³ 
badania profilaktyczne w ramach 
programu profilaktyki raka piersi 
oraz jaskry.

W ci¹gu 2 dni w podstawionym 
autobusie przy Urzêdzie Gminy 
w Lubiczu przebadano :

- mammografia – 84 kobiety,
- jaskra – I etap – 174 osoby, II 

etap – 16 osób

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym 
zaprasza do wziêcia udzia³u w powiatowym konkursie 

dla osób niepe³nosprawnych na pracê plastyczn¹ lub literack¹
pt. „Jestem mieszkańcem Europy”

tematycznie zwi¹zan¹ z pañstwami Unii Europejskiej 
(strój ludowy, symbole narodowe, szczególne miejsca, zabytki, 

ciekawe budowle, legendy itp.)
Konkurs organizowany jest przez Powiatow¹ i Miejsk¹  

Bibliotekê Publiczn¹ w Che³m¿y – Oddzia³ Czytelnictwa Chorych 
i Niepe³nosprawnych

Warunki konkursu:
• w konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby niepe³nosprawne z terenu 

powiatu toruñskiego ziemskiego
• uczestnik winien dostarczyæ do jednej z bibliotek publicznych na-

szej gminy pracê plastyczn¹ lub literack¹ w nieprzekraczalnym 
terminie 20 kwietnia 2007 roku

• prace plastyczne mog¹ mieæ ró¿ne formy np.: ilustracja, makieta, 
rzeŸba, wyszywanka itp.

• wielkoœæ i technika wykonania prac plastycznych dowolna
• prace literackie w formie: opowiadania, bajki, baœni, legendy, wier-

sza, listu, wspomnienia, pamiêtnika itp.
• objêtoœæ prac literackich nie powinna przekraczaæ:

- rêkopis (format A4) – do 4 stron
- maszynopis (format A4) – do 3 stron
- wydruk komputerowy (format A4) – do 3 stron
- pismo Braill’a (format A4) – do 10 stron
- nagranie magnetofonowe – do 5 minut

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

Druk:

W powiatowym konkursie na zaprojektowanie i wykonanie wielka-
nocnej karty œwi¹tecznej, do uczestnictwa którego zaprosiliœmy miesz-
kañców naszej gminy, wziê³o udzia³ 105 osób, wykonuj¹c 117 kartek 
œwi¹tecznych. Wszyscy czytelnicy bior¹cy udzia³ w konkursie w nagro-
dê otrzymali po czekoladzie. Natomiast przez jury oceniaj¹ce wszyst-
kie nades³ane prace z bibliotek powiatu toruñskiego, wyró¿nieni zostali 
czytelnicy: z Gminnej Biblioteki Publicznej – Patrycja Wieczyñska; z Fi-
lii GBP w Z³otorii – Agata Kopczyñska; z Filii GBP w Gronowie – Julia 
Betlejewska, Pawe³ ¯yciñski, Monika Œwiêtoñ. 

Serdecznie gratulujemy

W ramach Narodowego Progra-
mu Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych nadal mo¿na korzystaæ 
z badañ profilaktycznych. Dotyczy 
to jednak wybranych grup wieko-
wych. 

I tak bezp³atnym badaniom:
- mammograficznym mog¹ byæ 

poddane kobiety  w wieku od 50 
– 69 lat (co 2 lata)

- cytologicznym mog¹ byæ pod-
dane kobiety w wieku 25 – 59 lat 
(co 3 lata)

Je¿eli  bêdzie zapotrzebowanie 
wybranych grup wiekowych ba-
daniami profilaktycznymi, to zo-
stanie zorganizowany wyjazd na 
badania do Centrum Onkologicz-
nego w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane proszo-
ne s¹ o kontakt z H. Burczyñsk¹ 
w Urzêdzie Gminy w Lubiczu.


