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Informator 
Gminny 

Zapraszam  we  wtorek  2  kwiet-
nia na godz. 20.00 na Aleje  Jana 
Pawła  II w Łubiance, w VIII  rocz-
nicę  śmierci  bł.  Jana  Pawła  II.
Ponieważ tego dnia będziemy już 
po  Wielkim  Poście,  nie  odprawi-
my  Drogi  Krzyżowej,  ale  Drogę 
Światła. 

Spotykamy się na Drodze po raz 
ósmy. Liczę na obecność miesz-
kańców naszej parafii i gminy. 
Stańmy duchowo razem, zjed-
noczeni wokół błogosławione-
go. Prawda Ewangelii, którą gło-
sił bł. Jan Paweł II, choć podda-
wana jest ciężkim próbom, nie 
starzeje się, nie ulega zwietrze-
niu. 

Przypomnę, że w każdą śro-
dę od godz. 8.30, w ramach
codziennej katechezy, Radio 
Maryja odtwarza kolejne prze-
mówienia i kazania nasze-
go wielkiego papieża. Nadal 
uczy On nas Kościoła, porywa 
młodych i starszych do praw-
dy Ewangelii. Dzięki Niemu nie 
wstydzimy modlić się publicz-
nie i wspólnotowo.

Z góry dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Alei Jana Paw-
ła II oraz instytucjom, tam się 
znajdującym, za udekorowanie 
całej alei. Przez lata wypraco-
waliśmy już swój własny klimat 
medytacji. Sprzyjają mu usta-
wione wzdłuż alei krzyże, któ-
re wyznaczą czternaście sta-

cji. Na krzyżach płonące zni-
cze. A my, uczestnicy, przynosi-
my nasze zapalone świece, zni-
cze lub pochodnie. Na koniec
pozostawimy je pod figurą Chry-
stusa Króla i odmówimy Litanię
do bł. Jana Pawła II, ułożoną 
przez kard. J. Ratzingera. Tra-

dycyjnie też odśpiewamy Apel 
Jasnogórski, zaś na zakończe-
nie uroczystości kapłani udzie-
lą błogosławieństwa.

Wielki krzyż misyjny ponio-
są, w imieniu nas wszystkich, 
strażacy. Rozważania odczy-
tywać będą natomiast przed-
stawiciele poszczególnych 
wspólnot: Rad Parafialnych,
Akcji Katolickiej, Żywego Ró-
żańca, Caritas Parafialnego 
i Caritas Szkolnego, animatorzy, 
którzy przygotowują grupy mło-
dzieży do sakramentu bierzmo-
wania, Koła Misyjnego, dzieci
z zespołu Marwojki, Koła Gospo-
dyń Wiejskich i przedstawiciele
samorządu.

ks. Rajmund Ponczek

Droga Światła w Łubiance
Spotykamy się już po raz ósmy. Przynieśmy ze sobą zapalone świecie, znicze lub pochodnie
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Liczba mieszkańców gminy -
6578 (stan na11 marca 2013) 

- 6438 zameldowanych na pobyt stały
- 140 zameldowanych na pobyt czas.

Liczę na obecność
mieszkańców naszej
parafi i i naszej gminy.

ks. Rajmund Ponczek
proboszcz bierzgłowski

Wesołego Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty oraz wszystkim gościom życzenia radości, 
pokoju i powszechnej pomyślności. Niech świadomość zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem towarzyszy nam 

w chwilach szczęścia i troskach życia codziennego. Życzymy także, aby były to święta odrodzenia duchowego i moralnego.
Zbigniew Cywiński

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Zająkała

Wójt Gminy
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W Sali Ślubów Urzędu Gminy Łubianka odbyła się 
szczególna uroczystość. Z okazji jubileuszu 50-le-
cia zawarcia związku małżeńskiego Wójt Gminy 
Łubianka Jerzy Zająkała wręczył dostojnym 
Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej.
Wśród małżonków, którzy mogą poszczycić się 
tak pięknym jubileuszem, byli: Lucyna i Włodzi-
mierz Ciesielscy z Biskupic, Halina i Jan 
Haase z Wybcza, Marianna i Eugeniusz Kols 
z Pigży, Benedykta i Franciszek Krystoforscy 
z Łubianki, Barbara i Roman Podkańscy z Wy-
bczyka, Gabriela i Stanisław Wronka z Wybcza 
oraz Krystyna i Tadeusz Żabscy z Łubianki. 
Jubilaci zostali obdarowani pamiątkowymi 
albumami poświęconymi Błogosławionemu Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, największemu Pola-
kowi w historii, oraz Honorowemu Obywatelowi 
Gminy Łubianka, okolicznościowymi dyplomami 
i wiązankami kwiatów. W uroczystej i rodzinnej 
atmosferze wójt złożył wyrazy szacunku i podzię-
kowania za przykładne życie rodzinne oraz życze-
nia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Krzysztofa Zielińska

Złote Gody
siedmiu małżeństw
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Gaz ziemny w gminie Łubianka
Zachęcamy do poważnego przemyślenia przedstawionej propozycji i złożenia wniosków nie później niż do 15 kwietnia

W  ostatnich  dwóch  latach  zosta-
ła  doprowadzona  na  teren  naszej 
gminy magistralna sieć gazowa. 

Inwestorem jest Pomorska Spół-
ka Gazownicza z Bydgoszczy, która 
realizuje tę inwestycję jako przed-
sięwzięcie komercyjne, z zamiarem 
wykorzystania sieci dla dostawy 
gazu ziemnego do podmiotów 
gospodarczych i obiektów miesz-
kalnych znajdujących się w pół-
nocno-zachodniej części powiatu 
toruńskiego. W wybudowanej ma-
gistrali gaz już się znajduje, ale jego 
wysokie ciśnienie nie pozwala na 
bezpośrednie użycie. Budowa przy-
łączy gazowych do nieruchomości 
będzie możliwa dopiero po wybudo-
waniu tzw. sieci rozdzielczej. 

Powstała zatem potencjalna moż-
liwość budowy sieci rozdzielczej 
dostarczającej gaz dla potrzeb 
gospodarczych i mieszkaniowych 
w naszej gminie. Czy taka możliwość 
realnie zaistnieje, zależy od zainte-
resowania mieszkańców i podmio-
tów gospodarczych budową przyłą-
czy gazowych. Jak wiemy Łubian-
ka jest gminą średniej wielkości i jej 
niespełna 6.600 mieszkańców stano-
wi umiarkowaną zachętę do inwesto-
wania firm gazowniczych na jej tere-
nie. Obawiając się odkładania inwe-
stycji w czasie, wójt gminy podjął się 
dokonania rozpoznania rzeczywiste-
go zapotrzebowania na gaz ze strony 
naszych mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych. Problematyka ta 
była przedstawiana na marcowych 

zebraniach wiejskich, gdzie można 
było także uzyskać do wypełnienia 
wzór odpowiednich wniosków wyra-
żających zainteresowanie przyłącza-
mi gazowymi. Wzory takie są obec-
nie dostępne w Urzędzie Gminy (se-
kretariat) oraz u sołtysów. Oczekuje-
my, że osoby zainteresowane dostar-
czą do dnia 15 kwietnia br. wnio-
ski w tej sprawie. Można je dostar-
czać do Urzędu (sekretariat) lub do 
sołtysów we wszystkich sołectwach. 
Prowadzącym sprawę w Urzędzie 
Gminy jest Zbigniew Adamczyk. 
Ponadto informujemy, że w dniu 
4 kwietnia br. o godz. 14 odbędzie 
się w Centrum Kultury w Łubian-
ce spotkanie informacyjne dla pod-
miotów gospodarczych zaintereso-
wanych uzyskaniem dostępu do ga-

zu ziemnego, na które zapraszamy 
przedstawicieli tych podmiotów.

Jak wspomniano wcześniej, budo-
wa sieci gazowej jest inwestycją ko-
mercyjną. Inwestor buduje sieć gazo-
wą do granicy działki, na której znaj-
duje się budynek mieszkalny lub go-
spodarczy. Właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany zapłacić tzw. opłatę 
przyłączeniową, której wysokość za-
twierdza Urząd Regulacji Energetyki. 
Dla budynków mieszkalnych wynosi 
ona obecnie 2.200 zł. Opłata przyłą-
czeniowa dla podmiotów gospodar-
czych jest zależna od charakterysty-
ki przyłącza i poziomu zapotrzebo-
wania na gaz. Poza opłatą przyłącze-
niową właściciel ponosi także koszt 
budowy instalacji od granicy działki 
do budynku, a jego wysokość jest za-

leżna od długości przyłącza i wynosi 
od kilkuset do ok. 2.000 zł.

Zachęcamy do poważnego prze-
myślenia przedstawionej propozycji 
i złożenia stosownych wniosków nie 
później niż do 15 kwietnia br. Nale-
ży mieć także na uwadze, że podję-
cie inwestycji na terenie gminy jest 
zależne od poziomu zapotrzebowa-
nia na gaz. Im większe będzie za-
potrzebowanie tym szybciej będzie 
można liczyć na realizację inwe-
stycji. W drugiej połowie kwietnia 
br. wójt przekaże Pomorskiej Spół-
ce Gazowniczej wynik dokonanego 
rozpoznania i ustali dalszą procedu-
rę. W kolejnym numerze Informato-
ra Gminnego poinformujemy o pod-
jętych ustaleniach.

Jerzy Zająkała

U WAG A !
 

W ostatnim czasie nastąpił wzrost kradzieży, musimy być czujni!
Z troską informujemy, że w ostatnim czasie nastąpił w naszej gminie wzrost liczby kradzieży mienia z posesji (domów mieszkalnych, budynków gospo-
darczych i garaży). 
Policja apeluje zatem o przekazywanie informacji dotyczących nieznanych i podejrzanie zachowujących się osób, pojawiających się w naszym najbliższym 
sąsiedztwie. Warto też zapisywać numery rejestracyjne samochodów, którymi się poruszają. Pamiętajmy, że powinniśmy sami dbać o nasze dobra, odpowiednio 
je zabezpieczając. Zachęcamy także do zwrócenia uwagi na najbliższe otoczenie, urządzenia komunalne oraz mienie sąsiadów. Jeśli zauważymy coś podejrzane-
go, przekażmy informacje policji. Kontakt: (56) 675-19-00 lub 997. Radosław Kowalski

Czad może być niezwykle groźny, nie zapominajmy o tym!
Kominiarze we współpracy ze strażą pożarną oraz policją apelują o uregulowanie spraw kominiarskich i gazowych oraz zadbanie o drożność 
przewodów kominowych. 
W ostatnim czasie doszło do zaczadzenia rodziny we wsi Głuchowie. Zdarzenie miało miejsce w nocy, a przyczyną było samowolne podłączenie pieców 
c.o. Takie „samowolki” często umykają płazem, lecz gdy dojdzie do tragedii, skutki mogą być tragiczne. Tym razem skończyło się na poważnym zatruciu 
i hospitalizacji całej rodziny, w tym dzieci. Apelujemy o roztropność i zapewnienie okresowych kontroli przewodów kominowych. Kupowany przez nas 
opał pozostawia czasem wiele do życzenia. Nie zapominajmy zatem o podstawowych sprawach i aspektach bezpiecznego użytkowania urządzeń grzew-
czych. Usługi kominiarskie wykonuje Zakład w Chełmży, kontakt: (56) 675 27 14 od godz. 7 do 12.  Kamil Ossowski
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Gospodarka odpadami  
według nowych zasad
Najpóźniej z dniem 30 czerwca mieszkańcy muszą rozwiązać dotychczasowe umowy na wywóz śmieci

W  grudniowym  numerze  Infor-
matora  Gminnego  przedstawili-
śmy ówczesny stan przygotowań 
do  wdrożenia  nowego  systemu 
gospodarki odpadami. 

Zakładaliśmy, że na początku tego 
roku zostanie znowelizowana usta-
wa, która wymusiła wprowadze-
nie nowego systemu. Przewidywa-
liśmy też, że zostaną wprowadzone 
zmiany, które pozwolą na bardziej 
przyjazne mieszkańcom uregulo-
wanie sprawy warunków groma-
dzenia i zagospodarowania odpa-
dów oraz opłat z tym związanych. 

Nasze przewidywania się speł-
niły i dokonaliśmy odpowiednich 
dostosowań na lutowej sesji Rady 
Gminy. W myśl aktualnych uregu-
lowań, zarówno pojemniki do gro-
madzenia odpadów zmieszanych, 
jak i worki do segregacji odpa-
dów będzie zapewniała firma wy-
wozowa bez dodatkowych opłat. 
Będzie ona również zobowią-
zana do okresowej dezynfekcji 
pojemników. Zmieniliśmy także 
sposób naliczania opłat śmiecio-
wych, różnicując je stosownie do 

liczby osób zamieszkujących w go-
spodarstwach domowych (wcze-
śniej nie było to możliwe). Przy-
pominamy równocześnie, że nowy 
system zacznie obowiązywać od 
1 lipca. Od tego czasu opłaty mie-
sięczne przy selektywnym groma-
dzeniu odpadów będą wynosiły:

• w jednoosobowych gospo-
darstwach domowych - 15 zł.,

• w dwuosobowych gospodar-
stwach domowych - 26 zł., 

• w gospodarstwach domo-
wych z 3 - 5 osobami - 34,50 zł.,

• w gospodarstwach domo-
wych z 6 i więcej osobami - 47 zł.

W przypadku zdecydowania się 
właścicieli nieruchomości na nie-
selektywne gromadzenie odpa-
dów opłaty wzrastają o 50 proc.

W poszczególnych grupach 
gospodarstw domowych średnia 
opłata przypadająca na jedną oso-
bę jest różna i zmniejsza się wraz 
ze wzrostem liczby osób w rodzi-
nie (od 15 zł. w jednoosobowym 
gospodarstwie do 4,70 na oso-
bę przy 10 osobach w gospodar-
stwie). 

Obecnie trwa przetarg na wy-
bór firmy, która zajmie się wywo-
zem i zagospodarowaniem odpa-
dów. W kwietniu zostanie on roz-
strzygnięty i będą wówczas zna-
ne ostateczne koszty funkcjono-
wania systemu gospodarki odpa-
dami. Jeżeli kwoty przetargowe 
będą różne od przewidywanych 
przez nas, dokonamy odpowied-
nich dostosowań i powiadomi-
my o tym mieszkańców. Kolejno, 
do 31 maja br. właściciele bądź 
użytkownicy nieruchomości 
dostarczą do Urzędu Gminy w Łu-
biance deklaracje w sprawie liczby 
osób przebywających w gospodar-
stwie domowym oraz wysokości 
opłaty śmieciowej, według wzoru 
dostarczonego przez urząd. O dal-
szych szczegółach funkcjonowa-
nia nowego systemu powiadomi-
my w czerwcowym numerze IG. 
Ponadto wraz z drukami dekla-
racji, na początku maja br. zosta-
nie wszystkim właścicielom nieru-
chomości dostarczony regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie Łubianka.

Informujemy również, że wo-
bec wdrażania nowego systemu 

gospodarki odpadami od 1 lip-
ca br., należy rozwiązać z dniem 
30 czerwca br. wszystkie dotych-
czasowe umowy o wywóz odpa-
dów, jakie zostały zawarte przez 
mieszkańców z MPO w Toru-
niu, Gentor w Toruniu oraz ZGK 
w Chełmży. Umowy przewidu-
ją 1-miesięczny lub 3-miesięcz-
ny okres wypowiedzenia. Nale-
ży zatem sprawdzić w posiadanej 
umowie, jak długi przewiduje ona 
okres wypowiedzenia. 

Jeżeli jest to okres 3-miesięcz-
ny, to wypowiedzenie takiej umo-
wy trzeba dostarczyć (pocztą lub 
osobiście) do siedziby firmy naj-
później przed 28 marca br. Jeżeli 
jest to okres 1-miesięczny, wystar-
czy złożyć wypowiedzenie przed 
31 maja br. 

Niedokonanie wypowiedze-
nia w odpowiednim terminie 
może skutkować obowiązkiem 
zapłaty opłat do firmy także w lip-
cu, a wówczas będą już nalicza-
ne opłaty przez gminę w ramach 
nowego systemu (spowoduje 
to obowiązek dokonania podwój-
nej opłaty).

Jerzy Zająkała

WA R TO  W I E D Z I E Ć

Deklaracje podatkowe 
muszą być aktualne

Informujemy, że do dnia 
29 marca br. istnieje jeszcze 
możliwość dokonania aktuali-
zacji deklaracji podatku 
od nieruchomości, określają-
cej powierzchnię mieszkań, 
garaży i innych budynków. 
W tym celu należy złożyć 
w Urzędzie Gminy (pokój nr  
5 - Ewa Siemianowska) 
aktualną deklarację podatko-
wą. Zachęcamy do sprawdze-
nia, czy złożone wcześniej 
deklaracje odpowiadają 
stanowi rzeczywistemu 
w zakresie powierzchni 
mieszkań, garaży i innych 
budynków gospodarczych 
oraz zastosowania właści-
wych stawek podatkowych. 
Zgodnie z uchwałą Rady Gmi-
ny aktualne stawki w gminie 
Łubianka wynoszą:

- od budynków mieszkal-
nych - 0,73 zł za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, przy 
czym powierzchnię użytko-
wą należy obliczyć w nastę-
pujący sposób:
• część pomieszczeń mającą 
wysokość do stropu mniej-
szą niż 1,4 m - pomija się,
• jeżeli wysokość do stropu 
wynosi od 1,4 do 2,20 m - 
podaje się 50% powierzchni 
pomieszczenia,
• jeżeli wysokość do stropu 
wynosi powyżej 2,20 - po-
daje się 100% powierzchni 
pomieszczenia,
- od garaży znajdujących się 
w bryle budynków miesz-
kalnych i wybudowanych 
w ramach tego samego 
pozwolenia na budowę, co 
budynek mieszkalny - 73 gr. 
za 1 m2. 
- od pozostałych garaży i 
innych budynków gospo-
darczych powierzchnię 
użytkową należy obliczyć 
wg zasad podanych jak dla 
budynków mieszkalnych ze 
stawką 5,11 zł za m2.

Podatek od powierzchni 
gruntów gmina nalicza 
według danych z rejestru 
gruntów prowadzonego 
przez Starostwo Powiatowe 
w Toruniu.  Przypominamy 
równocześnie, że mieszkań-
cy są zobowiązani do wpła-
ty w kasie lub na konto Urzę-
du Gminy opłaty od posia-
dania psów. Opłata roczna 
za każdego psa wynosi 27 zł 
i jest płatna do 15 marca br. 
Obowiązek ten mają wszyscy 
mieszkańcy z wyjątkiem osób 
niedowidzących (zwolnie-
nie dotyczy jednego psa) oraz 
rolników (zwolnienie doty-
czy jedynie dwóch psów). Je-
żeli osoby niedowidzące oraz 
rolnicy posiadają więcej psów 
niż podlegające zwolnieniu 
muszą uiścić opłatę za każde-
go następnego psa. 
Informujemy również, 
że od kwietnia br. zostaną 
wznowione kontrole zgodno-
ści powierzchni pomieszczeń 
z deklaracjami złożonymi 
przez ich właścicieli lub użyt-
kowników.

Magdalena Syrocka

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Spo-
łecznej  w  Łubiance  stara  się 
pomagać osobom potrzebującym 
pomocy. 

Aktualnie poszukujemy fotela roz-
kładanego jedno- lub dwuosobo-
wego dla dziecka, zlewu jednoko-

morowego, a także roweru dam-
skiego. Będziemy pośredniczy-
li w przekazaniu tych sprzętów po-
trzebującym rodzinom z naszej gmi-
ny. Życzliwe osoby prosimy o kon-
takt telefoniczny (56) 678-82-17 
lub 18, wewn. 34.

Janusz Brzoska

Pomagajmy potrzebującym
Na  ostatniej  sesji  Rada  Gminy 
zatwierdziła taryfy opłat za wodę 
i  ścieki  na  następny  okres  rozli-
czeniowy tj. od 21 kwietnia 2013 
do 20 kwietnia 2014 roku. 

W stosunku do cen obecnie obo-
wiązujących opłaty wrosną jedynie 

o 3 procent w zakresie wody i 4 pro-
cent w odniesieniu do cen ścieków. 
Po zmianach wyniosą one: 

• za 1 m3 wody 2,53 zł (brutto), 
tj. wzrost o 7 groszy,  
• za 1 m3 ścieków 4,16 zł (brutto), 
tj. wzrost o 17 groszy

Andrzej Sierocki

Ceny wody i ścieków

W świetlicy jednostki OSP Dębiny 
odbyło  się  wyjazdowe  posiedze-
nie Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP. 

W posiedzeniu wzięli udział członko-
wie Zarządu Oddziału Powiatowego, 
Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająka-
ła, Przewodniczący Rady Gminy Łu-
bianka Zbigniew Cywiński, prezes za-
rządu gminnego Ryszard Cichoracki, 
wiceprezes zarządu Janusz Sadow-
ski, zastępca komendanta miejskiego 
PSP bryg. Sławomir Kamiński, zastęp-

ca komendanta wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Bogdan Sowiński oraz pre-
zesi jednostek OSP z gminy Łubianka. 

Najpierw wójt przedstawił cha-
rakterystykę gminy Łubianka i jej 
osiągnięcia. Później prezes zarządu 
gminnego OSP zapoznał ze stanem 
wyszkolenia i gotowości bojowej 
oraz wyposażenia jednostek. Zarząd 
powiatowy realizował następnie 
porządek posiedzenia. Na zakończe-
nie spotkania panie z KGW Dębiny 
podjęły uczestników poczęstunkiem. 

Piotr Skiba

Posiedzenie strażaków

K R ÓT KO

W niedzielę 26 maja o godz. 14, w Gminnym Parku Kultury w Łubiance, 
rozpoczną się zawody sportowo-pożarnicze, z udziałem jednostek 
z gminy Łubianka, zarówno drużyn męskich, jak i kobiecych. Organizato-
rzy przewidują też dodatkowe atrakcje, ubogacające rodzinne spotkanie 
w naszym nowym, gminnym parku. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Piotr Skiba

W naszej gminie od niedawna działa firma Sylwia-Dekor - Dekoracje 
weselne, komunijne i nie tylko.  Zajmuje się dekoracjami sal weselnych, 
kościołów oraz samochodów. Wypożycza także pokrowce, fontanny 
czekoladowe, wytwornice baniek mydlanych oraz wytwornice dymu. 
Więcej szczegółów na stronie www.sylwia-dekor.pl. Kontakt: Sylwia 
Bałos, ul. Spacerowa 12, 87-152 Pigża, tel. 662-074-230.

Radosław Kowalski
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Kolejny konkurs wiedzy o UE
Nagrodą główną dla triumfatorów zmagań jest wakacyjny, kilkudniowy wyjazd do Brukseli

Przed rokiem gminny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej wygrały Hanna Pierzchalska i Marta Wiligalska, które w nagrodę 
odwiedziły Brukselę. Na zdjęciu: nasze laureatki podczas wizyty w Parlamencie Europejskim, razem z opiekunką Elżbietą 
Zglinicką i wójtem Jerzym Zająkałą

W  poniedziałek  15  kwietnia 
o  godz.  9  w  Centrum  Kultury 
w  Łubiance  zostanie  przeprowa-
dzony przez Zespół Szkół im. Janu-
sza Korczaka w Łubiance między-
narodowy  konkurs  dla  gimnazja-
listów z gminy Łubianka o  tema-
tyce  europejskiej,  organizowany 
przez Komitet Regionów UE. 

Organizatorem konkursu jest grupa 
EA (Przymierze Europejskie), będą-
ca jedną z czterech grup politycznych 
w Komitecie Regionów (KR). Człon-
kiem tej grupy jest wójt Jerzy Zają-
kała i to on wytypował dwie szkoły 
z naszej gminy do uczestnictwa 
w tych zmaganiach. Komitet Re-
gionów został utworzony w 1994 r. 
na mocy traktatu z Maastricht jako 
forum przedstawicieli władz lokal-
nych i regionalnych w Europie.

Celem konkursu jest zapozna-
nie młodych ludzi z Komitetem Re-
gionów, Europą i Unią Europejską 
oraz zachęcenie ich do rozważe-
nia i przedyskutowania przyszło-
ści Europy i roli młodzieży. Kon-
kurs adresowany jest do uczniów 
gimnazjów z gminy Łubianka. Skła-
da się z dwóch części - testu w języ-
ku angielskim oraz pracy pisemnej 
(wypracowania) w języku polskim 
o długości ok. 800 słów.

Po zakończeniu konkursu zwy-
cięzcy (zdobywcy 1. i 2. miejsca) 
pojadą w lipcu do Brukseli wraz 

z towarzyszącym im nauczycie-
lem. Wezmą udział w sesji plenar-
nej Komitetu Regionów oraz w spe-
cjalnym spotkaniu, którego celem 
będzie wyjaśnienie kwestii zwią-

I N F O R M AC J A

Powstaje nowa klasa
Dzieciom i młodzieży gminy 
Łubianka  brakuje klasy sporto-
wej. Wychodząc tym oczekiwa-
niom naprzeciw, chcemy od 
2 września 2013 roku w Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Brąch-
nowie wprowadzić innowację 
w nauczaniu i wychowaniu.
„Aktywna szkoła - stawiamy 
na sport i turystykę” - w brąch-
nowskim gimnazjum zacznie 
funkcjonować jedyna w gmi-
nie klasa sportowo-turystyczna. 
Pragniemy przede wszystkim 
podnieść umiejętności spor-
towe (szczególnie piłkarskie) 
wśród naszych wychowanków 
i zachęcić do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu, pozna-
wania okolicy, własnego 
regionu i kraju, a także świata. 
Uczniom zapewniamy sześć go-
dzin tygodniowo wychowania 
fizycznego - przynajmniej czte-
ry z nich zostaną przeznaczone 
na piłkę nożną. Gwarantujemy 
też udział w zorganizowanych 
rozgrywkach sportowych 
i comiesięczne zajęcia turystycz-
ne (np. biwak, rajd). Nowator-
stwem będą „Lekcje z Mistrzem”, 
konsultacje z trenerami, ale tak-
że nawiązanie współpracy z klu-
bami sportowymi czy szkołami 
w Polsce i za granicą.
Jeżeli więc kochasz sport i lubisz 
podróżować, to tworzona przez 
nas klasa jest właśnie dla Ciebie!

Anna Borkowska

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkur-
su  „Mój  region,  moje  środowi-
sko 2012”, organizowanego przez 
Przymierze Europejskie z Komite-
tu Regionów Unii Europejskiej. 

W konkursie, który był przepro-
wadzony w Szkole Podstawowej 

Nagrody z Brukseli dla dzieci z Wybcza
im. ks. Stanisława Kujota w Wy-
bczu na przełomie października 
i listopada 2012 roku, uczestniczyło 
40 uczniów. Najlepsze prace zo-
stały wysłane do Brukseli. W dniu 
15 lutego 2013 roku w sali wiejskiej 
w Wybczu nastąpiło wręczenie 
nagród i upominków dla wszyst-
kich uczestników konkursu. 

Nagrody wręczał wójt Jerzy Zają-
kała w asyście Zbigniewa Cywiń-
skiego - Przewodniczącego Rady 
Gminy i radnego Jana Madeja. 

Spośród prac nadesłanych przez 
młodych Europejczyków z krajów 
należących do Unii, najbardziej 
spodobała się ta wykonana przez 
Pawła Wicińskiego z klasy „zero-
wej”. Drugie miejsce przypadło 
w udziale Oldze Chlebosz z IV kla-
sy, a trzecią lokatę zajęła Marta Pro-
wadzisz - uczennica II klasy. Wszy-
scy otrzymali w nagrodę przybory 
do rysowania oraz karty pocztowe 
ze swoim pracami. Szkoła zaś otrzy-
mała wysokiej klasy kamerę cyfro-
wą. Gratulujemy wszystkim, którzy 
brali udział w konkursie.

Dodajmy, że w szkole przebieg 
konkursu koordynowała Maria 
Jędrzejewska, a w przeprowadze-
nie zaangażowane były również: 
Ewa Gołembka, Ewa Tutak, Bożena 
Wołkowska i Krystyna Klimczak.

Bogumiła Osak
Uczestnikom konkursu w Wybczu humory dopisywały

W  Urzędzie  Marszałkowskim 
Województwa  Kujawsko-Po-
morskiego  w  Toruniu  rozstrzy-
gnięto  konkurs  plastyczny  dla 
dzieci „Mój Region w Europie”. 

Jego organizatorem były: Ga-
leria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka oraz Urząd 
Marszałkowski. 

Wpłynęło 1689 konkurso-
wych prac, z czego jury na 
wystawę zakwalifikowało 
42 - z 22 placówek całego wo-

jewództwa kujawsko-pomor-
skiego. Przyznano po dwana-
ście nagród i wyróżnień. 

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Łubiance zostali docenie-
ni przez jury, czyli artystów-
plastyków z Galerii i Ośrodka 
Plastycznej Twórczości Dziec-
ka. Nagrodę otrzymał Bartek 
Zamorowski z klasy Va, nato-
miast praca Wiktora Marecz-
ko z klasy IVa została zakwa-
lifikowana na wystawę pokon-
kursową.

Teresa Głębocka

Malowali swoje regiony

zanych z UE. Na tym spotkaniu 
uczniowie będą mieli okazję po-
dyskutować z członkami i swoimi 
kolegami na temat roli obszarów 
lokalnych i regionalnych w Europie 

oraz o przyszłości UE i roli młodzie-
ży w Europie. 

Więcej informacji - tel. (56) 674 
80 30. 

Jacek Żebrowski

I N F O R M AC J A

Trwa nabór 
do przedszkola

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola 
w Biskupicach ogłasza nabór dzieci 
na nowy rok szkolny.  
Zapisy rozpoczęły się 1 marca. Karty 
zgłoszenia, które są do pobrania na 
internetowej stronie www.sppigza.
edupage.org, należy składać w przed-
szkolu lub w sekretariacie SP w Pigży.

Małgorzata Cieślik

Apelujemy  o    włączenie  się 
w  kolejną  inicjatywę  na  rzecz 
dzieci  ze  Stowarzyszenia  „Nasze 
Szczęścia”, czyli o zbiórkę  wszel-
kich nakrętek plastikowych. 

Wiemy, że w gminie takie zbiórki już 
trwają. Zwracamy się  do tych, któ-
rzy jeszcze nie podjęli się zbierania, 
szczególnie do pań z KGW organi-
zujących imprezy kulinarne, do soł-

tysów wynajmujących świetlice na 
imprezy oraz do zakładów pracy, wła-
ścicieli obiektów gastronomicznych, 
czy sklepów. 

Segregując  odpady plastikowe, 
odkładajmy do osobnego pojem-
nika nakrętki, mając świadomość, 
że zasilamy finanse stowarzyszenia czy 
poszczególnych jego podopiecznych. 
O odbiorze zebranych nakrętek poin-
formujemy odrębnie.

 Sabina Kardach

Dnia  5  marca  2013  roku  w  SP 
w Warszewicach odbył się XIII Po-
wiatowy  Konkurs  Interpretacji 
Prozy i Poezji Polskiej. 

Dzięki młodym adeptom aktor-
stwa, którzy zjechali do Warsze-
wic  z dwunastu szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów z trzech gmin 
powiatu toruńskiego oraz z Toru-
nia (łącznie 49 uczestników), było 
to wielkie święto teatru. 

Młodzi artyści prezentowali 
na scenie własne interpretacje twór-
czości Juliana Tuwima, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego i Wisławy 
Szymborskiej. Jury oceniało indy-
widualne predyspozycje i warunki 
wykonawcy, oryginalność prezenta-
cji, wartość artystyczną zastosowa-
nych środków wyrazu oraz ogólne 
wrażenie artystyczne. Honorowymi 
gośćmi konkursu byli: Dariusz Mel-
ler, Wicestarosta Toruński oraz Mar-
lena Gizińska, kierownik Centrum 
Kultury w Łubiance. 

W grupie najlepszych z klas III-IV: 
w znaleźli się: 1. Julia Fabińska (SP 
2 Chełmża), 2. Weronika Matłosz 

(SP Warszewice), 3. Łukasz Reło-
wicz (SP Warszewice);

W kategorii klas V-VI nagrodzo-
no: 1. Natalia Gałka (SP Łubianka), 
2. Mateusz Znaniecki (SP Warszewi-
ce), 3. Lilianna Hebenstreit (CHOK 
Chełmża);

Wśród gimnazjalistów w najlep-
szymi okazali się: 1. Marta Nowacka 
(CHOK Chełmża), 2. Zuzanna He-
benstreit (CHOK Chełmża), 3. An-
na Bułatek (Gimnazjum Łubianka).

Specjalną nagrodę, maskę teatral-
ną dla najlepszego aktora konkursu, 
otrzymała Marta Nowacka.

Wyróżnieni aktorzy otrzyma-
li na pamiątkę tomiki poezji, lek-
sykony i słowniki, filmy na DVD 
i pendrive’y, zakupione dzięki 
pomocy sponsorów, którymi byli: 
Urząd Marszałkowski w Toruniu 
i Starostwo Powiatowe w Toruniu 
oraz Wydawnictwo Adam Mar-
szałek. Uczestnicy konkursu i ich 
opiekunowie poczęstowali zostali 
słodkościami i napojami sponsoro-
wanymi przez Wojciecha i Małgo-
rzatę Socha z Biskupic. 

Hanna Wojnowska

Teatralne święto młodych

Można pomóc dzieciom



Magazyn mieszkańców gminy Łubianka  marzec 2013  5Informator  
Gminny 

Spotkanie pokoleń
Występy artystyczne dzieci i dorosłych oraz uczta kulinarna dla wszystkich 

Już po raz trzeci w świetlicy wiej-
skiej  w  Biskupicach  miało  miej-
sce  niezwykłe  spotkanie,  w  któ-
rym uczestniczyli goście zaprosze-
ni przez dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Warszewicach. 

Tradycyjnie już jego celem 
było wzajemne zbliżenie i pozna-
nie się uczestników uroczystości, 
a także wspólna refleksja nad sen-
sem każdego etapu życia człowie-
ka. Przyczyniły się do tego wystę-
py artystyczne uczniów SP War-
szewice: najpierw radosny taniec 
dziewcząt z zespołu prowadzo-
nego przez Martę Prokopczuk, 
następnie miłosne wyznania skła-
dane dziadkom i babciom przez 
wokalistów z klas I-III, przygoto-
wanych przez Katarzynę Kępską, 
a potem refleksyjne, aczkolwiek 

niepozbawione humoru, przed-
stawienie teatralne przygotowa-
ne przez uczniów klasy III pod 
kierunkiem Hanny Cichockiej 
pt. „Dwanaście miesięcy”. Świat 
w krzywym zwierciadle z „przy-
mrużeniem oka” przedstawili 
członkowie koła teatralnego pro-
wadzonego przez Hannę Wojnow-
ską, którzy słowami wierszy Jana 
Brzechwy podjęli próbę ośmiesze-
nia nie ludzi, lecz ludzkich wad, 
takich jak kłamstwo, złe wycho-
wanie itp.

Dorośli również mieli pod-
czas spotkania swoje „pięć mi-
nut” - dzięki którym dzieci zoba-
czyły i usłyszały, jak bawią się, 
snując ciekawe opowieści i śpiewa-
jąc, mamy, babcie, wujkowie. Stało 
się tak za sprawą zespołu „Alebab-
ki” i kapeli „Łubianioki” pod wodzą 
Zbigniewa Cywińskiego. 

Po kulturalnej uczcie słowa 
i muzyki uczestnicy spotkania 
zaproszeni zostali do suto zasta-
wionego przez członkinie KGW 
Biskupice i KGW Warszewice sto-
łu. Miłym akcentem spotkania by-
ło wystąpienie  prezesa Bałaga-
nów Łubianka Mariana Klamme-
ra, który na ręce dyrektor szkoły 
złożył podziękowania za długolet-
nią współpracę przy organizowa-
niu Międzynarodowego Memoria-
łu im. A. Filemonowicza w Hokeju 
na Trawie. Spotkanie zakończyły 
podziękowania złożone przez dy-
rektora szkoły współorganizato-
rom oraz miłe słowa gości, w imie-
niu których podziękowali za re-
alizację przedsięwzięcia sołtys 
Warszewic Bolesław Szczechow-
ski oraz  sołtys Biskupic Stanisław 
Deruś.

Honorata Żeglarska

Podczas spotkania pokoleń kilka ciekawych występów artystycznych zaprezentowały dzieci z Warszewic

Bardzo pożyteczny konkurs
Do  tradycji  w  gminie  Łubianka  należy  współzawodnictwo  rolni-
ków w dziedzinie wiedzy rolniczej, organizowane w celu poszerza-
nia ich wiadomości fachowych. 

W dniu 23 stycznia 2013 roku odbył się tu XVIII Konkurs Wiedzy Rolniczej, 
w którym wystartowały 23 osoby z ośmiu sołectw naszej gminy.

W wyniku eliminacyjnego testu, obejmującego szeroki zakres tematycz-
ny, m.in.: uprawę roli i roślin, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
mechanizację, BHP w rolnictwie, Wspólną Politykę Rolną, a także zagad-
nienia ogólne dotyczące spraw gminnych, krajowych i unijnych, wyłonio-
no sześciu finalistów, którzy w obecności publiczności ustnie odpowiadali 
na pytania, złożonej z fachowców, komisji konkursowej w składzie: dr inż. 
Jan Dybała (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), 
Barbara Kornaszewska (Agencja Rynku Rolnego OT w Bydgoszczy), Ma-
ria Sikora (K-P Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie O/Przysiek), 
Marek Janiszewski (Zespół Szkół w Gronowie) i Zbigniew Pawłowski 
(K-P Izba Rolnicza z/s w Przysieku). Najlepszym okazał się 29-letni Cze-
sław Osak z Łubianki specjalizujący się w produkcji roślinnej. Oto wyni-
ki konkursu

Kategoria indywidualna: 1. Czesław Osak (Łubianka) - 13,8 pkt., 
2. Adam Łubianka (Dębiny) - 13 pkt., 3. Leszek Wróbel (Wybcz) - 12 pkt., 
4. Leszek Śliwiński (Wymysłowo) - 12 pkt., 5. Piotr Kowalski (Brąchnowo) 
- 11,8 pkt. i 6. Wojciech Grabowski (Biskupice) - 9,2 pkt.

Kategoria drużynowa: 1. Łubianka - 88 pkt., 2. Wymysłowo - 86 pkt., 
3. Warszewice - 76 pkt.

Kategoria młodzieżowa: 1. Jarosław Ordon (Bierzgłowo) - 28 pkt., 
2. Tomasz Blachowski (Bierzgłowo) - 25 pkt., 3. Kamil Walter (Biskupi-
ce) - 21 pkt. 

Dla laureatów nagrody, a dla wszystkich uczestników upominki, ufun-
dowało osiemnastu sponsorów. Byli nimi: Gmina Łubianka, Polskie Wy-
dawnictwo Rolnicze w Poznaniu, Kompania Recyclingowa w Toruniu, 
GS „Samopomoc Chłopska” w Łubiance wraz z „Dossche”, FHU „Socha” 
w Wybczu, PHU „Frank” w Chełmży, Raitech Raiffeisen Agro-Technika 
w Brzozie k. Bydgoszczy, FHU „Finc Adam” w Toruniu, PHU „Agromix” 
w Łubiance, SKR „Agromech” w Łubiance, Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Placówka Terenowa w Grudziądzu, Bank Sopółdzielczy 
w Toruniu O/ Łubianka, Bayer CropScience, K-P Izba Rolnicza z/s w Przy-
sieku, „Mar-Tech” w Chełmży, SZMRI „Hodrol” w Skąpem, Agencja Rynku 
Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy oraz „ZIP AGRO” w Kurzejewie. 

Na zakończenie uczestnicy, jurorzy, sponsorzy i goście zasiedli przy 
wspólnym stole i spożyli smakowity obiad przygotowany przez panie z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich w Łubiance. Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do przeprowadzenia konkursu, serdecznie dziękujemy.

Tadeusz Wierzbowski

Uczestnicy finału (od lewej): Piotr Kowalski, Leszek Wróbel, Czesław Osak, 
Adam Łubianka, Leszek Śliwiński i Wojciech Grabowski

Ojciec święty Benedykt XVI, pod-
czas  poświęcenia  nowych  orga-
nów,  nazwanych  jego  imieniem, 
w tzw. Starej Kaplicy w Ratyzbo-
nie,  13  września  2006  roku,  tak 
mówił: „Organy zawsze i słusznie 
zresztą  były  nazywane  „królem” 
wszystkich  instrumentów,  ponie-
waż odtwarzają wszystkie dźwię-
ki stworzenia”.

„Swoim brzmieniem wyraża-
ją ludzkie uczucia, od radości 
po smutek, od uwielbienia po 
lament. Poza tym, jak wszelka do-
bra muzyka, przenoszą ze sfery 
czysto ludzkiej ku temu, co boskie. 
Dzięki wielkiemu bogactwu tonów, 
od piano aż po potężne fortissimo, 
są instrumentem doskonalszym od 
wszystkich innych. Są w stanie dać 
odpowiednie brzmienie wszystkim 
sferom ludzkiego życia. Niezliczo-
ne możliwości organów przypomi-
nają nam w pewien sposób bezmiar 
i wspaniałość Boga”.

Za najstarsze zachowane orga-
ny na świecie uchodzi instrument 
z bazyliki na Syjonie w Szwajcarii. 
Pierwszy instrument skonstruowa-
no ok. 1435 r. Z tego okresu po-
chodzą gotyckie malowane skrzy-
dła oraz 135 piszczałek. W 1687 r. 
rozbudowano instrument zwięk-
szając dwukrotnie ilość rejestrów, 

Zabytkowe organy w Przecznie

Co  roku  w  Zespole  Szkół 
w  Łubiance  obchodzimy  Dzień 
Babci  i  Dziadka.  Nie  inaczej  było 
i tym razem, w klasie II. 

Uczniowie wystąpili z progra-
mem artystycznym, śpiewali, tań-
czyli i recytowali wiersze. Ponad-
to wnuki złożyły dziadkom życze-
nia i obdarowały ich własnoręcz-
nie wykonanymi upominkami. 
Najwięcej uśmiechu i zabawy 
było, gdy wnuczki zaprosiły dziad-
ków do poloneza, a wnuki -  babcie 
do krakowiaka. Dziadkowie dawa-
li z siebie wszystko, by nie zawieść 
pociech, za wszelką cenę pragnę-
li dorównać im kroku. Dzieci rów-

nież dziękowały za miłość, dobroć 
i serdeczną troskę. Babcie, nie kry-
jąc wzruszenia i łez, nagrodziły ich 
gromkimi brawami. Gorące uściski 
i całusy potwierdziły, że są  to dla 
dzieci  kochane  osoby. 

Później był słodki poczęstunek, 
przygotowany przez mamy. Przy 
kawie i ciastkach goście snuli wspo-
mnienia. 

Uczniowie klasy II nie tylko umi-
lają czas swoim dziadkom, ale 
również przynoszą radość i otuchę 
swoimi występami w Domu Po-
mocy w Pigży oraz przedstawiając 
program artystyczny z okazji Dnia 
Chorego w Łubiance.

Małgorzata Wiatr

Uczniowie i dziadkowie

zaś w 1812 r. dodano jeszcze je-
den rejestr do dobudowanej kla-
wiatury nożnej. Najstarsze dzia-
łające organy w Polsce znajdują 
się w Kazimierzu Dolnym. Zbudo-
wane w 1620 r., poważnie uszko-
dzone w 1656 r. podczas Potopu 
Szwedzkiego, po czym wyremon-
towane, zachowały większość ze 
swego pierwotnego wyposażenia. 
Natomiast z 1634 r. pochodzą or-
gany z bazyliki św. Andrzeja w Ol-
kuszu. 

Na tym tle możemy lepiej do-
cenić dwa najstarsze instrumen-
ty w naszej diecezji: organy bocz-
ne w katedrze toruńskiej z 1688 r. 
oraz organy w Przecznie z końca 
XVII wieku. Porównując najstarszy 
instrument na Syjonie z organa-
mi w Przecznie rzucają się w oczy 
identyczne czterooktawowe kla-
wiatury ręczne (od C do c3) zawie-
rające tylko 45, a nie 49 klawiszy, 
gdyż najniższa oktawa jest tzw. 
„oktawą krótką” (bez 4 tonów, ze 
zmodyfikowanym układem klawi-
szy). Oba instrumenty posiadają 
również identyczną ilość piszcza-
łek zgrupowanych w siedmiu re-
jestrach (jeśli nie liczyć dodanego 
w XIX wieku rejestru dla klawiatu-
ry nożnej w organach na Syjonie). 
Podobne klawiatury ręczne posia-
dają również instrumenty w Kazi-
mierzu Dolnym i w Toruniu. Wypo-

sażenie organów w Przecznie nale-
ży zatem do typowych rozwiązań 
stosowanych w konstrukcji orga-
nów w XVII wieku. Równocześnie 
każdy z zachowanych XVII-wiecz-
nych instrumentów ma swoje ory-
ginalne cechy. Instrument w Prze-
cznie wyróżnia unikatowe rozwią-
zanie konstrukcyjne. Jest nim usy-
tuowanie nisko nad podłogą wia-
trownicy (z reguły znajduje się ona 
powyżej klawiatury ręcznej) włą-
czanej przy pomocy tzw. popycha-
czy, wychodzących promieniście 
spod klawiatury. 

Chcąc więc posłuchać oryginal-
nej muzyki organowej z okresu ba-
roku warto wybrać się na koncer-
ty wykonywane na oryginalnych 
instrumentach pochodzących z te-
go samego okresu, zachowanych 
w ich sakralnym otoczeniu, często 
jeszcze gotyckich świątyń. 

Najbliższy koncert organowy 
w Przecznie odbędzie się w nie-
dzielę 19 maja o godz. 15. Gościć 
będziemy wybitnego organistę 
z Gdańska, Gedymina Grubbę, któ-
ry koncertuje w wielu krajach na 
całym świecie. Dodatkowo muzy-
ce organowej podczas koncertu to-
warzyszyć będzie kwartet smycz-
kowy Toruńskiej Orkiestry Symfo-
nicznej. Takiego koncertu jeszcze 
w Przecznie nie było… 

ks. Wacław Dokurno



Członkowie  Klubu  STUK  -  Szalo-
nego  Teatrzyku  Ulicznego  Kugla-
rzy,  działającego  przy  Centrum 
Kultury w Łubiance, zostali laure-
atami  IV  Powiatowego  Konkursu 
Plastycznego. 

„Mieszkam w ciekawym miejscu 
- poznaję ciekawych ludzi” to ha-
sło, które przyświecało konkursowi 
organizowanemu przez Staro-
stwo Powiatowe w Toruniu. Wśród 

nagrodzonych znaleźli się Ewa Ko-
walczyk i Jakub Żebrowski - człon-
kowie klubu cyrkowego, prowadzo-
nego w Warszewicach i w Wybczu.  
Ich prace zostały wybrane spośród 
123 prac nadesłanych na konkurs. 

Oceną zajęło się profesjonalne 
jury - profesorowie Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika: prof.  Bogumiła J. Ro-
uba, prof. Lech Wolski oraz prof. 
Lech Kubiak. 

Sandra Wiatr

Walentynkowy rajd pieszy na Kozielec
Po raz 38. w drogę wyruszyli młodzi piechurzy. Dnia 16 lutego 2013 roku odbył się specjalny i wyjątko-
wy rajd „Walentynkowy” z Klubem Turystycznym Stonoga, organizowany przez Centrum Kultury w Łu-
biance. Około 30-osobowa grupa, pod okiem instruktora Centrum Kultury, wyruszyła w pieszą wędrówkę 
w stronę Torunia. Naszym celem było dojście do jeziora Kozielec, gdzie dla uczestników wędrówki przygo-
towane były konkursy powiązane ze Świętem Zakochanych. Każdy miał za zadanie odszukać swoją „drugą 
połówkę”. Śmiechu podczas zabawy nie brakowało. Dodatkową atrakcją były wiersze i rymowanki, które 
prezentowali uczestnicy. Nie brakowało też chętnych do znalezienia ukrytych serc. Na koniec na wszyst-
kich wędrowców czekała słodka walentynkowa niespodzianka. Później zaś, w świetnych nastrojach i pełni 
miłości, wróciliśmy do Centrum Kultury.

Sandra Wiatr
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Muzyczne 
podróże
W okresie jesienno-zimowym nie brakowało 
wyjazdów na znane i popularne spektakle

Wszyscy  wypatrujemy  wiosny, 
a  w  sercach  uczestników  wyjaz-
dów do Opery Nova ta pora roku 
trwa  od  dawna.  Dzieje  się  tak 
za sprawą pięknej muzyki, której  
słuchaliśmy podczas naszych mu-
zycznych wypraw.

Jesienią podziwialiśmy La Traviatę 
Verdiego, która oczarowała nas arią 
Violetty. Czekaliśmy na wykonanie 
arii Libiamo, które większości z nas 
jest znane. Śpiewacy nas nie zawie-
dli. Do dziś wielu z nas podśpiewuje 
sobie jej fragmenty. 

Sporym wyzwaniem było dla nas 
spotkanie ze spektaklem Sen No-
cy Letniej, bowiem balet jest dzie-
dziną trudną w odbiorze. Jednak 
uczestnicy wyjazdu w większości byli 
zadowoleni. Magia i tajemniczość 

tego dzieła potrafi zachwycać, a ukła-
dy choreograficzne wprawiają w zdu-
mienie i podziw. Wielką rolę w tym 
spektaklu pełniła scenografia, któ-
ra nas zachwyciła. W lutym przenie-
śliśmy się do kraju kwitnącej wiśni, 
gdzie rozgrywały się akty Madam 
Butterfly. Lekka i stonowana muzy-
ka zaniosła nas w krainę niezapo-
mnianych melodii, pięknych kimon 
i postaci.

Za nami kolejna marcowa wypra-
wa. Tym razem przenieśliśmy się do 
XV-wiecznej Hiszpanii. Tam bowiem  
rozgrywała się akcja opery  Trubadur. 
Była to wspaniała muzyczna uczta, 
obfitujące w melodyjne arie, duety 
i partie chóralne. Ta wyprawa zakoń-
czyła cykl jesienno-zimowy. Powróci-
my do naszych muzycznych podróży 
jesienią. Już dziś na nie zapraszamy.

Marlena Gizińska

WA Ż N E !
 

Animator Kultury z Łubianki zaprasza:
Od 3 kwietnia, w każdą środę o godz. 18 odbywać się będą zajęcia w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji w Łubiance. Dla pań pro-
wadzony będzie aerobik przy muzyce, panów zachęcam do ćwiczenia na siłowni;  
Od 4 kwietnia, w każdy czwartek o godz. 16 w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży; 
Sobota, 13 kwietnia, godz. 11.30 - „Ofiaruj swój wolny czas i przyjdź z nami sprzątać las”, czyli wspólne sprzątanie lasu przy ul. 
Sportowej w Łubiance;  
Niedziela, 21 kwietnia - w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji w Łubiance odbędzie się otwarcie sezonu motocyklowego. Spotka-
nie to rozpocznie Msza Św. o godzinie 13.30. Organizatorzy: mototurystyka.com i Animator Kultury sołectwa Łubianka. 
Sobota, 11 maja, godz. 14 - w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji odbędzie się Pierwsze Spotkanie Przy Piosence Religijnej i Har-
cerskiej, zorganizowane przez Parafialne koło Caritas w Bierzgłowie oraz Animatora Kultury sołectwa Łubianka. Gościem specjalnym 
na spotkaniu będzie zespół „Wy jesteście przyjaciółmi Moimi” z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej; 
Niedziela, 9 czerwca, godz. 14 - w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji odbędzie się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, zorgani-
zowany przez Animatora Kultury z sołectwa Łubianka, Radę Sołecką, KGW i OSP Łubianka. Agata Ziółkowska

Konkurs 
zdrowych 
warzyw
Kto  je  warzywa,  temu  zdrowia 
przybywa,  my  ten  pogląd  uzna-
jemy  i  konkurs  warzyw  planuje-
my. Kto ogródek swój założy, wie-
le nasion   w ziemię włoży, niech 
je pięknie pielęgnuje. Kiedy okaz 
się wykluje, do nas prędko telefo-
nuje. My za chwilę przybędziemy, 
dokładnie  warzywo sfotografuje-
my, pomierzymy, poważymy i na 
listę  umieścimy,  zaś  zwycięzców 
nagrodzimy.

Ten wierszyk w skrócie obrazuje 
konkurs, do którego Centrum Kul-
tury zaprasza mieszkańców gminy. 

Jego podsumowanie odbędzie się 
we wrześniu, podczas imprezy ple-
nerowej Święto Pieczonego Ziem-
niaka, na którą już dziś zapraszamy. 
Szczegóły  tel. (56) 678 86 98. 

Marlena Gizińska

Nasi szaleni kuglarze 
zostali nagrodzeni

Centrum Kultury w Łubiance przy-
pomina  o  trwającym  projekcie 
międzypokoleniowym  „Dłużej 
żyjemy, bo więzi budujemy”. 

W jego ramach zapraszamy miesz-
kańców do udziału w bezpłatnych 
warsztatach tanecznych, które 
odbędą się 7 kwietnia w godz. 
16-17.30 w Centrum Kultury. Zaję-
cia poprowadzi Kamila Krajewska, 
instruktorka zespołu Jagielski Dan-
ce Project. 

Zapraszamy również na stałe 
zajęcia, które odbywają się w:

Czwartki, godz. 15 - warsztaty  
teatralno-wokalne, prowadzi pani 
Teresa Stępień-Nowicka (aktorka 
Teatru Horzycy, znana z ról w seria-
lach telewizyjnych)

Czwartki, godz. 17.15 - zajęcia Tai 
Chi - gimnastyka 

Efekty naszej pracy można śledzić 
na blogu Gminy Łubianka: lubian-
kadluzej.wordpress.com.

Sandra Wiatr

Już  po  raz  trzeci  Centrum  Kultu-
ry w Łubiance przygotowuje spo-
tkanie  najmłodszych  artystów 
z naszej gminy. 

Będziemy ich mogli oklaskiwać 
16 kwietnia w Sali Centrum Kultu-
ry od godz. 10. Celem naszej impre-
zy jest między innymi popularyzo-
wanie piosenki przedszkolnej  oraz 
rozwijanie wrażliwości muzycznej. 
Słuchając dzieci jesteśmy przekona-

ni, że cele te osiągamy. Widząc roze-
śmiane buzie małych wykonawców 
możemy potwierdzić, że występy 
dają dzieciom także wiele radości.

Wielka to zasługa nauczycie-
lek  naszych gminnych przedszkoli, 
które niezwykle skutecznie  wpro-
wadzają dzieci w świat muzyki. 
Warto podkreślić, że do naszej mu-
zycznej krainy przyjeżdża co roku 
ponad  stu  małych wykonawców.

Marlena Gizińska

Artyści z przedszkola

Pokoleniowa integracja
O F E R TA  C E N T R U M  K U LT U RY

 
4 III Przegląd Piosenki Przedszkolnej, 16 kwietnia godz. 10, sala Centrum 
Kultury; 
4 Rajd pieszy i rowerowy „Odkrywamy ścieżkę rowerową” - 20 kwietnia, 
zbiórka przy Centrum Kultury godz. 10 (trasa około 8 km); 
4 Wyjazd do Teatru Horzycy na spektakl pt. „Koncert Życzeń” - 26 kwietnia, 
zbiórka przed Centrum Kultury o godz. 18. Więcej szczegółów - tel. (56) 678 
86 98.  
             Marlena Gizińska

Gry i sesja fotograficzna
Zimą,  w  sołectwach  Biskupice  i  Brąchnowo,  zosta-
ły zorganizowane przez sołtysów i animatora kultury 
ferie zimowe.

Dzieci spędzały czas na grach, zabawach integracyjnych, 
wykonywały prace plastyczne dla babć i dziadków z oka-
zji ich święta.

Podczas zabawy w „ćwierćland” kształtowały umie-
jętność porozumiewania się ze sobą, uczyły się pracy 
w zespole, kreatywności, twórczego myślenia, rozwija-
ły pomysłowość i wyobraźnię. Dużą radość sprawiła im 
sesja fotograficzna, podczas której miały możliwość prze-
bierania się w najróżniejsze stroje postaci z bajek, zwie-
rząt, itp.

Podczas spotkania z ekologią ozdabiały bawełnia-
ne torby na zakupy, które później przekazały rodzicom 
jako alternatywę dla toreb plastikowych. Ferie zakończy-
ły dyskoteka w Biskupicach i bal karnawałowy w Brąch-
nowie. Martyna Olejnik



Zimna woda zawsze zdrowia doda
W gminie Łubianka nie brakuje miłośników zimowych kąpieli. W lutym zaprezentowali się swoim sąsiadom i znajomym

Piłkarze znów 
na boiskach
Po kilkumiesięcznej przerwie roz-
grywki wznawiają piłkarskie dru-
żyny z naszej gminy. Oczywiście, 
o ile pozwoli na to pogoda.

Przypomnijmy, że zawodnicy 
STS-u Zamek Bierzgłowski po 
jesiennych zmaganiach w tabeli 
toruńskiej klasy A zajmują przed-
ostatnie 13. miejsce. Oto termi-
narz ich meczów na własnym 
boisku wiosną:

Unislavia (środa, 3 kwietnia, 
godz. 17), Stal Grudziądz (nie-
dziela, 14 kwietnia, godz. 12), 
Iskra Ciechocin (środa 24 kwiet-
nia, godz. 17), Victoria Lisewo 
(niedziela, 28 kwietnia, godz. 
12)), LZS Bobrowo (niedziela, 
12 maja, godz. 12), Kasztelan Pa-
powo Bisk. (niedziela, 26 maja, 
godz. 12) i Saturn Ostrowite (nie-
dziela, 2 czerwca, godz. 16).

Z kolei Sparta Łubianka, pla-
sująca się na 8. pozycji w tabe-
li toruńskiej klasy B, gr. 1, pierw-
sze spotkanie w tej rundzie roze-
gra w niedzielę 7 kwietnia. Zmie-
rzy się wówczas na boisku w Pigży 
z Opatrunkami Toruń (godz. 14). 
Poza tym na własnym obiekcie bę-
dzie podejmowała: 

Ogniwo Zegartowice (niedziela, 
14 kwietnia, godz. 11), Wojowni-
ka Wabcz (niedziela 28 kwietnia, 
godz. 11), Chełminiankę II/Victo-
rię Brzozowo (niedziela, 12 maja, 
godz. 11), Start Toruń (sobota, 25 
maja, godz. 17) oraz Wisłę Hacom 
Pędzewo (niedziela, 15 czerwca, 
godz. 15).

Radosław Kowalski

Dnia 9 marca w hali Gimnazjum 
w  Brąchnowie  odbyły  się  I  Mi-
strzostwa  Powiatu  Toruńskiego 
w Hokeju na Trawie Dzieci, których 
pomysłodawcami  byli  trenerzy 
UKS Bałagany Łubianka, Andrzej 
i Marcin Makowscy. 

W turnieju udział wzięło pięć 
drużyn: Bałagany Łubianka, War-
szewice I, Warszewice II, SP 3 
Toruń oraz Pomorzanin Toruń. 
Rywalizacja odbywała się syste-

mem każdy z każdym. Jak przy-
stało na rozgrywki hokeja, nie 
zabrakło emocji i zaciętej walki 
do ostatnich sekund, jednak zwy-
cięzca mógł być tylko jeden.

I tak, trzecie miejsce zajęła 
drużyna Warszewice II, druga 
była UKS Bałagany, zaś mistrza-
mi zostali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 z Torunia. Warto 
jednak dodać, że wszyscy uczest-
nicy otrzymali słodki upominek 
ufundowany przez Honoratę 
Żeglarską, członka zarządu Po-

wiatu Toruńskiego. Już w kwiet-
niu planujemy zorganizowanie 
kolejnych mistrzostw, tym razem 
na trawie.

Wyniki: Bałagany - Warszewi-
ce I 3:1, Warszewice II - SP 3 1:2, 
Pomorzanin - Bałagany 0:3, War-
szewice I - Warszewice II 0:2, SP 
3 - Pomorzanin 3:0, Bałagany - 
Warszewice II 2:2, Warszewice I - 
SP 3 0:2, Warszewice II - Pomo-
rzanin 2:1, Bałagany - SP 3 1:2, 
Warszewice I - Pomorzanin 1:1.

Patrycja Wiatr

W lutym amatorzy „morsowania” zaprosili miłośników zimnej kąpieli na piknik do Biskupic

Z nastaniem chłodnych listopa-
dowych dni ubiegłego roku nie-
liczne, jeszcze wtedy, grono 
osób z naszej gminy przystąpiło 
do klubu Toruńskich Morsów i za-
częło uczestniczyć w hartujących 
ciało i duszę zimnych kąpielach. 

W lutym tego roku amatorzy „mor-
sowania” wraz z sołtysem Bisku-
pic Stanisławem Derusiem zapro-
sili do naszej gminy grupę toruń-
skich morsów na pokaz zimowej 
kąpieli. Piknik pod nazwą „Zim-
na woda zdrowia doda” rozpo-
częła prezentacja przedstawiona 
przez prezesa klubu morsów Ada-
ma Czubę. W wypełnionej po brze-
gi świetlicy wiejskiej mieszkań-
cy wysłuchali prelekcji poświęco-
nej zdrowemu stylowi życia, któ-
ry gwarantuje m.in. hartowanie 
ludzkiego ciała przez zimne kąpie-
le oraz czynne uprawianie sportu. 
Prezentację klubu morsów z Torunia 
zakończył krótki film przedstawia-
jący ich zimową kąpiel w przeręblu 
przy świetle pochodni.

Podczas rozgrzewki morsów na 
scenie pojawił się zespół „Alebab-
ki” pod kierownictwem  Zbignie-
wa Cywińskiego, który w swoim 
repertuarze ma również piosen-
kę sławiącą „morsowanie”. Rów-
nocześnie rozpoczęła się głów-
na atrakcja pikniku - pokaz zi-
mowej kąpieli. Do rozstawionych 
przed świetlicą basenów wypeł-

nionych wodą z pływającymi ka-
wałkami lodu wchodziły kolejne 
grupki morsujących. Wśród kąpią-
cych się nie zabrakło debiutantów. 
Ich wiek świadczy o tym, że zimo-
we kąpiele są dla każdego. Po raz 
pierwszy przyjemności „morsowa-
nia” doświadczyli 83-letni miesz-
kaniec Łubianki Lambert Walter 
oraz 9-letni Hubert z Pluskowęs. 
Piknik zakończyło wspólne piecze-
nie kiełbasek przy ognisku.

Organizatorzy „morsowania” 
w Biskupicach pragną podzię-
kować m.in. strażakom z chełm-
żyńskiej jednostki PSP, strażni-
kom gminnym oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
sukcesu pierwszej tego typu imprezy 
w naszej gminie.

Kolejny lutowy weekend 7-oso-
bowa grupka „morsów” z Łubian-
ki spędziła w Mielnie koło Kosza-
lina, biorąc udział w jubileuszo-
wym X Międzynarodowym Zlo-
cie Morsów. Jego uczestnicy przy-
jechali z całej Polski. Kulminacją 
tej imprezy była niedzielna para-
da, w której przemaszerowaliśmy 
ulicami Mielna, przebrani za Krzy-
żaków z gotyckiego Torunia. Za-
kończeniem zlotu była zimowa ką-
piel w Bałtyku z udziałem ponad 
1700 osób. Mamy nadzieję na ko-
lejne zimowe kąpiele przy jesz-
cze większym aktywnym udziale 
mieszkańców naszej gminy.

Zbigniew Adamczyk

Mistrzostwa powiatu młodych laskarzy 
zdominowane przez nasze zespoły

Najlepsi oldboje są w Warszewicach
Po zwycięstwie Warszewic Bud-Ryss w Gmin-
nej  Lidze  Futsalu,  w  szranki  halowej  rywali-
zacji stanęli oldboje. W mistrzostwach gminy 
udział wzięło sześć drużyn, które podzielono 
na dwie grupy. Dwie najlepsze wchodziły do 
półfinałów. 

Ostatecznie zwyciężyła drużyna Warszewic, 
w finale pokonując  Bierzgłowo 1:0. Bohate-
rem spotkania został Marek Sztejkowski, który 
zdobył bramkę z rzutu wolnego, strzałem w sa-
mym okienko. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy 
z Brąchnowa, którzy w „małym finale” ograli 
Biskupice 1:0. Piąte miejsce ex aequo zajęły dru-
żyny Pigży i Dębin.

Zwycięzcy zagrali w składzie: Ryszard 
Prokopczuk, Adam Brzoska, Bogusław Gład-
kowski, Tomasz Marszałkowski, Jarosław 
Marszałkowski i Marek Sztejkowski. Organi-
zatorem było Centrum Kultury w Łubiance.

Łukasz Rząd
W drużynie z Biskupic grał m.in. ks. Grzegorz Pszeniczny (z lewej)

K R ÓT KO

W sali szkoły podstawowej 
w Pigży odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Łubianka w Siatkówce 
Mężczyzn. Zwyciężyła drużyna 
Pigży I przed Pigżą II i Zamkiem 
Bierzgłowskim. Organizatorem 
było Centrum Kultury w Łubian-
ce. Gratulujemy!

Łukasz Rząd

Spory awans sportowy zanoto-
wał w ostatnim czasie Krzysztof 
Elsner. 22-letni piłkarz pocho-
dzący z Łubianki wiosną 
będzie grał w II lidze. Wycho-
wanek Sparty i trenera Romana 
Blachowskiego kilka lat temu, 
w związku z rozpoczęciem nauki 
w Toruniu, został zawodnikiem 
tamtejszego Pomorzanina. Był 
czołowym graczem tej drużyny, 
dzięki czemu został wypatrzony 
przez działaczy i trenerów Elany 
Toruń, którzy zimą zaprosili go 
na testy. Przeszedł je pomyślnie 
i w styczniu został wypożyczony 
na pół roku z Pomorzanina do 
Elany. Swojemu nowemu klubo-
wi ma pomóc w walce o utrzy-
manie się w II lidze.

Radosław Kowalski

Odbyły się III Mistrzostwa Gminy 
w piłce halowej jednostek OSP. 
W turnieju wzięły udział druży-
ny OSP: Bierzgłowo, Brąchno-
wo, Dębiny, Łubianka i Wybcz. 
Po przeprowadzeniu rozgrywek 
w systemie każdy z każdym tur-
niej wygrała ekipa z Bierzgło-
wa przed Wybczem, Dębinami, 
Brąchnowem i Łubianką. 

Piotr Skiba
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Ogromny sukces pod ziemią
Reprezentanci Klubu Maratońskiego Truchcik Łubianka znów uplasowali się w ścisłej czołówce

Drużyna KM Truchcik Łubianka, która w Bochni stanęła na drugim stopniu podium. Od lewej: Piotr Szymański, Kamil 
Leśniak, Łukasz Zimmer i Leszek Marcinkiewicz

Pod koniec stycznia w Zam-
ku Bierzgłowskim dokonaliśmy 
podsumowania ósmej odsło-
ny Grand Prix - Łubianka Cross 
o Puchar Wójta Gminy, organizo-
wanego przez Centrum Kultury 
w Łubiance. 

W pięknej scenerii gotyckich 
murów zamku nagrody, z rąk 
gospodarza gminy Jerzego Zająka-
ły i prezesa KM Truchcik Łubian-
ka Andrzeja Sierockiego, odbiera-
li najlepsi zawodnicy cyklu. 

Zwycięzcą, trzeci raz z rzędu, 
a czwarty w historii został Bar-
tosz Wiligalski (KM Truchcik), któ-
ry zgromadził 667 punktów. Dru-
gie miejsce zajął Paweł Śliwiński 
(WKB Maratończyk) - 642 punkty, 
a trzecie Mikołaj Raczyński - 640 
punktów. W kategorii generalnej 
kobiet najlepsza okazała się Anna 
Arseniuk (TOREC Toruń) - 345 pkt., 
drugi stopień podium zajęła Magda-
lena Michalska (KM Truchcik) - 193 
pkt., a trzeci Agnieszka Magusiak 
(Jachu Do Boju Bydgoszcz) - 81 pkt. 
Klasyfikację drużynową, podobnie 
jak przed rokiem, zdominowali go-
spodarze - zawodnicy KM Truch-
cik, którzy zebrali 1854 pkt. Drugą 
drużyną okazał się KB Lech Rypin 
- 1700 pkt., a trzecią Podgórz Toruń 
- 1635 pkt. 

W poszczególnych kategoriach 
wiekowych wyniki prezentują się 
następująco:

Mężczyźni
Do 19 lat: 1. Kamil Brzoska, 

2. Krzysztof Gumiela, 3. Łukasz Łu-

kaszewski; 20-29 lat: 1. Bartosz 
Wiligalski, 2. Mikołaj Raczyński, 
3. Łukasz Kruk; 30-39 lat: 1. Pa-
weł Śliwiński, 2. Piotr Wiśniewski, 
3. Arkadiusz Piwoński; 40-49 lat: 1. 
Andrzej Gaik, 2. Piotr Boniecki, 3. 
Piotr Janowski; 50-59 lat: 1. Marek 
Czuk, 2. Wiesław Stromczyński, 3. 
Mirosław Palma; 60-69 lat: 1. Ste-
fan Kamiński, 2. Roman Berebecki, 
3. Stefan Lewandowski; powyżej 
70 lat: 1. Władysław Angiel

Kobiety
Do 35 lat. 1. Anna Arseniuk, 

2. Magdalena Michalska, 
3. Agnieszka Magusiak

Gmina Łubianka
1. Bartosz Wiligalski, 2. Kamil 

Brzoska, 3. Magdalena Michalska

W styczniu i lutym rozegrano 
dwie pierwsze edycje Grand Prix 
- Łubianka Cross 2013. W stycz-
niu zwyciężył Piotr Wiśniewski 
(KB Lech), drugi był Paweł Śliwiń-
ski, a trzeci Piotr Szymański (KM 
Truchcik). Wyniki kobiet: 1. Anna 
Arseniuk, 2. Magdalena Michalska, 
3. Agnieszka Magusiak. W lutym 
wygrał Kamil Leśniak (KM Truch-
cik), przed Piotrem Wiśniewskim 
i Łukaszem Zimmerem. Panie: 
1. Anna Arseniuk, 2. Magdalena 
Michalska, 3. Paulina Czaja (Li-
ceum Akademickie Toruń).

Kolejny bieg odbędzie się 
w czwartek 18 kwietnia 2013 roku, 
o godzinie 17.30 w Wybczu.

Łukasz Rząd

Zakończyliśmy rozgrywki Gmin-
nej Ligi Futsalu 2012/2013. Emo-
cji, jak zwykle, nie brakowało!

Na wstępie krótki bilans: rozegra-
no 45 meczów, w których padło 
556 bramek (średnio 12,35 bramki 
na mecz). Sędzia 45 razy wyciągał 
żółty kartonik, a trzy razy czerwony. 
We wszystkich drużynach zagrało 
140 zawodników, a wśród nich rad-
ni gminy Łubianka, nauczyciele i soł-
tysi.

Trzeba wspomnieć, że była to szó-
sta edycja tego wspaniałego sportowe-
go przedsięwzięcia i należy stwierdzić, 
że poziom futsalu w gminie Łubianka 
zdecydowanie się podniósł.  

Do rozgrywek zgłosiło się 13 dru-
żyn. Organizatorzy zmuszeni by- WA R TO  W I E D Z I E Ć

 
4 Kapitanowie przyznali 
wyróżniania indywidualne: 
najlepszy bramkarz - Jakub 
Soszka (Warszewice Bud-Ryss), 
najlepszy gimnazjalista - Mikołaj 
Janusz (Pigża), najlepszy zawodnik 
powyżej 35 lat - Roman Blachowski 
(Absolwenci), najbardziej 
wartościowy gracz ligi - Łukasz Rząd 
(Brąchnowo). 

4 Najlepszym strzelcem z 31 
trafieniami został Marcin Domagalski 
(Bierzgłowo).

4 Podziękowania także trafiły do rąk 
Tamary Syrockiej z Brąchnowa, która 
pomagała przy obsłudze technicznej 
ligi podczas każdej kolejki. 
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Na początku marca, w kopalni 
soli w Bochni, odbyła się dziewią-
ta już edycja tradycyjnego 12-go-
dzinnego podziemnego biegu 
sztafetowego. 

Wśród sześćdziesięciu 4-osobo-
wych zespołów, które stanęły 
na starcie rywalizacji, nie zabra-
kło dwóch sztafet reprezentują-
cych KM Truchcik Łubianka. 

Tegoroczne zawody stały na 
bardzo wysokim poziomie spor-
towym, czego dowodem jest po-
prawienie przez zwycięzców, 
a więc sztafetę Meble KLER, re-
kordu trasy o ponad dwa kilome-
try. Zwycięska drużyna w ciągu 
pół doby pokonała, 212 metrów 
pod ziemią, dystans 213,502 km. 

Reprezentanci Truchcika 
biegnący w składzie: Łukasz 
Zimmer, Kamil Leśniak, Leszek 
Marcinkiewicz i Piotr Szymański, 
obronili, wywalczone w ubiegłym 
roku, drugie miejsce, pokonu-
jąc dystans 198,863 km i popra-
wiając swój rekord o ponad trzy 
kilometry. Startująca w podzie-
miach bocheńskiej kopalni druga 
sztafeta naszego klubu (Krzysz-
tof Pawkin, Zbigniew Adamczyk, 
Piotr Boniecki i Kamil Brzoska) 
w gronie sześćdziesięciu zespo-
łów, zajęła 24. miejsce, prze-
biegając w ciągu 12 godzin 156  
kilometrów. 

Zbigniew Adamczyk

I N F O R M AC J A

Bieg Samorządowy
Wielkimi krokami zbliża się 
Święto Konstytucji 3 Maja. 
W naszej lokalnej społeczności 
stało się tradycją, że ten dzień 
świętujemy na sportowo. 
Mowa oczywiście o Biegu Samo-
rządowym (dystans 15 km), 
organizowanym przez Centrum 
Kultury w Łubiance. W tym roku 
przypada już 16. edycja tej im-
prezy, w ramach której odbędą 
się także XIV Mistrzostwa Samo-
rządowców Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
W tym roku zmieniamy dotych-
czasową trasę Biegu Główne-
go! Start zlokalizowany będzie 
w Gminnym Parku Kultury i Re-
kreacji na ul. Sportowej w Łu-
biance. Następnie biegacze po-
biegną w kierunku Zamku Bierz-
głowskiego, Bierzgłowa, Słomo-
wa, gdzie skręcą w ulicę Dwor-
ską. Stamtąd pobiegną ścież-
ką pieszo-rowerową z powro-
tem do Gminnego Parku Kultury 
i Rekreacji. Start nastąpi o godzi-
nie 13. Z kolei kilka minut póź-
niej, w okolicach amfiteatru, roz-
poczną się biegi towarzyszące 
dla dzieci i młodzieży na dystan-
sach od 200 do 2000 m.
Więcej informacji o majowej im-
prezie można znaleźć na stro-
nach: www.lubianka.pl i www.
maratonypolskie.pl - na tej dru-
giej stronie wkrótce ruszą za-
pisy. 

Łukasz Rząd

Na naszych biegaczy 
wciąż nie ma mocnych

Najpierw grali w barażu, a później 
okazali się najlepsi w całych rozgrywkach

li więc przeprowadzić baraż, do któ-
rego zgłosiły się trzy zespoły. Walczy-
ły one o jedno premiowane miejsce 
w sezonie zasadniczym. Baraż wygra-
ła ekipa Warszewice Bud-Ryss. W po-
łowie listopada chyba nikt nie powie-
działby, że to właśnie ten zespół wy-
gra całą ligę. W ostatniej kolejce w de-
cydującym spotkaniu ta drużyna po-
konała Brąchnowo aż 9:1. Gospodarze 
uplasowali się na trzeciej pozycji. Wy-
przedziła ich jeszcze Pigża Działki. Po-
zostałe miejsca: 4. Wybcz, 5. Warsze-
wice, 6. Sparta Pigża, 7. Bierzgłowo, 
8. Pigża, 9. Absolwenci, 10. Browina. 

Po ostatniej kolejce organizato-
rzy podsumowali sezon. Każda z dru-
żyn otrzymała pamiątkowy puchar 
z rąk wójta Jerzego Zająkały i dyrek-
tora Gimnazjum w Brąchnowie Toma-

sza Majewskiego. Warto nadmienić, że 
trzy najlepsze ekipy zostały nagrodzo-
ne przez wójta bonusami finansowymi 
na zakup sprzętu sportowego w wy-
sokości odpowiednio 900, 600 i 500 
zł. Wszystkie wyniki, podsumowanie 
i ciekawostki na stronie www.lubian-
ka.pl w zakładce sport.

Gminna Liga Futsalu to zdaniem 
wielu najlepsza sportowa impreza we 
gminie Łubianka. Nie zabraknie jej 
w przyszłym sezonie. Organizatorzy, 
Centrum Kultury w Łubiance i UKS 
Błyskawica przy Gimnazjum w Brąch-
nowie, dopełnią wszelkich starań, aby 
podtrzymać wysoki poziom tej inicja-
tywy. 

Łukasz Rząd

Zespół Warszewice Bud-Ryss, triumfator  Gminnej Ligi Futsalu 2012/2013


