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18 maja 2006 roku Rada Gminy w 
Łubiance przyjęła deklarację, w któ-
rej m. in. uznała, że pontyfikat Jana 
Pawła II jest niewyczerpanym źródłem 
dobra,  a jego owocami są wzorce po-
żądanych zachowań w życiu osobi-
stym, rodzinnym, zawodowym i spo-
łecznym oraz ustanowiła Dzień Jana 
Pawła II. To szczególne wspomnienie 
Ojca Świętego przypada w rocznicę 
nadania Janowi Pawłowi II tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Łubianka 
–  17 grudnia.

W roku bieżącym uroczystości związane 
z w/w rocznicą miały miejsce 14.12.2009. 
Przebieg tego szczególnego dla Gminy dnia 
zaplanowali i zorganizowali pracownicy 
Centrum Kultury w Łubiance w porozu-
mieniu z Urzędem Gminy. Uroczystości 
rozpoczęły się  przed tablicą poświęco-

ną Papieżowi, gdzie władze i pracownicy 
Gminy, dyrektorzy szkół, mieszkańcy oraz 
przedstawiciele młodzieży z gimnazjów w 
Łubiance i Brąchnowie złożyli kwiaty, po 
czym udali się do kościoła p.w.WNMP w 
Bierzgłowie, gdzie uroczystą Mszę św. od-
prawił proboszcz miejscowej parafii ks.kan. 
dr Rajmund Ponczek. 

Kolejnym punktem obchodów rocznico-
wych było spotkanie w sali Centrum Kul-
tury, gdzie zgromadzeni goście mogli obej-
rzeć okazjonalną wystawę poświęconą Ja-
nowi Pawłowi II i pochylić się nad postacią 
Karola Wojtyły, dzięki wystąpieniu pana 
wójta Gminy Łubianka Jerzego Zająkała, 
który podkreślił znaczącą rolę Jana Paw-
ła II w kształtowaniu wzajemnego szacun-
ku między ludźmi, poszanowania dobra 
wspólnego, bezinteresowności i  mądrości 
towarzyszącej podejmowaniu trudnych ży-
ciowych wyborów. W swoim wystąpieniu 

Wójt Gminy przywołał również liczne przy-
kłady obecności postaci Jana Pawła II w 
życiu społeczności lokalnej. 

Po wystąpieniu wójta prowadząca spo-
tkanie – pani Marlena Gizińska - kierow-
nik Centrum Kultury w Łubiance, zaprosiła 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Zawiszy 
Czarnego z Garbowa w Warszewicach do 
przedstawienia części artystycznej. Przed-
stawienie teatralne pt. „Nie bój się, nie lę-
kaj…”, przegotowane przez klasę VI pod 
kierunkiem pani Honoraty Żeglarskiej, po-
przedzone zostało wysłuchaniem koncertu 
skrzypcowego w wykonaniu Katarzyny So-
cha – uczennicy klasy V SP Warszewice. 

Uroczyste spotkanie zakończyła kolęda 
w wykonaniu Julii Sołtysiak i świąteczne 
życzenia złożone przez aktorów z Warsze-
wic wszystkim zebranym.

Honorata Żeglarska

Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi 
wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę 
miłość, gdziekolwiek by przebywała”.

Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Gminy Łubianka 

Dzień Papieski w Łubiance

„

Rozpoczęliśmy 20 – rok naszego samorządo-
wego bytu. Oczywiście pozostajemy z uznaniem i 
wdzięcznością dla aktywności samorządu z okre-
su międzywojennego (1934 – 39), kiedy w zupeł-
nie innych warunkach poprzednie pokolenia re-
alizowały zadania publiczne nowopowstałej wów-
czas gminy. Gwoli informacji dodaję, że w okresie 
1946 - 1990 administracja lokalna miała formułę 
administracji rządowej, a nie samorządowej.

Przez minione 19 lat corocznie w I kwartale spo-
tykaliśmy się na zebraniach wiejskich organizowa-
nych w sołectwach, których łącznie odbyliśmy po-

nad 220. Również w bieżącym roku odbędą się ze-
brania we wszystkich sołectwach. Ich harmonogram 
określający datę i miejsce zebrań publikujemy poni-
żej. Zachęcam mieszkańców do uczestnictwa w ze-
braniach i twórczego przyczyniania się do powsta-
jących w ich wyniku owoców. Niezależnie od publi-
kacji w naszym Informatorze również sołtysi będą 
zawiadamiali o zebraniach w swoich sołectwach w 
sposób określony w statutach. 

Program będzie obejmował punkty wymienio-
ne poniżej. Sołtysi w porozumieniu z Rada Sołecką 
będą mogli poszerzać tematykę zebrań według po-

trzeb lokalnych.                                                           
1. Informacja o wykonaniu zadań rozwojo-

wych gminy w roku 2009.
2. Zadania rozwojowe określone w budżecie 

gminy na 2010 rok.
3. Sprawozdanie sołtysa z realizacji planu fi-

nansowego za rok 2009.
4. Omówienie przygotowań do wdrożenia fun-

duszu sołeckiego.
5. Sprawy bieżące

Szczegółowy harmonogram zebrań  
drukujemy na stronie 3. 

Rozpoczynają się zebrania wiejskie
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Ks. Bp Adolf Piotr 
Szelążek   
- biskup łucki, 
wygnaniec

Warto przybliżyć sylwetkę biskupa Szeląż-
ka bowiem 9 lutego br. przypada  60 rocz-
nica Jego śmierci, który ostatnie lata życia 
spędził w Zamku Bierzgłowskim.  

Urodził się 1 sierpnia 1865 w Stoczku 
Łukowskim. Studiował w Petersburgu, a 
święcenia kapłańskie przyjął w 1888r. w 
Płocku. Biskup Szelążek posiadał szcze-
gólną cześć do św. Teresy z Lisieux. W 
1936r. założył Zgromadzenie Zakonne 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. La-
tem 1944 roku po okupacji Wołynia przez 
ZSRR, mimo zagrożenia organizował pra-
cę duszpasterską. Sytuacja ta trwała bar-
dzo krótko, ponieważ został aresztowany 
przez NKWD i oskarżony o szpiegostwo 
na rzecz Watykanu. W 1946 został de-
portowany do Polski w jej nowych grani-
cach. Do Zamku Bierzgłowskiego przybył 
20 sierpnia 1946 roku. Spędził tu prawie 
cztery lata, aktywnie pracując. Mieszka-
jąc w zamku cały czas zachowywał funk-
cję Ordynariusza wołyńskiej diecezji łuc-
kiej kontaktując się wielokrotnie z wier-
nymi z tej diecezji. Możemy zatem przy-
jąć, że nieformalnie Zamek Bierzgłowski 
przez prawie 4 lata był siedzibą tej die-
cezji. Zmarł 9 lutego 1950r. w Zamku 
Bierzgłowskim. Uroczystości pogrzebo-
we, którym przewodniczył Prymas Polski 
ks. kard. Stefan Wyszyński, odbyły się w 
kościele św. Jakuba w Toruniu. W dniu 9 
lutego br., o godz.10.00 w toruńskim ko-
ściele pw. Sw. Jakuba odbędzie się msza 
św. Następnie uroczystości rocznicowe 
przeniosą się do Zamku Bierzgłowskiego. 
Głównym punktem obchodów będzie od-
słonięcie pamiątkowej tablicy i sesja po-
pularno-naukowa. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich mieszkańców do włącze-
nia się w obchody.

Centrum Kultury poświęci edycję luto-
wą Grand Prix Łubianka Cross osobie Bi-
skupa Szeląża.

     
  Marlena Gizińska,  

Danuta Kwiatkowska

Do świadomości większości z nas dotarła 
już wiadomość, że rok 2010 został ogłoszony 
w naszym kraju  Rokiem  Chopinowskim. 

Centrum Kultury wraz z Gminną Bi-
blioteką Publiczną przy-
gotowało kilka projektów, 
umożliwiających naszym 
mieszkańcom aktywne 
uczestnictwo w obcho-
dach. Zaczynamy 28 lu-
tego o godz. 17.00, kiedy 
to w Sali koncertowej Die-
cezjalnego Centrum Kultu-
ry w Zamku Bierzgłowskim 
przeprowadzimy finał kon-
kursu wiedzy o Fryderyku 
Chopinie. Uczestnikami konkursu będą,  
wyłonione podczas eliminacji szkolnych,  
reprezentacje szkół. Tłem  ich zmagań 
będzie wystawa pod nazwą „Chopin w 
literaturze i sztukach plastycznych”. Pla-
nujemy także koncert fortepianowy. Go-

rąco zapraszamy mieszkańców do spę-
dzenia niedzielnego popołudnia w urokli-
wej scenerii Zamku i towarzyszenia nam 
podczas imprezy. Z pewnością kibico-
wanie zmaganiom konkursowym będzie 

miłe ich uczestnikom, a 
spotkanie z graną na żywo 
muzyką Chopina da nam 
wiele niezapomnianych 
emocji.

Kolejnym wydarzeniem 
nawiązującym do obchodów 
będą nasze wyjazdy do Sza-
farni , które planujemy na 
kwiecień. Tam czekać będzie 
nas zwiedzanie dworku, w 
którym przebywał młody Fry-

cek i koncert fortepianowy. O szczegółach 
powiadomimy w kolejnym Informatorze i 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Marlena Gizińska,  
Danuta Kwiatkowska

W dniu 26 stycznia br. wójt Jerzy Zają-
kała zakończył czteroletnią kadencję członka 
Komitetu Regionów UE w Brukseli oraz peł-
nienie funkcji początkowo wiceprezydenta 
(2006 – 2008) a później prezydenta Komi-
sji Zrównoważonego Rozwoju tego Komitetu 
(2008 – 2010). 

Przez minione lata wójt gminy reprezen-
tował zarówno naszą gminę jak i wszystkie 
pozostałe polskie samorządy uczestnicząc w 
działalności prawotwórczej na poziomie UE. 
Wielokrotnie skutecznie korzystał z możli-
wości artykułowania interesów samorządów 
wiejskich doprowadzając do ich uwzględnie-
nia w tworzeniu nowego prawa. W kolejnym 
numerze Informatora przekażemy bardziej 
szczegółowe informacje na ten temat.

W dniu 28 stycznia br. odbyło się w Bruk-
seli pierwsze w nowej kadencji posiedzenie 
grupy politycznej Przymierze Europejskie, na 
którym dokonano wyboru władz tejże grupy. 
Wójt Jerzy Zająkała został jednogłośnie wy-
brany prezydentem grupy Przymierze Euro-
pejskie na lata 2010 – 2012. Grupa ta jest 
następcą prawnym grupy politycznej Unia 

na Rzecz Europy Narodów – Przymierze Eu-
ropejskie a Jerzy Zająkała pełnił w niej w la-
tach 2006 – 2008 funkcję wiceprezydenta. 
Priorytety polityczne nowej grupy nie ulega-
ją zmianie i nadal misją jej jest m. in. za-
bieganie o jak najlepszy rozwój obszarów 
wiejskich, zapewnienie wysokiego standardu 
infrastruktury komunalnej i społecznej oraz 
poszanowanie różnorodności kulturowej i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym 
różnorodności językowej narodów. 

Nowe wyzwanie, przed którym stanął wójt 
Jerzy Zajakała i któremu będzie starał się 
sprostać będzie niewątpliwie korzystne dla 
naszej gminy i województwa, gdyż piastując 
tak eksponowane stanowisko będzie miał re-
alny wpływ na decyzje polityczne zapada-
jące na różnych poziomach instytucji Unii 
Europejskiej. Nowe zadania nie będą wiąza-
ły się ze zwiększeniem ilości wyjazdów za-
granicznych. Wręcz przeciwnie, ich realiza-
cja będzie mniej absorbująca czasowo niż w 
ostatnich czterech latach.

     
Mirosława Rozwadowska - Plejer

Nowe wyzwania  
w Komitecie Regionów UE

Rok Chopinowski - inauguracja
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VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy
VI Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łu-

bianka odbyła się w dniu 1 lutego 2010r. w 
sali narad Urzędu Gminy z udziałem Wójta 
Gminy – Jerzego Zająkała, Przewodniczące-
go Rady Gminy- Zbigniewa Cywińskiego oraz 
Mirosławy Rozwadowskiej – Zastępcy Wójta 
i opiekuna Młodzieżowej Rady.

Wójt omówił tryb tworzenia budżetu, jego 
konstrukcję, a także główne działania rozwo-
jowe gminy na 2010rok.. W przeprowadzonej 
dyskusji radni podnosili kwestie ważne z punk-
tu widzenia młodych mieszkańców gminy, m.in. 
zwrócili uwagę na potrzebę lepszego oświetlenia 
dróg jako zagadnienia ważnego w kategorii bez-
pieczeństwa na drogach. Następnie Wójt przed-
stawił ideologicznie potrzebę planowania prze-
strzennego obszaru gminy jako ważny element 
rozwojowy gminy. Wskazał na zagrożenie cha-
osem inwestycyjnym w przypadku nie zaplano-
wania przestrzeni. I tutaj okazało się, że młodzi 
radni są żywo zainteresowani problemami, m.in. 
dopytywali o możliwości budownictwa jednoro-
dzinnego w przypadku, kiedy na danym terenie 
jest przyjęty plan zagospodarowania przestrzen-
nego oraz jakie procedury obowiązują w przy-

padku braku planu.   
Powrócono również do dyskusji nt. dobrych 

praktyk działania Młodzieżowej Rady Gminy Łu-
bianka w kontekście ubiegłorocznej Konferen-
cji w Warszawie. Młodzi radni podjęli decyzję 
o zapoznaniu się z materiałami z Konferencji i 
opracowaniu własnych inicjatyw do zrealizowa-
nia w naszej gminie. O pracach MRG Łubianka 
będziemy szerzej informować w następnych wy-
daniach Informatora.

Młodzieżowa Rada Gminy Łubianka została 
powołana uchwałą Rady Gminy w 2006r. Obec-

nie trwa II kadencja Rady. Rada liczy 9 człon-
ków, 17 mandatów nie zostało obsadzonych z 
powodu braku zgłoszeń kandydatów. Członko-
wie MRG II kadencji: Paulina Dykowska – Prze-
wodnicząca Rady, Joanna Maćkowska – Z-ca 
Przewodniczącego, Agata Matłosz – Sekretarz 
Rady oraz członkowie: Mariusz Barnat, Mateusz 
Kardas, Agnieszka Karwecka, Katarzyna Lasek, 
Kamila Pierzchalska i Szymon Sobański.

 
Mirosława Rozwadowska

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy

1 Bierzgłowo 15.02.br (pon.) 16.00 świetlica ul. ks. Ziętarskiego 24

2 Biskupice 16.02.br (wt.) 17.00 świetlica ul. Kościelna 30

3 Brąchnowo 17.02.br.(śr.) 16.00 szkoła ul. Gimnazjalna 1

4 Dębiny 1.03.br.(pon.) 16.00 świetlica ul. Pałacowa 13

5 Łubianka 19.02.br.(piąt.) 18.00 CK ul. Toruńska 4

6 Pigża 25.02.br.(czw.) 17.00 szkoła, ul. Szkolna 14

7 Przeczno 26.02.br.(piąt.) 16.00 świetlica, ul. Długosza 23

8 Warszewice 18.03.br.(czw.) 16.00 szkoła, ul. Zawiszy Czarnego 2

9 Wybcz 19.03.br.(pt.) 16.00 świetlica, ul. Strażacka 1

10 Wybczyk 15.03.br.(pon.) 16.00 świetlica, ul. ks. Trybowskiego 3

11 Wymysłowo 16.03.br.(wt.) 16.00 świetlica, ul. 11 Listopada 12

12 Zamek Bierzgłowski 17. 03 (śr.) 16.00 świetlica, ul. Jagiellońska 11

Terminy zebrań wiejskich
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Aktywny klub 
seniora „Barwy 
Jesieni”

Od października 2008 roku przy Centrum 
Kultury w Łubiance działa klub, w spotka-
niach którego biorą udział seniorzy mieszka-
jący w naszej Gminie. 

Zaczynaliśmy od dwunastu osób, by 
z czasem dojść do dwudziestu ośmiu. 
Warto podkreślić, że z każdym spotka-
niem nasze grono się rozrastało. Wybra-
liśmy władze. Naszym prezesem jest pan 
Roman Krupa , a skarbnikiem pan Jan 
Gumowski. Mamy także swoją nazwę: 
„Barwy Jesieni”, która bardzo trafnie od-
daje nasze działania. Spotykamy się raz 
w tygodniu, w każdy czwartek o godzi-
nie 17.00 w Centrum Kultury w Łubian-
ce. Nasze dwugodzinne spotkania  upły-
wają w miłej atmosferze. Aktywnie w 
nich uczestniczą wszyscy klubowicze, 
bo mamy  świadomość, że dzięki aktyw-
ności poprawiamy swoje samopoczu-
cie i jakość życia. Ćwiczymy naszą pa-
mięć, wzrok. Dbamy także o nasze ciała 
gimnastykując się ochoczo. Śpiewamy, 
opowiadamy dowcipy. Czytamy  poezję 
wielkich pisarzy, a czasami wsłuchuje-
my się w strofy napisane przez nas sa-
mych.  Mieliśmy krótki cykl wykładów z 
historii, przygotowanych przez jednego z 
naszych uczestników.  Każde spotkanie 
daje nam wiele radości. Razem wyjeż-
dżamy na wycieczki. Jesienią ubiegłego 
roku odwiedziliśmy Biskupin, Gniezno i 
Strzelno. Druga wycieczka zaprowadziła 
nas do Kruszwicy i Inowrocławia. Już te-
raz planujemy wyjazdy wakacyjne. Liczy-
my, że uda nam się pojechać nad morze. 
Jeździliśmy także do toruńskich teatrów. 
Urządziliśmy już kilka zabaw andrzej-
kowych i karnawałowych. Mamy zatem 
wiele barw w swoim działaniu, więc chy-
ba dobrą nazwę wybraliśmy. Tych, którzy  
zastanawiają się czy do nas dołączyć, za-
praszamy. Razem weselej płynie czas, a 
jesień życia może stać się wiosną. Teraz  
macie w końcu czas , by zrobić coś dla 
siebie.            

Marlena Gizińska

JUBILEUSZOWY KONKURS WIEDZY 
ROLNICZEJ W ŁUBIANCE

W dniu 20 stycznia br. rozegrany został 
tym XV Konkurs Wiedzy Rolniczej dla rolni-
ków Gminy Łubianka. Do I etapu – eliminacji 
pisemnych przystąpiło 26 uczestników z 9 
sołectw, którzy odpowiadali na 50 pytań te-
stowych z zakresu wielu dziedzin rolniczych 
i najważniejszych aktualnych wydarzeń w 
gminie Łubianka, Polsce i na świecie, oce-
niając pytania jako trudne. 

Najlepsi wyłonieni w eliminacjach wystar-
towali w finale ustnym, rozegranym tym ra-
zem w sali średniowiecznego, dawnego zam-
ku krzyżackiego w Zamku Bierzgłowskim, 
gdzie egzaminowani byli z chowu i hodow-
li zwierząt gospodarskich, Wspólnej Polityki 
Rolnej, ekonomiki i mechanizacji rolnictwa 
oraz BHP w rolnictwie. W skład komisji kon-
kursowej weszli dr inż. Jan Dybała (Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodniczy w Byd-
goszczy) – przewodniczący, Paweł Wienco-
nek (K-P Izba Rolnicza), Paweł Pokojski (K-P 
Oddział Regionalny ARiMR w Toruniu), Ma-
rek Janiszewski (Zespół Szkół CKU w Gro-
nowie) oraz Andrzej Siennicki (K-PODR w 
Minikowie O/Przysiek). Po stojącej na wy-
sokim poziomie rywalizacji – jak stwierdził 
przewodniczący komisji – mistrzem gminy 
Łubianka  został Czesław Osak z Łubianki 
zdobywając kryształowy Puchar Rady Gmi-
ny w Łubiance, który wręczył jej przewodni-
czący Zbigniew Cywiński oraz cenne nagrody 
rzeczowe. 

Oto oficjalne wyniki finału:
1. Czesław Osak(Łubianka) - 14,5 pkt., 
2. Leszek Wróbel (Wybcz) - 12,0 pkt., 
3. Wojciech Machnicki-(Łubianka) 11,0 pkt., 
4. Mirosław Solowski (Wybcz) - 10,5 pkt., 
5. Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo)-10,0 

pkt. 

W kategorii zespołowej sklasyfikowano 7 
drużyn - zwyciężył Wybcz (L. Wróbel, M. So-
lowski, P. Bałos) 88 pkt., przed Brąchnowem 
(S. Pierzchalski, M. Blachowski, P. Kowalski) 
80 pkt. i Łubianką (Cz. Osak, W. Machnicki, 
D. Ziółkowski) 79 pkt. W kategorii młodzie-
żowej (do 28 lat) konkurowało 6 uczestników 
- najlepszym okazał się Czesław Osak (Łu-
bianka) 28 pkt. przed Wojciechem Grabow-
skim (Biskupice) 25 pkt. i Pawłem Bałosem 
(Wybcz) 22 pkt. oraz Damianem Kukowskim 
(Warszewice, 16 lat – najmłodszym uczestni-

kiem w historii Konkursu). 
Nagrody dla wszystkich uczestniczącym 

we współzawodnictwie ufundowało 20 
sponsorów: Gmina Łubianka, PPHU „ZIP 
AGRO” w Kurzejewie, Polskie Wydawnic-
two Rolnicze w Poznaniu, FHU „KORNAC-
KI” w Warszewicach, SKR „AGROMECH” 
w Łubiance, Kompania Recyklingowa w 
Toruniu, FHU „FINC ADAM” w Toruniu, 
„BAYER CropScience”, GS „SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA” w Łubiance, Bank Spółdziel-
czy w Toruniu, FH „AGROLMET” w Gniew-
kowie, „DOSSCHE”, „RODAR Firma Zbożo-
wa” w Łubiance, PW „FAROL” w Falęcinie, 
K-P Izba Rolnicza, Agencja Rynku Rolne-
go OT w Bydgoszczy, PUH „CHEMIROL” 
w Mogilnie, SZMRI „HODROL” w Skąpem, 
„MAR-TECH” w Chełmży i FH „WRZOS” 
w Łubiance. Z okazji jubileuszu Konkursu 
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnic-
twa” przyznaną na wniosek Wójta Gminy 
Łubianka przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, którą wręczyła zastępca Wójta 
Mirosława Plejer-Rozwadowska zostali wy-
różnieni jego długoletni uczestnicy i wielo-
krotni laureaci Sławomir Pierzchalski i Le-
szek Wróbel. Na zakończenie uczestnicy i 
goście konkursowi spożyli wspólny posiłek 
wymieniając między sobą wrażenia, opinie 
i doświadczenia. 

Serdeczne podziękowania należą się: wła-
dzom Gminy Łubianka - wójtowi p. Jerze-
mu Zająkała i Radzie Gminy z jej kolejnymi 
przewodniczącymi pp. Janem Sierockim, 
Jackiem Neulitzem i Zbigniewem Cywiń-
skim za stworzenie możliwości przeprowa-
dzenia dotychczasowych 15-tu Konkursów 
Wiedzy Rolniczej w Łubiance,  jurorom, tj. 
łącznie 33 członkom komisji konkursowej 
z 10-krotnym jej przewodniczącym  prof. 
dr hab. Wojciechem Kapelańskim (UTP w 
Bydgoszczy) za przekazanie uczestnikom 
Konkursu swojej wiedzy, sponsorom, w 
ogólnej liczbie 71 za wartościowe nagrody 
i praktyczne upominki oraz wszystkim oso-
bom, instytucjom i organizacjom, które w 
okresie 15 lat przyczyniły się w jakikolwiek 
sposób do realizacji tego przedsięwzięcia. 
W 15 edycjach Konkursu przynajmniej je-
den raz do współzawodnictwa przystąpiło 
75 rolników ze wszystkich 12 sołectw gmi-
ny Łubianka.

Tadeusz Wierzbowski
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Tegoroczne ferie  niestety dobiegły końca. 
Pora więc na małe podsumowanie i tym sa-
mym przypomnienie jak wyglądały w naszej 
Gminie.

Bal kostiumowy
27 stycznia odbył się bal kostiumowy dla 

najmłodszych. Jak co roku chętnych do za-
bawy nie brakowało. Na zaproszonych gości, 
których oryginalne i ciekawe stroje przedsta-
wiały istoty zamieszkujące różne strony świa-
ta, czy miejsca akcji popularnych bajek cze-
kały stoły zastawione smakołykami. Podczas 
imprezy nie zabrakło konkursów z nagrodami 
oraz zabaw. Dodatkową atrakcją balu była wi-
zyta misia i klauna, którzy dotarli do nas z za-
czarowanej krainy. 

Wyjazdy na basen
W czwartki  21 i 28 stycznia organizowali-

śmy wyjazdy dla dzieci i młodzieży na basen do 
Chełmży. I chociaż na dworze panował mróz,  
śmiałków do zabawy w wodzie nie brakowało. 
Dzieci podczas kąpieli miały niesamowitą fraj-
dę, co było można zaobserwować po pojawia-
jących się na ich twarzach uśmiechach. 

Zimowy kulig
Niesamowitą atrakcją tych ferii był kulig, 

który odbył się 22 stycznia. W Łubiance cze-
kał   na nas autokar, który zawiózł wszystkich 
amatorów przygody do Zamku Bierzgłowskie-
go. Nie tylko dzieci, ale również dorośli przy-
byli z sankami, aby wziąć udział w sannie. 
Po obfitującej w emocje jeździe, czekało na 
nas ognisko z kiełbaskami, przy którym każdy 
uczestnik mógł się rozgrzać. Gorąca herbata 
oraz ciepła drożdżówka przygotowana przez 
Panią Właśniewską były miłą niespodzianką.  

Wspaniała atmosfera, która towarzyszy-
ła podczas imprezy spowodowała, że naj-
częściej zadawanym pytaniem było: „Kiedy 
będzie następny kulig?”. Bardzo dziękujemy 
panu Leśniczemu oraz Państwu Właśniew-
skim za pomoc w organizacji kuligu, bez któ-
rych nie mielibyśmy możliwości przeżycia tej 
niesamowitej przygody.

Liga Feryjna Futsala
We wtorki i środy na Sali sportowej przy 

Gimnazjum w Brąchnowie odbywała się Liga 
Feryjna Futsala. Młodzi piłkarze ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów walczyli w trzech ko-
lejkach o tytuł najlepszej drużyny. W kategorii 
młodszej (szkoła podstawowa) zwyciężył ze-

spół SL Salos Przeczno, drugie miejsce zaję-
ła drużyna KS Zawisza Warszewice, a trzecie 
miejsce przypadło S.P. Złotorii. Najlepszym 
strzelcem okazał się Mikołaj Janusz.

W kategorii starszej (gimnazjum) nie mia-
ła sobie równych Sparta Pigża, drugie miej-
sce zajęła Surmia, a trzecie Warszewice. 

Liga Feryjna Futsala cieszyła się sporym 
zainteresowaniem. W Lidze wzięło udział ok. 
70 zawodników uczęszczających do szkół na 
terenie Gminy Łubianka. Zawodom towarzy-
szyły także wielkie emocje. Rozstrzygnięcie 
ważyły się do ostatnich pojedynków. 

Małe podsumowanie
Cieszymy się, że udało nam się przygoto-

wać ciekawe zajęcia dla ok. 300 młodych 
osób z terenu naszej Gminy. Uśmiechy, któ-

re malowały się na twarzach uczestników 
naszych imprez dały nam wiele satysfakcji. 
Pokazaliśmy, że czas wolny można spędzać 
nie tylko przed telewizorem i komputerem, 
szczególnie gdy pogoda sprzyjała aktywne-
mu wypoczynkowi. Liczymy na was młodzi 
mieszkańcy podczas wakacji letnich.

Wyjazd do kina
29 stycznia wybraliśmy się do Cinema City na 

głośną produkcję pt.” Księżniczka i żaba”. Film, 
na który się wybraliśmy był doskonałym wybo-
rem, ponieważ uczestnicy wyjazdu wrócili bardzo 
zadowoleni. 

Marlena Gizińska z Zespołem

Białe wakacje z Centrum Kultury i Biblioteką 

W trakcie ferii odbył się m.in. kulig

Najbliższe imprezy sportowo rekreacyjne:

II edycja Grand Prix – Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy Łu-
bianka (Bieg Biskupa Szelążka)

7 lutego, Zamek Bierzgłowski, godz. 
13.00.

Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce oldboyów 14 lutego, Brąchnowo, godz. 14.00

Mistrzostwa Gminy Łubianka w koszykówce mężczyzn 28 lutego, Brąchnowo, godz. 14.00

Mistrzostwa Gminy Łubianka w futsalu oldboyów 7 marca, Brąchnowo, godz. 14.00

Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie stołowym 14 marca, Pigża, godz. 10.00

Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce kobiet 20 marca, Brąchnowo, godz. 16.00

Mistrzostwa Gminy Łubianka w siatkówce kobiet 21 marca, Brąchnowo, godz. 14.00

III edycja Grand Prix – Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy Łubianka 25 marca, Wybcz, godz. 17.00
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Jubileuszowy Przegląd
15 stycznia 2010r.  w Sali Centrum Kultu-

ry po raz dziesiąty odbył się przegląd teatral-
ny związany z cudem Bożego Narodzenia. 

Jubileuszowe spotkanie miało odświętny cha-
rakter. Cofnęliśmy się pamięcią do czasu, gdy dzie-
ci i młodzież po raz pierwszy przedstawiały  jaseł-
ka. Uhonorowaliśmy pamiątkowymi statuetkami i 
kwiatami pomysłodawczynie, a zarazem organiza-
torki pierwszego przeglądu – p. Stanisławę Kardas 
i p. Irenę Szreder. Naszym gościem był Wójt Jerzy 
Zająkała. Wyraził swoje uznanie dla wieloletniej 
tradycji  przeglądu i wręczył upominki p. Danucie 
Kwiatkowskiej i Violettcie Konowalik, wieloletnim 
organizatorkom imprezy. Po części oficjalnej nastą-
piła część artystyczna. Kolejno wystąpiły grupy z : 
SP w Wybczu (opiekun p. Krystyna Klimczak), SP 
w Warszewicach (opiekun p. Hanna Wojnowska), 
„Marwojki” Zespół Pieśni i Tańca pod opieką p. 
Marii Wojciechowskiej, SP w Łubiance (opiekun p. 
Stanisława Kardas) oraz SP w Pigży (opiekunowie 
p. Marzena Tarczykowska i p. Woleta Nowicka).  
Dziękujemy bardzo serdecznie młodym aktorom 
oraz ich opiekunom za trud włożony w przygoto-
wanie prezentacji. Podziękowania kierujemy także 
w stronę mieszkańców gminy, którzy z roku na rok 
coraz liczniej przybywają, by razem z występujący-
mi zgłębiać tajemnicę Bożego Narodzenia. 

Danuta Kwiatkowska, Marlena Gizińska

Świetni uczniowie
Pięciu finalistów konkursów przedmioto-

wych ze Szkoły Podstawowej im. Prof. Wil-
helminy Iwanowskiej w Pigży

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy zostały opublikowane listy uczniów 
szkół podstawowych województwa kujawsko-
pomorskiego, którzy zakwalifikowali się do eta-
pu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych. 
Wśród finalistów z terenu gminy Łubianka jest 
aż troje uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. 
Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, w tym jedna 
uczennica we wszystkich trzech konkursach:

- Alicja Doligalska - konkursy z języka polskie-
go, przyrody i matematyki

- Krystian Urbanowski - konkurs z przyrody
- Szymon Balicki - konkurs z matematyki
Serdecznie gratulujemy finalistom, ich rodzi-

com oraz paniom zaangażowanym w przygoto-
wanie uczniów: pani Dorocie Dembek – nauczy-
cielowi języka polskiego, pani Wiesławie Fry-
drych – nauczycielowi przyrody oraz pani Agacie 
Drzewuckiej – nauczycielowi matematyki. Trzy-
mamy kciuki i życzymy zdobycia tytułów laureata!

   Małgorzata Cieślik 

Tyle różnych słów mówi się i pisze o lu-
dziach, którzy mieszkają w naszej Gminie...

A to mają sukcesy sportowe, a to plastyczne 
itp. Są również tacy, którzy mają  po prostu do-
bre serca i chęci, by pomagać. Bez nich trudno 
byłoby nam zorganizować imprezy plenerowe. 
Do grona tych osób zaliczyć trzeba z pewnością 
rodzinę Państwa Właśniewskich, na czele z Pa-
nią Hanią, która podczas naszych rajdów pie-
szych gościła w swoim gospodarstwie całą gro-

madę piechurów. Po marszowych trudach cze-
kał na nas miły poczęstunek. Także dzięki niej 
mogliśmy przeżyć niezapomniany kulig, który 
powiódł nas w zamkowe lasy. A  drożdżówka, 
którą pani Hania nas częstowała, każdemu sma-
kowała! Jesteśmy wdzięczni i ,liczymy na dalszą 
współpracę. Może krąg tych dobrych duszków 
będzie się nam powiększał?

Marlena Gizińska, Danuta Kwiatkowska

Już po raz dziesiąty Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagrała w naszej gmi-
nie. Jak co roku orga-
nizatorem akcji była 
Szkoła Podstawowa 
im. prof. Wilhelminy 
Iwanowskiej w Pigży. 

Tym razem zbierali-
śmy pieniądze dla dzie-
ci z chorobami onkolo-
gicznymi. Kwestowano 
w szkołach, Urzędzie 
Gminy i Centrum Kul-
tury w Łubiance, Nie-
publicznym Przedszko-
lu w Biskupicach oraz 
wśród mieszkańców naszej wsi. W szkole na 
potrzeby WOŚP odbyła się wielka loteria  fanto-
wa. Zebraliśmy 1067,15 zł. 

Wszystkim, którzy przychylnie odnieśli się do 
naszej akcji, tj.: Wójtowi Gminy Łubianka, pra-
cownikom Urzędu Gminy i Centrum Kultury, dy-
rektorom szkół, paniom ze sklepu spożywczego 
w Pigży, wychowawczyniom z Niepublicznego 

Przedszkola w Biskupicach, a także mieszkań-
com wsi i uczniom z 
poszczególnych szkół 
w naszej gminie skła-
dam serdeczne po-
dziękowania za wspar-
cie naszego przedsię-
wzięcia. Dziękuję też 
moim koleżankom: p. 
Dorocie Dembek i p. 
Małgorzacie Gliszczyń-
skiej za pomoc w or-
ganizacji imprezy oraz 
wolontariuszom naszej 
szkoły: Oli Jarząbkow-
skiej, Adzie Klejbach, 

Justynie Jabłońskiej i 
Adzie Murawskiej za ofiarne zbieranie datków.

Jednocześnie zachęcam wszystkich, którzy 
chcieliby włączyć się do naszej akcji, o zgłasza-
nie się w przyszłym roku szkolnym (koniec listo-
pada) do naszej szkoły

Renata Brzezińska

Łubianka też grała w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

Nasze dobre duszki

W listopadzie ub.r., w Starostwie Powiato-
wym w Toruniu został rozstrzygnięty powia-
towy konkurs plastyczny pt.: „Mieszkam w 
ciekawym miejscu”. Prace oceniali artyści-
plastycy z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 

Cieszy nas, że wśród laureatów znaleźli się 
uczniowie z Zespołu Szkół w Łubiance. W kate-
gorii gimnazjalnej nagrodzona została Agnieszka 
Ryłowicz z klasy IA i Adrianna Antonik z tej sa-

mej klasy. 
W kategorii wiekowej 6-9 lat nagrodę otrzy-

mała Martyna Młodzianowska z „O”. Wyróżnie-
nia otrzymały dzieci z klas młodszych, Szymon 
Kalinowski, Kinga Śliwińska i Julia Krupa. Wrę-
czenie nagród odbyło się 5 grudnia w Zespo-
le Szkół w Lubiczu. Dzieci otrzymały materiały 
plastyczne. Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym składamy gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów w tej dziedzinie.

mgr Stanisława Kardas

Mieszkam w ciekawym miejscu
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A jednak teatr 
będzie!

Lotem błyskawicy obiegła całą Gminę wia-
domość o wspaniałej premierze Kopciuszka 
według Jana Brzechwy. 

Spektakl przygotowali mieszkańcy sołectwa 
Łubianka i tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich, 
którymi pokierowała pani Stanisława Kardas. 
Dali już kilka przedstawień. To, które obejrza-
łam było wspaniałe. Aktorzy dali popis swoich 
umiejętności, wszyscy grali przekonująco i z en-
tuzjazmem. Widownia nagrodziła występy owa-
cją na stojąco, a Centrum Kultury zapropono-
wało współpracę. Wszak nie można marnować 
takich talentów. Od lutego rozpoczniemy zaję-
cia teatralne, które poprowadzi Pani Stanisła-
wa Kardas. Spotkanie inauguracyjne 16 lutego 
(wtorek) o godz. 17.00 w Centrum Kultury w 
Łubiance. Zajęcia przeznaczone są dla młodzie-
ży starszej i dorosłych. Zapraszamy chętnych.

Marlena Gizińska

informacje  
dla rolników

O chorobie Aujeszky’ego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu infor-

muje, że na terenie naszego powiatu zakończono 
III pobieranie próbek krwi od świń w ramach pro-
gramu zwalczania choroby Aujeszky’ego i obec-
nie prowadzony jest monitoring stad polegający 
na badaniu każdego stada 1 raz w roku. Od czasu 
wprowadzenia obowiązku posiadania świadectw 
zdrowia przy każdym przemieszczeniu świń (w 
tym do rzeźni) ujawniają się stada, które z róż-
nych przyczyn nie zostały jeszcze objęte badania-
mi, nie posiadają statusu epizootycznego i w re-
zultacie nie mogą otrzymać świadectwa zdrowia 
świń. Stada takie należy niezwłocznie zgłosić do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toru-
niu, ul. A. Antczaka 39/41, tel. 0-56/6553030 
i (jeżeli nie dokonano tego do tej pory) również 
w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. T. 
Rejtana 2-4.

Szkolenie dla rolników
W dniu 8 lutego 2010 r. (poniedziałek) o 

godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubian-
ce odbędzie się szkolenie na aktualne i waż-
ne dla rolników tematy: 1) „Wymogi zasady 
wzajemnej zgodności – Cross Compliance” 
oraz  2) „Programy rolno-środowiskowe jako 
dodatkowe źródło dochodu gospodarstw rol-
nych”. Organizatorem szkolenia jest K-PODR 
w Minikowie – Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży.                                                           
         Tadeusz Wierzbowski

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łu-
bianka przypomina, że w lutym br. na tere-
nie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka 
selektywnie gromadzonych odpadów z two-
rzyw sztucznych. 

Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (bu-
telki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu na-
szej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem:

24-go lutego – Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłow-
ski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Prze-
czno;

25-go lutego – Brąchnowo, Biskupice, Warsze-
wice;

26-go lutego – Bierzgłowo, Łubianka (cała).
Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgnie-

cionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać 
opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, 
jak również opakowań po innych niż napoje artyku-
łach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojem-
ników z nieczystościami stałymi oraz worków z od-
padami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie 
posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypomi-
namy, że opłat za wywożone odpady komunalne na-
leży dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia 
następnego miesiąca. W przypadkach zaległości 
w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie 
wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

Informujemy, że obowiązkiem mieszkańców jest 
właściwe zabezpieczenie instalacji wodociągowych 

wewnątrz budynków przed mrozami. W stwierdzo-
nych przypadkach uszkodzeń tych instalacji i urzą-
dzeń pomiarowych spowodowanych ujemnymi tem-
peraturami i brakiem jakiegokolwiek ochrony prze-
ciwmrozowej, właściciel budynku lub najemca zo-
bligowany jest do usunięcia takiej awarii na własny 
koszt. Równocześnie informujemy, że w przypad-
kach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną 
wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okre-
sy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadają-
cych zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocnicze-
go będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu 
wody włącznie.

Gminne Składowisko Odpadów jest czynne w 
poniedziałki i środy od godz. 8.00 do 15.00 oraz 
w piątki od godz. 8.00 do 17.00. Ponadto osoby 
dowożące odpady własnym transportem dokonują 
opłat za dostarczone śmieci bezpośrednio na skła-
dowisku.

Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna 
we wtorki od  godz. 8.45 do 16.00 a w pozostałe 
dni tygodnia od  godz. 8.00 do 14.30.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmu-
je interesantów (wydawanie warunków technicz-
nych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach 
od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od po-
niedziałku do piątku.

Zbigniew Adamczyk

Informacje Gospodarstwa Pomocniczego

Wesołe Przedszkolaki
Jesteśmy na półmetku realizacji projektu 

„Wesołe Przedszkole” współfinansowanego 
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach projektu 30 dzieci w wieku 3-5 lat  
jest objęte wsparciem w postaci zajęć eduka-
cyjnych  w zakresie: rytmiki, języka angielskie-
go, logopedii, warsztatów plastycznych. Zaję-
cia odbywają się w Niepublicznym Przedszkolu 
w Biskupicach od września 2009 do czerwca 
2010. Na potrzeby zajęć zakupiono akcesoria 
muzyczne takie jak: perkusyjny zestaw eduka-
cyjny, pianino cyfrowe, wieżę  oraz szereg pomo-
cy naukowych.  Byliśmy już na 5 warsztatach 
plastycznych w Fundacji Piękniejszego Świata 
w Skłudzenie. Malowaliśmy na tkaninie, szkle, 
lepiliśmy różności z  gliny. W grudniu dzieci od-
wiedził Mikołaj, który ofiarował maluchom bia-
łego pluszowego misia. Rodzice i nauczyciele 
zauważyli  już pierwsze rezultaty naszych dzia-
łań. Projekt jest realizowany przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w 
partnerstwie z Gminą Łubianka.  

  Anna Filus
W projekcie bierze udział 30 dzieci
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Podsumowanie cyklu Grand Prix
10 stycznia br. w sali koncertowej DCK 

w Zamku Bierzgłowskim odbyło się podsu-
mowanie cyklu Grand Prix – Łubianka Cross 
roku 2009. Piąty rok z rzędu zawodnicy wal-
czyli o puchar Wójta Gminy. Tym razem trasy 
biegowe poszerzyły się o kilka miejscowości 
z terenu Gminy Łubianka.

 Zawodnicy, oprócz dotychczasowych startów 
w Zamku Bierzgłowskim, biegali także w Wy-
bczu, Pigży i Warszewicach i Wymysłowie. Na-
leży także wspomnieć, że w cyklu Grand Prix 
znajdują się także mające 13 letnią historię bie-
gi Niepodległości (Łubianka, Zamek B., Leszcz, 
Pigża) oraz Samorządowy (Łubianka, Biskupice, 
Brąchnowo, Pigża, Łubianka).  

Wśród kobiet do 35 lat najlepsza okazała się 
Anna Arseniuk przed Beatą Zielińską, a w kate-
gorii kobiet powyżej 35 lat pierwsze miejsce za-
jęła Halina Giolda przed Dorotą Bratek. 

Podczas podsumowania Wójt Gminy zwrócił 
uwagę na ważność sportu i rekreacji dla zdro-
wia człowieka. Podkreślił wspaniały, koleżeński 
klimat towarzyszący rywalizacji w Grand Prix. 
Przekazał gratulacje zwycięzcom oraz wręczył 
puchary najlepszym zawodnikom. W kategorii 
generalnej mężczyzn zwyciężył Grzegorz Ma-
czyński (TKKF Kolejarz Bydgoszcz), który zgro-
madził 539 punktów, drugie miejsce zajął Bar-
tosz Wiligalski -538 pkt., a trzecie Marcin Ba-
naszek – 507 pkt. (obaj KM Truchcik Łubianka). 
Wśród kobiet najlepsza okazała się Anna Arse-
niuk (Torec Toruń) – 242 pkt., przed Beatą Zie-

lińską (LKS Ostromecko) - 109 i Haliną Gioldą 
(TKKF Kolejarz Bydgoszcz) – 100 pkt.

Uhonorowani zostali także poszczególni zwy-
cięzcy kategorii wiekowych:

M 20-29: I – Bartosz Wiligalski, II – Marcin 
Banaszek, III – Grzegorz Syrocki

M 30-39: I – Witold Orchowski, II – Rafał Cie-
siun, III – Mariusz Trzeciak,

M 40-49: I – Grzegorz Maczyński, II – Krzysz-
tof Góralski, III – Jacek Łączny,

M 50-59: I – Ryszard Dembkowski, II – Miro-
sław Palma, III – Andrzej Bratek,

M 60-69: I – Henryk Witt, II – Stefan Lewan-
dowski,

M pow. 70: I – Władysław Angiel, II – Tomasz 
Osóbka,

Podsumowanie odbyło się w uroczystej at-
mosferze. Uczestnicy wysłuchali koncertu for-
tepianowego zaprezentowanego przez jednego z 
uczestników cyklu Grand Prix Jakuba Zająkały. 
Na inaugurację Roku Chopinowskiego pianista 
wykonał mazurka As dur op. 23 nr 4 Frydery-
ka Chopina oraz w nawiązaniu do okresu Bo-
żego Narodzenia także kilka znanych kolęd w 
jego autorskiej aranżacji. Jeden z uczestników 
cyklu p. Stefan Lewandowski z Torunia wyraził 
w imieniu zawodników uznanie organizatorom 
za bardzo dobre przygotowanie poszczególnych 
edycji Grand Prix oraz uroczystości podsumują-
cej i podkreślił wspaniały klimat współzawod-
nictwa. 

 Leszek Rzemiejewski

informacje sportowe

KLUB PIŁKARSKI „BACH”
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lutego 2010 r. (poniedziałek) 

o godz. 19.00 w Gimnazjum w Brąchnowie odbędzie się zebranie 
Klubu Piłkarskiego „BACH”. 

Na zebraniu zostanie przedstawiony plan działalności oraz zasady fi-
nansowania na rok 2010. Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu 
wszystkie osoby zainteresowane udziałem swych dzieci w treningach piłki 
nożnej. Zajęcia w dwóch grupach wiekowych 7-9 i 10-12 lat (zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta) rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia 
tego roku.                                             Zarząd Klubu

X Rajd Pieszy
6 lutego odbędzie się już X rajd pod hasłem „Śnieżna przygoda” Zbiór-

ka uczestników zaplanowana jest na godz.10.00  przy Centrum Kultury 
w Łubiance. Jeśli pogoda dopisze proponujemy zabranie ze sobą sanek. 
Zakończenie rajdu planowane jest na godz.12.00. Dla uczestników rajdu 

przygotowane będą liczne atrakcje i niespodzianki. Zapraszamy do zaba-
wy z nami.

Sandra Wiatr 

UKS PIGŻA
W grudniu odbyły się VIII Mistrzostwa Gminy Łubianka w tenisie sto-

łowym. Mistrzem gminy w roku 2009 został Sławomir Trzymkowski z 
Łubianki, II miejsce wywalczył Zbigniew Zalewski z Zamku Bierzgłow-
skiego i III miejsce zajął Artur Kościelski z Pigży. Gratulujemy wszyst-
kim i zapraszamy na IX Otwarte Mistrzostwa Gminy, które odbędą się 
w marcu.

Gabriela Trzymkowska

 
Jeden procent  
podatku 
- możesz pomóc,  
to nic nie 
kosztuje

Zachęcamy do pomocy Justynie Iwickiej za-
mieszkałej w Przecznie. Justyna od kilku lat cho-
ruje na stwardnienie rozsiane. Comiesięczny koszt 
leczenia kosztuje 6000 zł.  1% podatku przeka-
zujemy na Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
na leczenie i rehabilitację Justyny Iwickiej. KRS: 
0000037904.

Możemy,  także przekazać swój 1%  dla :
 * Niepublicznego Przedszkola w Biskupicach 

za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole, KRS: 0000121592.  W tym 
przypadku musimy wypełnić dodatkowe oświad-
czenia dostępne w przedszkolu, Urzędzie Gminy i 
na stronie internetowej gminy; 

*Oddziału Terapeutyczno- Edukacyjne-
go za pośrednictwem Fundacji Inter Star, KRS: 
0000299315 z dopiskiem „Dla dzieci niepełno-
sprawnych z gminy Łubianka” ; 

 *Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Orga-
nizacji Sportowej w Przecznie – SL-SALOS Prze-
czno, KRS 0000262613.

 Nie zmarnuj swojego 1%, tak nie wiele trzeba. 


