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„Podgrodzie Toruńskie” zaczęło działalność od cyklu szkoleń

Ochronić skarpę Drwęcy
Lokalna Grupa Dzia³ania 

„Podgrodzie Toruñskie”, finan-
sowana ze œrodków Unii Euro-
pejskiej (Program LEADER+) 
zainaugurowa³a sw¹ dzia³al-
noœæ. 

W marcu br. rozpocz¹³ siê 
cykl szkoleñ dla osób zain-
teresowanych rozpoczêciem 
dzia³alnoœci agroturystycznej, 
wkrótce odbêd¹ siê szkolenia 
dla producentów biomasy oraz 
wytwarzaniem produktów lo-
kalnych.

LGD zakoñczy³a ju¿ prace 
nad stworzeniem koncepcji za-
gospodarowania skarpy nad 

Lokalna społeczność wpisała się w mapę kultu maryjnego na Ziemi Dobrzyńskiej

Przydrożne 
święte miejsce

W pierwszym dniu maja br. 
w Kopaninie odby³a siê donios³a 
uroczystoœæ. Staraniem miejsco-
wej spo³ecznoœci oraz ks. pro-
boszcza Krzysztofa Stanowicza 
wzniesiono tu przydro¿n¹ kapli-
cê w kszta³cie kamiennej groty 
z figur¹ Matki Bo¿ej. 

Z tej okazji uroczyst¹ Mszê 
Œw. odprawi³ ks. kanonik Zdzi-
s³aw Bembnista, który podkre-
œli³ znaczenie nowego miejsca 
kultu maryjnego dla mieszkañ-
ców tej najmniejszej w gminie 
Lubicz wioski.

Po ods³oniêciu i poœwiêce-
niu figury Matki Boskiej, które-
go dokona³ ks. proboszcz, so³tys 
i rada so³ecka zaprosili uczest-
ników uroczystoœci na poczêstu-
nek w miejscowej œwietlicy.

Grota Matki Bo¿ej zosta³a zbu-
dowana ze sk³adek mieszkañ-
ców, przy udziale ks. proboszcza. 
Wielk¹ pracê przy budowie wy-
kona³ osobiœcie so³tys Kopanina 
Ludwik Wikiera, którego wspie-
rali cz³onkowie rady so³eckiej 
i mieszkañcy wsi. W pracach po-

Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ z okazji ods³oniêcia kapliczki 
w Kopaninie odprawi³ ks. kanonik Zdzis³aw Bembnista. 
Na zdjêciu razem z ksiêdzem Krzysztofem Stanowiczem.

rz¹dkowych uczestniczyli tak¿e 
pracownicy Zarz¹du Dróg, Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Lubiczu.

W uroczystoœci wziêli udzia³ 
licznie mieszkañcy Kopanina 
i s¹siednich wsi oraz Wójt Gmi-
ny Lubicz Marek Olszewski.

Drwêc¹ w okolicach Lubicza 
Dolnego (Lampusz), aby zabez-
pieczyæ j¹ przed obsuwaniem 
siê, ochroniæ to miejsce przed 
notorycznym zasypywaniem 
œmieciami oraz wybudowaæ 
taras widokowy, który bêdzie 
przed³u¿eniem œcie¿ki ekolo-
gicznej „Eko – Drwêca”.

„Podgrodzie…” zamierza te-
raz stworzyæ folder promuj¹cy 
tereny inwestycyjne na terenie 
trzech gmin, w których dzia³a, 
tak¿e w gminie Lubicz. 

Materia³y te zostan¹ prze-
kazane instytucjom promuj¹-
cym Polskê i województwo na 

targach inwestycyjnych oraz 
w ambasadach. 

Trwaj¹ przygotowania do 
sfinansowania kilku du¿ych 
imprez gminnych tak¿e ze 
œrodków tego¿ Programu. 

„Podgrodzie…” zamierza 
równie¿ w najbli¿szym czasie 
wypromowaæ walory naszych 
gmin, aby zachêciæ mieszkañ-
ców Torunia do zapoznania 
siê zarówno z ofert¹ agrotury-
styczna na tym terenie 

Zapraszamy do odwie-
dzenia strony Partnerstwa 
– www.leadergmina.pl lub 
www.podgrodzietorunskie.pl

Lokalna Grupa Działania 
„PODGRODZIE TORUŃSKIE”

Wójt Gminy Lubicz
przy współudziale Zespołu 

Szkół nr 1 z Lubicza Górnego
zapraszają na festyn

Święto 
ulicy 

Lipnowskiej
Impreza odbêdzie siê 9 

czerwca 2007 r. w Lubiczu 
Górnym, na ulicy Lipnow-
skiej. W programie prze-
widziano wystêpy dzieci 
i m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ 
nr 1 w Lubiczu, popisy 
szczudlarza, kapela podwór-
kowa, Zespó³ Pieœni i Tañca 
Toruniacy, pokaz ¿ongler-
ki z wykorzystaniem ognia, 
magiczny cyrk uliczny, Lu-
dowo – Biesiadna Kapela 
Toruniacy, muzyka tanecz-
na – przeboje polskie i œwia-
towe, pokaz fajerwerków.  
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DYŻURY RADNYCH
1. Przewodnicz¹cy Rady Kazimierz Rybacki pe³ni dy¿ur 
w Urzêdzie Gminy (Lubicz ul. Toruñska 21) - sala nr 21 w ka¿-
dy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w miejscu za-
mieszkania w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach 
od 18.00 do 20.00, tel. (056) 678 42 98.
2. Radna Hanna Anzel pe³ni dy¿ur w Zespole Szkó³ Nr 2 w Grê-
bocinie w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 
17.00 do 18.00.
3. Radna Danuta Boroñ pe³ni dy¿ur w œwietlicy osiedlowej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej Lubicz przy ul. Rataja 8 w pierwszy 
czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 18.00 do 19.00, tel. 
609 945 210.
4. Radny Andrzej Czech pe³ni dy¿ur w miejscu zamieszka-
nia w pierwszy poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 
18.00 do 19.00, tel. 694 826 140.
5. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Jan Klawiñski pe³ni dy¿ur 
w œwietlicy œrodowiskowej w Lubiczu Dolnym w ka¿dy czwar-
tek miesi¹ca w godzinach od 16.00 do 18.00.
6. Radny Ryszard Korpalski pe³ni dy¿ur w œwietlicy œrodowi-
skowej w Lubiczu Dolnym w ka¿dy czwartek miesi¹ca w godzi-
nach od 17.00 do 19.00.
7. Radna S³awomira Korzeniewska pe³ni dy¿ur w swoim biu-
rze w pierwszy poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 
17.00 do 18.00. W sprawach pilnych pod telefonem (056) 678 
20 59.
8. Radna Aldona Peregoñczuk pe³ni dy¿ur w miejscu zamiesz-

kania w trzeci czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 16.00 
do 17.00 tel. (056) 648 96 40.
9. Radny Juliusz Przybylski pe³ni dy¿ur w œwietlicy osiedlo-
wej Spó³dzielni Mieszkaniowej Lubicz przy ul. Rataja 8 w pierw-
szy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 18.00 do 19.00, 
tel. (056) 678 51 07.
10. Radna Jadwiga Rafiñska pe³ni dy¿ur w miejscu zamiesz-
kania w pierwsz¹ œrodê ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 16.00 
do 18.00, tel. (056) 678 54 13.
11. Radny Marian Rzeszotek pe³ni dy¿ur w œwietlicy Szko³y 
Podstawowej w Z³otorii (ul. Pomorska 9/11) w ka¿dy pierwszy 
czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 
(056) 648 98 15.
12. Radna Danuta Staniszewska pe³ni dy¿ur w miejscu za-
mieszkania w pierwszy pi¹tek ka¿dego miesi¹ca w godzinach 
od 17.00 do 19.00 pod telefonem (056) 678 23 53.
13. Radny Wojciech Widliñski pe³ni dy¿ur w Zespole Szkó³ Nr 
2 w Grêbocinie w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzi-
nach od 17.00 do 18.00.
14. Radna Karina Wroniecka pe³ni dy¿ur w miejscu zamiesz-
kania w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 
16.00 do 18.00, tel. (056) 678 41 71.
15. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Zbigniew Zonenberg pe³ni 
dy¿ur w miejscu zamieszkania (M³yniec Pierwszy ul. Toruñska 
11a) w pierwsz¹ œrodê ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 16.00 
do 18.00, tel. (056) 678 54 13. 

U W A G A
Mieszkańcy Grębocina

Uprzejmie informujê, ¿e dnia 30.06.2007 r. w godz. 9:30-
-11:30 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów – zu¿yte-
go sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie 
przeprowadzona nieodp³atnie przez funkcjonuj¹c¹ na tere-
nie Gminy Lubicz firmê KARAT – Elektro-Recykling, która 
specjalnie oznakowanym pojazdem bêdzie oczekiwa³a na do-
starczenie przez mieszkañców zu¿ytego sprzêtu (np. radia, 
lodówki, telewizory, pralki itp.) w/w wymienionych godzi-
nach na parkingu przy restauracji „Pod Kasztanami”.

W wypadku trudnoœci transportowych, firma KARAT od-
bierze bezpoœrednio zu¿yty sprzêt od mieszkañców Grê-
bocina po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu odbioru 
telefonicznie nr. tel. 056-623-80-91 (P. Wasilewski).

Liczymy, ¿e mieszkañcy so³ectwa skorzystaj¹ z mo¿liwoœci 
nieodp³atnego pozbycia siê zu¿ytego sprzêtu.

U W A G A
Mieszkańcy Lubicza Dolnego
Uprzejmie informujê, ¿e dnia 23.06.2007 r. w godz. 10:00-

-12:00 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów – zu¿yte-
go sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie 
przeprowadzona nieodp³atnie przez funkcjonuj¹c¹ na tere-
nie Gminy Lubicz firmê KARAT – Elektro-Recykling, która 
specjalnie oznakowanym pojazdem bêdzie oczekiwa³a na do-
starczenie przez mieszkañców zu¿ytego sprzêtu (np. radia, 
lodówki, telewizory, pralki itp.) w/w wymienionych godzi-
nach na parkingu przy skrzy¿owaniu ul. Toruñskiej i Dwor-
cowej.

W wypadku trudnoœci transportowych, firma KARAT od-
bierze bezpoœrednio zu¿yty sprzêt od mieszkañców Lu-
bicza Dolnego po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu 
odbioru telefonicznie nr. tel. 056-623-80-91 (P. Wasilewski)

Liczymy, ¿e mieszkañcy so³ectwa skorzystaj¹ z mo¿liwoœci 
nieodp³atnego pozbycia siê zu¿ytego sprzêtu.

U W A G A
Mieszkańcy Złotorii

Uprzejmie informujê, ¿e dnia 30.06.2007 r. w godz. 12:00-
-13:30 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów – zu¿yte-
go sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie 
przeprowadzona nieodp³atnie przez funkcjonuj¹c¹ na tere-
nie Gminy Lubicz firmê KARAT – Elektro-Recykling, która 
specjalnie oznakowanym pojazdem bêdzie oczekiwa³a na do-
starczenie przez mieszkañców zu¿ytego sprzêtu (np. radia, 
lodówki, telewizory, pralki itp.) w/w wymienionych godzi-
nach na dzia³ce przy skrzy¿owaniu ulic Sportowej i Toruñ-
skiej.

W wypadku trudnoœci transportowych, firma KARAT od-
bierze bezpoœrednio zu¿yty sprzêt od mieszkañców Z³o-
torii po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu odbioru 
telefonicznie nr. tel. 056-623-80-91 (P. Wasilewski)

Liczymy, ¿e mieszkañcy so³ectwa skorzystaj¹ z mo¿liwoœci 
nieodp³atnego pozbycia siê zu¿ytego sprzêtu.

U W A G A
Mieszkańcy Lubicza Górnego
Uprzejmie informujê, ¿e dnia 23.06.2007 r. w godz. 12:15-

-14:15 zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów – zu¿yte-
go sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie 
przeprowadzona nieodp³atnie przez funkcjonuj¹c¹ na tere-
nie Gminy Lubicz firmê KARAT – Elektro-Recykling, która 
specjalnie oznakowanym pojazdem bêdzie oczekiwa³a na do-
starczenie przez mieszkañców zu¿ytego sprzêtu (np. radia, 
lodówki, telewizory, pralki itp.) w/w wymienionych godzi-
nach na parkingu przy ulicy Polnej na wysokoœci przedszko-
la „Chatka Puchatka”.

W wypadku trudnoœci transportowych, firma KARAT od-
bierze bezpoœrednio zu¿yty sprzêt od mieszkañców Lu-
bicz Górnego po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu 
odbioru telefonicznie nr. tel. 056-623-80-91 (P. Wasilewski)

Liczymy, ¿e mieszkañcy so³ectwa skorzystaj¹ z mo¿liwoœci 
nieodp³atnego pozbycia siê zu¿ytego sprzêtu.



Niektóre gospodarstwa rolne gminy Lubicz mogą odwiedzić 
państwowi ankieterzy

Tajemnica do statystyk
Od 1 do 30 czerwca w ca³ej 

Polsce, a tak¿e w naszej gminie, 
przeprowadzony zostanie bada-
nie struktury gospodarstw rol-
nych. Projekt realizowany bêdzie 
metod¹ reprezentacyjn¹. Upo-
wa¿nieni ankieterzy odwiedz¹ 
wylosowane do spisu  gospodar-
stwa.

Podstawê prawn¹ realizacji 
badania stanowi rozporz¹dzenie 
Rady Ministrów z dnia 5 wrze-
œnia 2006 r. w sprawie programu 
badañ statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2007( Dz. U. 
z 2006 r. Nr 170 poz. 1219 ).

Udzia³ w badaniu u¿ytkowni-
ków wylosowanych gospodarstw 
rolnych jest obowi¹zkowy. 
W³aœciciele gospodarstw ma-
j¹ ustawowy obowi¹zek udzie-
lenia œcis³ych, wyczerpuj¹cych 
i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi 

zawartych w formularzu spiso-
wym.

W badaniu zostan¹ zebra-
ne informacje dotycz¹ce miêdzy 
innymi sposobu u¿ytkowania 
gruntów, pog³owia zwierz¹t go-
spodarskich, dzia³alnoœci gospo-
darczej, struktury dochodów, 
osób pracuj¹cych w gospo-
darstwach rolnych, zagadnieñ 
ekologicznych oraz ci¹gników 
i maszyn w gospodarstwie. Prze-
widziano tak¿e mo¿liwoœæ 
przekazywania danych  za po-
œrednictwem Internetu oraz dro-
g¹ telefoniczn¹.

Zebrane informacje uzyska-
ne w trakcie badania od respon-
dentów s¹ chronione tajemnic¹  
statystyczn¹ i  bêd¹ wykorzysty-
wane jedynie do zestawieñ i ana-
liz statystycznych.

Przypominamy o obowiązkowych ubezpieczeniach dla 
rolników

Nie tylko dla przezornych
Osoby fizyczne, w których 

posiadaniu lub wspó³posiada-
niu znajduje siê gospodarstwo 
rolne s¹ zobowi¹zane do za-
warcia ubezpieczeñ obowi¹z-
kowych w rolnictwie, czyli:

- ubezpieczenia odpowie-
dzialnoœci cywilnej rolników 
z tytu³u posiadania  gospo-
darstwa rolnego

- ubezpieczenia  budynków 
wchodz¹cych w sk³ad  go-
spodarstwa rolnego od ognia 
i innych  zdarzeñ losowych

Obowi¹zek zawarcia ubez-
pieczeñ wynika z ustawy 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-
pieczeniach obowi¹zkowych, 
ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych  (Dz. U. Nr  124 
poz.1152).

Do przeprowadzenia kontroli 
dotycz¹cej spe³nienia obowi¹z-
ku zawarcia umowy ubezpie-
czenia OC rolników i budynków 
w gminie Lubicz, zobowi¹za-
ny jest wójt gminy Lubicz. Po-
nadto z uprawnieñ tych mog¹ 
korzystaæ starosta oraz Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny .

Ka¿dy rolnik zobowi¹zany  
jest do okazania  lub przed-
³o¿enia  dokumentu potwier-
dzaj¹cego zawarcie  umowy 
ubezpieczenia obowi¹zkowe-
go,  lub dowodu op³acenia 
sk³adki za to ubezpieczenie.

Je¿eli osoba kontrolowana 
nie oka¿e wy¿ej wymienionych 
dokumentów, organ kontrol-
ny ma obowi¹zek zawiadomiæ 
o tym Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny w terminie 
14 dni od dnia przeprowadze-
nia lub zakoñczenia kontroli,  
naliczaj¹c op³aty karne  z ty-
tu³u naruszenia obowi¹zku za-
warcia umowy OC  rolników 
i ubezpieczenia budynków.

Wysokoœæ op³aty karnej 
w ka¿dym roku kalendarzo-
wym wynosi w ubezpieczeniu 
OC rolników równowartoœæ 
30 euro, ustalon¹ w z³otych. 
W przypadku ubezpieczeñ bu-
dynków rolniczych – równo-
wartoœæ 100 euro, ustalon¹ 
w z³otych.

Wniesienie op³aty karnej 
w danym roku kalendarzowym 
nie zwalnia z obowi¹zku za-
warcia umowy ubezpieczenia 
obowi¹zkowego.

Złote gody dwóch małżeństw mieszkających w gminie Lubicz

Ukochani dla rodziny
Dostojni Jubilaci Krystyna 

i Kazimierz Kempiñscy z Lubi-
cza Górnego oraz Stanis³awa 
i Marian Murawscy z M³yñca 
Pierwszego obchodzili Z³ote Go-
dy. Wytrwali razem 50 lat. A dziœ 
kiedy myœl¹ siêgaj¹ wstecz widz¹ 
owoce swojego trudu i nie ¿a³u-
j¹ tych wspólnie prze¿ytych lat. 
S¹ ogromnie szczêœliwi i dumni 
ze swoich  dzieci,  wnuków i pra-
wnuków, którzy s¹ im wdziêczni 
za trud i poœwiêcenie oraz darz¹ 
ich wielkim szacunkiem. 

Zgodnoœæ ich  po¿ycia ma³¿eñ-
skiego, trud pracy i wyrzeczeñ 
dla dobra za³o¿onej przed pó³ 
wiekiem rodziny, doceniony zo-
sta³ przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który przyzna³  
Jubilatom specjalne odznacze-
nia „za d³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie”. 

Aktu dekoracji w imieniu Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokona³ wójt gminy Lubicz 
na uroczystoœci, która odby³a siê 
dnia 20 kwietnia br. w Urzêdzie 
Stanu Cywilnego w Lubiczu.

Ma³¿onkowie z³o¿yli sobie wza-
jemne podziêkowania za to, ¿e 
ich ma³¿eñstwa przez 50 lat by³y 
zgodne, szczêœliwe i trwa³e. 

Pañstwo Kempiñscy wychowa-
li 2 córki, doczekali siê 2 wnu-
czek i 1  prawnuczki. Natomiast 
Pañstwo Murawscy wychowali 6 
dzieci, doczekali siê 9 wnuków 
i 2 prawnuków. 

Uroczystoœæ, w której licznie 
uczestniczyli cz³onkowie rodzin  
Jubilatów  przebieg³a w mi-
³ej, sympatycznej i pe³nej wzru-
szeñ atmosferze. By³y gratulacje 
i ¿yczenia doczekania w dostat-
ku i zdrowiu kolejnych rocznic, 
a tak¿e kwiaty, lampka szampa-
na i pami¹tkowy dyplom.
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lubiczu jak co roku  
przygotowało kolonie i półkolonie dla dzieci

W lasach i kosmosie

Oferujemy pó³kolonie, czy-
li dochodz¹c¹ formê kolonii. 
Dzieci pozostaj¹ pod nasz¹ 
opiek¹ w godz. Od 9.00 do 
15.30.  

Gwarantujemy, ¿e dzieci nie 
bêd¹ siê nudziæ. Wezm¹ udzia³ 
w grach i zabawach sporto-
wych. Prze¿yj¹ ciekaw¹ przy-
godê w stadninie koni, gdzie 
bêd¹ mog³y sprawdziæ siê ja-
ko d¿okej a póŸniej skosztu-
j¹ upieczonych nad ogniskiem 
kie³basek. Bêd¹ mog³y rozwijaæ 
swoje zdolnoœci plastyczne na 
zajêciach w Galerii i Oœrodku 
Plastycznej Twórczoœci Dziec-
ka w Toruniu. 

Odbêd¹ podró¿ kosmiczn¹ 
w planetarium i poznaj¹  uro-
ki grodu Kopernika. Zwiedz¹ 
tê¿nie w Ciechocinku oraz po-
znaj¹ faunê i florê ogrodu 
zoobotanicznego w Toruniu. 
Za¿yj¹ k¹pieli wodnych i s³o-
necznych na basenie Wod-
nik oraz spróbuj¹  swoich si³ 
w krêgielni. 

I turnus pó³kolonii od-
bêdzie siê w dniach od 25 
czerwca 2007 do 6 lipca 
2007, a od 9 lipca 2007 do 
20 lipca 2007 II turnus.

Dla odwa¿niejszych propo-
nujemy dwutygodniowy wy-
jazd na kolonie. W tym roku 
wyje¿d¿amy w dniach od 5 do 
18 lipca do Cz³uchowa w Bo-
ry Tucholskie, gdzie dzieci 
spêdz¹ czas na wycieczkach, 
zabawach, rozgrywkach spor-
towych, kapieli, ogniskach, 
dyskotekach, ¿aglówkach, jeŸ-
dzie konnej, konkursach...

Zakwaterowanie w pokojach 
w budynku murowanym, sa-
nitariaty z ciep³¹ i zimn¹ wo-
d¹ oraz natryskami, sto³ówka, 
œwietlica.

Osoby zainteresowane prosi-
my o kontakt z nasz¹ placów-
k¹ przy ul. Rataja 8 w Lubiczu 
Górnym lub telefonicznie 056/
678 50 19.

Od wielu lat Œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze 
w Lubiczu organizuje wypoczynek letni dla dzieci. 



Piąte Święto Niezapominajki w SP nr 1 w Lubiczu Dolnym

Córka wspominała 
matkę

15 maja, w Dzieñ Œwiêta Pol-
skiej Niezapominajki, ucznio-
wie Szko³y Podstawowej nr 1 
w Lubiczu obejrzeli przedsta-
wienie ko³a teatralnego pro-
wadzonego przez Mariê Kalas, 
które powsta³o w oparciu 
o teksty prof. Jadwigi Wilkoñ-
-Michalskiej, autorki „Prze-
wodnika florystycznego po 
Kujawach”. Podczas uroczy-
stoœci na sali by³y obecne cór-
ka i przyjació³ki nie¿yj¹cej ju¿ 
pani profesor. Córka przybli¿y-
³a zebranym postaæ pani pro-
fesor – mi³oœniczki przyrody 
i autorki licznych prac na jej 
temat. 

Œwiêto Polskiej Niezapomi-
najki Szko³a Podstawowa nr 1 
w Lubiczu Dolnym obchodzi 
od 2003 roku. Idea tego œwiê-

ta zapocz¹tkowanego w roku 
2002 przez dziennikarza Radia 
Programu I Andrzeja Zaleskie-
go propaguje piêkno rodzimej 
przyrody, szacunek do trady-
cji narodowych i pamiêæ o bli-
skich i przyjacio³ach. 

Œwiêto Polskiej Niezapomi-
najki jest równie¿ okazj¹ do 
podsumowania akcji i konkur-
sów ekologicznych, w których 
bior¹ udzia³ uczniowie naszej 
szko³y.

Po „niezapominajkowych” 
uroczystoœciach uczniowie ba-
wili siê przy ognisku, które zo-
sta³o zorganizowane na boisku 
szkolnym. Oprócz pieczenia 
kie³basek dzieci prezentowa³y 
skecze, krótkie przedstawienia 
i piosenki o tematyce ekolo-
gicznej.

Młodzi „naukowcy” ze Złotorii wymieniają swoje doświadczenia

Kongres Nauki i Sztuki 

O konkursy przedmiotowe 
i tematyczne dba systematycz-
nie wielu nauczycieli na-
szej gminy. Jak¹ now¹ formê 
wspó³pracy mo¿na stworzyæ? 
Tak w³aœnie zrodzi³ siê pomys³ 
Kongresu.

Wziêli w nim udzia³ przedsta-
wiciele wszystkich szkó³ naszej 
gminy, a imprezê uœwietnili 
sw¹ obecnoœci¹ przewodnicz¹-
cy Rady Gminy Lubicz p. Ka-
zimierz Rybacki oraz inspektor 
ds. oœwiaty p. Krystyna £êc.

Uczniowie zaprezentowa-
li niezwykle ciekawe doœwiad-
czenia: 
 uczniowie z Grêbocina –fil-

trowanie zanieczyszczonej wo-
dy,
 uczniowie z Gronowa- po-

miar wilgotnoœci powietrza 
dziêki w³asnorêcznie wykona-
nym barometrom,
 uczniowie z Lubicza Dolne-

go omówili zagadnienie powsta-
nia wiatru oraz mo¿liwoœci jego 
pomiaru,
 uczniowie z Lubicza Górne-

go- przedstawili ciekawe zjawi-
sko z³udzeñ wzrokowych,
 uczniowie z M³yñca-poka-

zali doœwiadczenia dotycz¹-
ce powietrza na³adowanego 
elektrycznoœci¹ oraz zmian za-
chodz¹cych w zwi¹zku z na-

Jak rozwijaæ ciekawoœæ œwiata, kreatywne myœle-
nie, zainteresowania uczniów? Jakie nowe metody 
stosowaæ w nauczaniu, aby efekty by³y jeszcze lep-
sze? To pytania, na które mia³ odpowiedzieæ zorga-
nizowany 18 maja 2007 r. przez Szko³ê Podstawow¹ 
w Z³otorii Kongres Nauki i Sztuki.

grzaniem powietrza,
 uczniowie ze Z³otorii - omó-

wili zjawisko fal dŸwiêkowych 
ich sposobu rozchodzenia siê 
oraz si³y ich dzia³ania.

Prezentacjê koñczyli nauko-
wymi wnioskami.

Posumowaniem czêœci do-
œwiadczalnej by³ profesjonalny 
pokaz doœwiadczeñ przeprowa-
dzony przez nauczycielkê przy-
rody w Szkole Podstawowej 
w Z³otorii p. Wies³awê Geras.

Po czêœci praktycznej w qu-
izie  uczniowie wykazali siê 
szerok¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ œwia-
ta  W ostatniej czêœci uczestni-
cy Kongresu udowodnili tak¿e 
swe talenty plastyczne maluj¹c 
witra¿owe drzewa.

Nagrody okaza³y siê spra-
w¹ drugorzêdn¹. Chêæ odkry-
wania, wnikliwej obserwacji 
oraz wielkie zainteresowanie 
okaza³y siê najwa¿niejsze.

Jak siê okaza³o by³a to nie-
zwykle ciekawa propozy-
cja zarówno dla uczniów jak 
i nauczycieli i zgodnie z wo-
l¹  uczestników na sta³e zo-
stanie wpisana do gminnego 
kalendarza konkursów i im-
prez dla uczniów kl. I-III ze 
szkó³ gminy Lubicz.

Organizatorki:
Aldona Peregonczuk,  

Jolanta Wszelak,  
nauczycielki nauczania  

zintegrowanego w Szkole  
Podstawowej w Z³otorii
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WYMIANA  
dowodów osobistych
Przypominam o koniecz-

noœci ustawowej wymiany 
dowodów osobistych wyda-
nych w formie ksi¹¿eczkowej 
przed dniem 1 stycznia 2001 
roku.

Dokumenty te zachowuj¹ 
wa¿noœæ do dnia  31 grud-
nia 2007 roku. 

Termin wa¿noœci jest ter-
minem ostatecznym i nie 
bêdzie przed³u¿ony przez Mi-
nistra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji.

Termin ustawowej wy-
miany dowodów osobistych 
wydanych przed dniem 1 
stycznia 2001 roku ustalony 
zosta³ w ustawie z dnia 12 
wrzeœnia 2002 r. zmieniaj¹-
cej ustawê o zmianie ustawy 
o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych oraz ustawy 
o dzia³alnoœci gospodarczej /
Dz. U. Nr 183, poz. 1522/. 

Wójt Gminy Lubicz
Marek Olszewski

UWAGA !
Urz¹d Stanu Cywilnego, Ewi-
dencja Ludnoœci oraz sprawy 
zwi¹zane z dowodami osobi-
stymi przeniesione do bu-
dynku „B” Urzêdu Gminy 
Lubicz ul. Toruñska 24 (bu-
dynek by³ego przedszkola).
Pokój Nr 5 ( I piêtro) – Dowo-
dy osobiste (056) 674 40 13
Pokój Nr 6 ( I piêtro) – Ewi-
dencja Ludnoœci i USC (056) 
674 40 14 i (056) 678 27 08

W Lubiczu Dolnym otwarto uroczyście świetlicę środowiskową

Dobre miejsce  
dla każdego

Spe³ni³y siê d³ugo oczekiwane 
marzenia so³tysa Lubicza Dol-
nego. 28 lutego zosta³a otwarta 
œwietlica œrodowiskowa. Podczas 
otwarcia wielkie s³owa uzna-
nia skierowane zosta³y  do wój-
ta Marka Olszewskiego i Rady 
Gminy Lubicz za wielki wysi³ek 
i starania. Podczas inaugura-
cji zapoznano spo³ecznoœæ Lubi-
cza Dolnego z rol¹ jak¹ powinna 
spe³niaæ tak piêkna œwietlica 
w œrodowisku. Prelekcjê inau-
guracyjn¹ wyg³osi³ nestor to-
ruñskich przewodników Benon 
Fr¹ckowski, który zapozna³ 
mieszkañców z histori¹ Lubicza 
od czasów œredniowiecza do lat 
50-tych XX wieku.

Obecnie w œwietlicy robi siê 
coraz ciaœniej: i tak w ponie-
dzia³ki i œrody dzia³a grupa te-
rapeutyczna dotycz¹ca ró¿nych 

uzale¿nieñ. We wtorki dzia-
³a szko³a dla rodziców uczniów. 
W czwartki dy¿ur pe³ni¹ Radni: 
Ryszard Korpalski i Jan Klawiñ-
ski oraz odbywaj¹ siê spotkania 
Klubu Seniora. W pi¹tki æwiczy 
zespó³ muzyczny, prowadzony 
przez Pana Czajkowskiego.

M³odzie¿ lubicka, tj. Domi-
nik Kiliñski, Joanna Polkowska 
i Przemys³aw Siewior zorgani-
zowali dla rówieœników ze szkó³ 
œrednich spotkanie pod nazw¹ 
spotkanie pod nazw¹ „Herbatka 
z Sokratesem”.

Nale¿y w tym miejscu po-
dziêkowaæ wszystkim inicjato-
rom ¿ycia kulturalnego Lubicza 
Dolnego i zaprosiæ wszystkich 
chêtnych, którym dokucza sa-
motnoœæ do wspólnego uczest-
nictwa i wspólnej zabawy.

Jan Klawiñski
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27 maja 2007 roku w wieku 26 lat zgin¹³ tragicznie

Dh SEBASTIAN GILAR
d³ugoletni cz³onek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 

w Gronowie

Pe³ni³ wiele odpowiedzialnych funkcji, by³ cz³onkiem 
Zarz¹du OSP oraz zastêpc¹ naczelnika.

Straciliœmy aktywistê i spo³ecznika zas³u¿onego 

dla ochrony przeciwpo¿arowej.

Odszed³ od nas kolega i przyjaciel, na którego zawsze 
mogliœmy liczyæ

CZEŒÆ JEGO PAMIÊCI!

Lekarz medycyny, społecznik, strażak OSP w Grębocinie

Dr Otton Karwowski 
(1912-1980)

Otton Karwowski urodzi³ siê 
28 grudnia 1912 roku na ze-
s³aniu syberyjskim w Tobol-
sku. By³ prawnukiem Stefana, 
oficera – uczestnika powstania 
styczniowego i synem Jerzego, 
prawnika, który jako Polak i sê-
dzia zosta³ przez bolszewików 
skazany na karê œmierci. Wraz 
z wieloma skazañcami wymie-
niono go za jeñców wziêtych 
przez polskie wojsko do niewo-
li w 1920 roku.

Dzieciñstwo i lata m³odzieñ-
cze spêdza³ w piêknej ziemi 
nowogródzkiej. Wyrasta³ w ro-
dzinnej tradycji i atmosferze pa-
triotyzmu, która w po³¹czeniu 
z idea³ami romantyzmu i póŸ-
niejszymi has³ami pozytywi-
zmu, wywar³a swoiste piêtno na 
wra¿liwej duszy m³odzieñczej.

W 1931 roku rozpocz¹³ stu-
dia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu im. Stefana Ba-
torego w Wilnie, które ukoñczy³ 
w 1937 roku plasuj¹c siê w œci-
s³ej czo³ówce absolwentów.

Dlatego nazajutrz prof. Mi-
cha³ Reicher wybra³ swego wy-
chowanka do Zak³adu Anatomii 
Prawid³owej, w której naukowo 
pracowa³ do wybuchu II wojny 
œwiatowej.

Z chwil¹ zagro¿enia ojczyzny 
poszed³ œladem swych przod-
ków, zg³aszaj¹c siê ochotniczo 
do armii, w której w stopniu po-
rucznika kierowa³ s³u¿b¹ lekar-
sk¹ w 74 Pu³ku Piechoty.

Dnia 17 wrzeœnia 1939 ro-
ku w czasie bitwy pod £omian-
kami nie przerwa³ opatrywania 
ran i nie zszed³ z pola walki. 
Podczas piekielnych bombardo-
wañ i ostrza³u artyleryjskiego, 

wœród trupów i krwi dokona³ 
chirurgicznego zabiegu na po-
strzêpionym ramieniu ¿o³nierza 
Stanis³awa Kaczyñskiego, wów-
czas 19-letniego m³odzieñca, 
¿yj¹cego do niedawna w Toru-
niu przy ul. Moniuszki 45, któ-
ry tamte tragiczne wydarzenia 
tak relacjonowa³:

„A kiedy jego krew ocieka³a 
na mnie prosi³em:

- Doktorze, niech pan ucieka, 
ze mnie ju¿ nic nie bêdzie a pa-
na ubij¹.

- nic mi nie jest – odpar³. To 
tylko powierzchowne draœniêcie, 
a ty jesteœ do uratowania...”

I zwyciê¿y³ œmieræ i uratowa³ 
¿ycie. Kapral Stanis³aw Kaczyñ-
ski z rozrzewnieniem dalej mó-
wi³:

„Armia w poœpiechu wycofy-
wa³a siê a on dobrowolnie po-
zosta³ z nami ciê¿ko rannymi.
Dopiero w takich sytuacjach 
poznaje siê bohaterów. On by³ 
bohaterem, przy tym niezwy-
kle czu³ym na ¿o³nierski ból. 
W swej d³ugiej ¿yciowej ponie-
wierce drugiego takiego nie spo-
tka³em” – koñczy³ Kaczyñski. 
I mówi³ prawdê, o której wie-
dz¹ ci, którzy bli¿ej znali dr Kar-
wowskiego.

Po rozbiciu pu³ku w woj. 
iwowskim uda³ siê pieszo do do-
mu. Szed³ przez tereny, gdzie 
eksterniœci ukraiñscy w okrut-
ny sposób mordowali Polaków. 
Znajomoœæ jêzyka ukraiñskiego 
uratowa³a mu ¿ycie. 

Ko³o Baranowicz zosta³ aresz-
towany przez bolszewików 
z tymi, którzy póŸniej zginêli 
w Katyniu. Ucieczka od bolsze-
wików, teoretycznie absolutnie 

niemo¿liwa, uda³a siê. Do domu 
w Wilnie dotar³ w stanie kom-
pletnego wyczerpania. Ukrywa³ 
siê. Po wkroczeniu hitlerowców 
nawi¹za³ bliski kontakt z AK.

Jednoczeœnie w Dziewienisz-
kach kontynuowa³ oficjaln¹ 
praktykê lekarsk¹ ukrywaj¹c 
swego nauczyciela akademickie-
go prof. Dra Micha³a Reichera. 
Obaj prowadzili tajne naucza-
nie m³odzie¿y polskiej i litew-
skiej w zakresie szko³y œredniej 
i studiów medycznych.

„Polska żyje 
w narodzie i żyć 
będzie póki my 

żyjemy”.
To patriotyczne motto Ma-

zurka D¹browskiego zaszczepi³ 
swym wychowankom w okrut-
nych mrokach niewoli. I w tej 
wierze doczeka³ 1945 roku, by 
w czerwcu osi¹œæ na sta³e we 
wdziêcznej ziemi grêbockiej, 
przyj¹æ j¹ jako drug¹ ziemiê ro-
dzinn¹ a po 35 latach ciê¿kiej 
pracy spocz¹æ w niej na wieki.

A jaki to był ogrom tej 
pracy?

Obszarem dzia³ania obejmo-
wa³ 41 wsi so³eckich nale¿¹cych 
dziœ do czterech gmin: Lubicza, 
Obrowa, £ubianki i £ysomic. 
Obecnie pracuje tu kilkudziesiê-
ciu lekarzy, maj¹cych równie¿ 
pe³ne rêce roboty. Chodzi³ pie-
szo, jeŸdzi³ rowerem, furmank¹, 
saniami, bryczk¹, motocyklem, 
amfibi¹, dekawk¹ i czym tylko 
siê da³o. W szlachetnym pos³an-
nictwie w s³u¿bie chorym odby³ 
drogê któr¹ 18-krotnie opasa³-
by kulê ziemsk¹ na równiku. 
Bez wzglêdu na porê dnia i nocy 
przyj¹³ ponad milion pacjentów. 
Czyni³ to kosztem rodziny, w³a-
snego wypoczynku i zdrowia. 
Przez pierwszych dwanaœcie 
lat w ogóle nie korzysta³ z urlo-
pu, bo zastêpstwo w tym czasie 
by³o niemo¿liwe. Stawia³ traf-

ne diagnozy, a my jego pacjenci 
wiemy ¿e leczy³ skutecznie nie 
tylko œrodkami farmaceutycz-
nymi. Poprzez swoist¹ symbiozê 
z ludem sta³ siê psychologiem. 
¯yczliwoœæ i s³owa otuchy trafia-
³y jak wyselekcjonowane ziarno 
siewne na dobrze przygotowan¹ 
glebê i poprzez wiarê i zaufanie 
przynosi³y ulgê w cierpieniach, 
podtrzymuj¹c nadzieje chorych.

Wieœæ o zgonie dr Ottona Kar-
wowskiego obieg³a b³yskawic¹ 
okolice i podopiecznych. Opinia 
publiczna w swej interpretacji 
by³a jednoznaczna: Ze œmier-
ci¹ dr Karwowskiego grzebie siê 
nadzieje jego pacjentów. Jeœli 
mówimy o lekarzach spo³eczni-
kach, to On by³ ich cudownym 
kwieciem. Wiemy równie¿ ¿e 
jako m¹¿, ojciec i dziadek by³ 
wzorcem godnym naœladowa-
nia: kochaj¹cy, taktowny, nie-
konfliktowy, twórca ciep³a 
rodzinnego, cz³owiek pozbawio-
ny egoizmu.

Znamy równie¿ Ottona Kar-
wowskiego jako wybitnego po-
¿arnika. By³ siewc¹ wiedzy 
sanitarno-medycznej i  profilak-
tyczno-po¿arowej. Jego prelek-
cje g³oszone na wielu zebraniach 
stra¿ackich, na uniwersytetach 
powszechnych i w ko³ach gospo-
dyñ cieszy³y siê popularnoœci¹. 
Przez 50 lat by³ dusz¹ Zwi¹zku 
OSP w tym przez ostatnie 35 lat 
honorowym cz³onkiem zarz¹du 
OSP w Grêbocinie. Przy po¿a-
rach jako pierwszy udziela³ po-
mocy ofiarom ¿ywio³u.

Zmar³ 23 kwietnia 1980 ro-
ku.

Opracowa³: S.Giziñski
Źród³a:
1. Wywiad z synem Jackiem 
Karwowskim z 1980 roku
2. S.Giziñski „Dr Otton Karwow-
ski, lekarz, spo³ecznik” – mowa 
pogrzebowa oraz Dzieje i ludzie, 
„Nowoœci” z 08.06.1980 roku
3. Wywiady z seniorami po¿ar-
nictwa w Grêbocinie, z lat 1970-
-1980, w zbiorach autora

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
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Barbara Wiertel
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Spotkanie z pisarzem
9 maja w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Lubi-
czu Dolnym oraz w Filii GBP 
w Z³otorii odby³o siê spotkanie 
literackie z panem Paw³em Be-
rêsewiczem. Nasz goœæ to autor 
wierszy i opowiadañ dla dzie-
ci. Ponadto jest wspó³autorem 
wielkich s³owników Angielsko-
-polskiego i Polsko-angielskie-
go PWN-Oxford. Do najbardziej 
znanych ksi¹¿eczek autorstwa 
pana Berêsewicza nale¿¹: „Co 
tam u Ciumków”, „Jak zako-
cha³em Kaœkê Kwiatek”, „Akcja 
ratunkowa”, „Pan Mamutko 
i zwierzêta”, „Niebezpieczny 
deser”, „Mokra przygoda”, 
„Skrzacik Jagódka”, „Tajemni-
czy Koszyk”, „Wieœci domowe”, 

„Lalki Dorotki”.
Na spotkanie z pisarzem 

przyby³y dzieci z klasy „0” wraz 
z nauczycielami. Pan Berêse-
wicz przybli¿y³ dzieciom swo-
j¹ postaæ, opowiadaj¹c o sobie 
i swojej twórczoœci.  Zapre-
zentowa³ tak¿e dzieciom swo-
je nowe opowiadanie i cztery 
zakoñczenia do niego, prosz¹c 
tym samym o wybór najbar-
dziej ciekawego. 

Ca³y wystêp zosta³ nagrodzo-
ny gromkimi brawami. Podziê-
kowaniem by³y tak¿e kwiaty 
wrêczone przez dzieci. W Gmin-
nej Bibliotece Publicznej krót-
k¹ inscenizacjê dla naszego 
goœcia przedstawi³a Alicja Ja-
b³oñska.

Konkurs recytatorski
26 kwietnia w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Lu-
biczu Dolnym odby³y siê 
eliminacje gminne VI Po-
wiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego pt. „Piêknie byæ 
cz³owiekiem”. W konkursie 
wziê³o udzia³ 13 osób - czytel-
ników bibliotek publicznych 
gminy Lubicz, uczniów gimna-
zjum. 

Ka¿dy z uczestników przygo-
towa³ wybrany utwór z twór-
czoœci wspó³czesnych poetów 
polskich. Wœród poetów zna-
leŸli siê m.in. Wis³awa Szym-
borska, Zbigniew Herbert, Jan 
Twardowski, Kazimiera I³³ako-
wiczówna czy Ewa Lipska.

Celem konkursu by³o m.in.: 
popularyzacja wspó³czesnej 

poezji polskiej, rozbudzenie 
wra¿liwoœci na piêkno ¿ywe-
go s³owa, zachêcenie do ak-
tywizacji twórczej, poprzez 
w³asn¹ interpretacjê wiersza 
oraz kszta³towanie umiejêtno-
œci poetyckiego spojrzenia na 
otaczaj¹cy œwiat i ludzi. 

Etap gminny konkursu wy-
³oni³ 2 uczestników do elimi-
nacji powiatowych. S¹ to:

Natalia Wachowska ze Z³oto-
rii i Micha³ Rumiñski z Lubi-
cza Górnego

Gminna Biblioteka Publicz-
na sk³ada podziêkowania Pani 
Marii Kalas, Pani Aleksandrze 
Dziemeckiej oraz Pani Marzen-
nie Wojnar za rzeteln¹ i spra-
wiedliw¹ ocenê recytatorsk¹.

Na spotkaniu z Paw³em Berêsewiczem dzieci odwiedzaj¹-
ce bibliotekê gminn¹ mia³y okazjê poznaæ tajniki pracy 
pisarza

W Lubiczu Dolnym powstał Klub Seniora

Spotkania czwartkowe
15 marca powo³ano do ¿ycia 

Klub Seniora w Lubiczu Dol-
nym. W spotkaniu wziê³o udzia³ 
38 osób. Zosta³y nakreœlone 
ogólne zasady dzia³ania Klubu 
Seniora. Postanowiono, ¿e spo-
tkania cz³onków odbywaæ siê 
bêd¹ raz w miesi¹cu, w pierw-
szy czwartek ka¿dego miesi¹ca.

Uroczyste œwi¹teczne spo-
tkanie Klubu odby³o siê 12 
kwietnia, na którym powo³ano 
Zarz¹d Ko³a. W sk³ad Zarz¹du 
weszli: Eugenia Kowalska, Ka-
tarzyna Wierzbowska, Wanda 
Florkiewicz, Danuta Piasecka, 
Kazimierz Zdanowicz, Andrzej 
Wêgrzyn i Jan Klawiñski.

5 maja odby³o siê spotkanie 
Ko³a, na którym zosta³ ustalo-
ny podzia³ funkcji w Zarz¹dzie. 
Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du zo-

sta³a Wanda Florkiewicz, Z-c¹ 
Przewodnicz¹cego – Eugenia Ko-
walska, Sekretarzem – Danuta 
Piasecka, Skarbnikiem – Kazi-
mierz Zdanowski, Kronikarzem 
– Katarzyna Wierzbowska.

Pani Janina £ubkowska – 
Przewodnicz¹ca Klubu Seniora 
z Grêbocina udzieli³a serdecz-
nych wskazówek nowo powsta-
³ej lubickiej organizacji.

24 maja przy du¿ej pomocy 
Pani Dyrektor Szko³y Podsta-
wowej z Lubicza Dolnego zor-
ganizowano Dzieñ Matki. Ko³o 
teatralne prowadzone przez Pa-
ni¹ Mariê Kalas wystawi³o sztu-
kê napisan¹ przez Pani¹ Mariê. 
Podczas ca³ej imprezy podk³ad 
muzyczny zapewni³ duet rodzin-
ny Pañstwa Czajkowskich.

ZAPROSZENIE
W dniu 10 czerwca 2007 r. (niedziela) o godz. 10.00 

w M³yñcu Pierwszym, odbêd¹ siê gminne zawody sportowo-
-po¿arnicze. Jak co roku, o miano najlepszych rywalizowaæ 
bêd¹ dru¿yny ze wszystkich jednostek OSP Gminy Lubicz. 
Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach, pojad¹ na powia-
towe zawody sportowo-po¿arnicze do Che³m¿y (16.06.2007 

r.)
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców.

Wójt Gminy Lubicz

UWAGA MIESZKAŃCY!
ZAGROŻENIE POŻAROWE

Wysokie temperatury powietrza powoduj¹ znaczny wzrost 
zagro¿enia po¿arowego na terenach wiejskich i obszarach le-
œnych. Apelujê o zachowanie szczególnej ostro¿noœci w go-
spodarstwach domowych, w czasie wykonywania prac 
polowych, a tak¿e podczas pobytu na terenach zalesionych. 
Ka¿da iskra mo¿e wywo³aæ tragiczne konsekwencji i nieobli-
czalne straty materialne. Chroñmy nasze mienie, a przede 
wszystkim naszych bliskich przed skutkami nieodpowie-
dzialnoœci i braku wyobraŸni.

Wójt Gminy Lubicz

Lokalna Grupa Dzia³ania 
„PODGRODZIE TORUÑSKIE”

Wójt Gminy Lubicz
Fundacja ŒWI¥TYNIA SZTUKI

Muzeum Piœmiennictwa i Drukarstwa 
w Grêbocinie,

Stowarzyszenie Odtwórstwa Historycznego 
Rota Zbrojna Grodu Lubicz

zapraszaj¹ na festyn rycerski 

„Krucjata przeciwko Prusom”,
który odbêdzie siê w dniach 16.06.2007 r. – 

17.06.2007 r. w Grêbocinie.
W programie m.in.: prezentacja bractw – parada 
z chor¹gwiami i tarczami herbowymi, wystêpy zespo-
³u tañca dawnego, turniej rycerski – inscenizacja walk  
XIII-wiecznych, pokazy rzemios³, „Wyprawa krzy¿owa 
rycerstwa do Prus – 1236”, turniej mieczowy na ma-
chinach, turniej strzelecki.  


