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Szkoły na terenie Gminy Lubicz rozpoczęły kolejny rok nauki

Inauguracja roku szkolnego
Szczególnie uroczysty 

charakter mia³o rozpoczêcie 
roku w Szkole Podstawowej 
w Lubiczu Dolnym. Podczas 
wakacji zmieni³o siê otocze-
nie placówki. 

Rozpoczêto pierwszy etap 

budowy boiska szkolne-
go: utwardzono plac przy-
szkolny, wykonano prace 
malarskie, przebudowano 
podziemn¹ sieæ kanaliza-
cyjn¹ i energetyczn¹. Wy-
raŸna by³a radoœæ dzieci 

i zadowolenie rodziców oraz 
nauczycieli. Dalsze prace 
bêd¹ prowadzone w przy-
sz³ym roku. 

Planowana jest budowa 
boiska sportowego, amfite-
atru i „zielonej klasy”.

Ostatnie dni obfitowały w lokalne spotkania i uroczystości dożynkowe

Chleb naszej ziemi

28 sierpnia do¿ynki odby-
³y siê w Grêbocinie. Po Mszy 
œw., z³o¿eniu chlebów i plo-
nów ziemi odby³o siê w Ze-
spole Szkó³ w Grêbocinie 
spotkanie biesiadne, przygo-
towane wspólnie przez liczn¹ 
rzeszê miejscowych rolników, 
Akcje Katolickie i mieszkañ-

ców Grêbocina. Uroczystoœæ 
zgromadzi³a ok. 300 osób, 
a zabawa trwa³a do póŸnych 
godzin wieczornych. Szcze-
gólne podziêkowania nale¿¹ 
siê Hannie Anzel Przewodni-
cz¹cej Rady Gminy Lubicz, 
która w³o¿y³a wiele w³asnej 
pracy w przygotowanie tej 

uroczystoœci.  
Do¿ynki odby³y siê tak-

¿e w Rogówku. W miejsco-
wej œwietlicy stra¿acy z³o¿yli 
chleby i wieñce do¿ynkowe 
na rêce Wójta Gminy Lubicz. 
Plony ziemi pob³ogos³awi³ ks. 
proboszcz Feliks Wnuk-Li-
piñski.

Do¿ynki wiejskie organizo-
wane spontanicznie przez lo-
kalne spo³ecznoœci, rolników, 
parafie, przy wspó³udzia-
le w³adz samorz¹dowych 
Gminy Lubicz podtrzymuj¹ 
piêkny, polski zwyczaj dziêk-
czynienia za zebrane plony 
i wspaniale integruj¹ lokalne 
spo³ecznoœci. 

¯yczeniem rolników jest, 
aby w roku 2006 zorganizo-
wano do¿ynki ogólnogminne. 

Na pewno tak bêdzie.

26 sierpnia w Lubiczu Górnym odby³y siê parafialne do¿ynki po³¹czone z od-
pustem parafialnym. W uroczystej oprawie rolnicy Lubicza Górnego, Krobi, 
Mierzynka i M³yñca Drugiego z³o¿yli chleby i wieñce do¿ynkowe w koœciele pa-
rafialnym.
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Gdzie głosować, adresy obwodowych komisji wyborczych 
– „Goniec” informuje

Przed 
wyborami

Zbli¿a siê termin wyborów do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 25 
wrzeœnia 2005r oraz wyborów Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 9 paŸdzierni-
ka 2005r.

G³osowanie odbywaæ siê bê-
dzie na terenie gminy Lubicz 
w 9  sta³ych obwodach g³osowa-
nia. Uchwa³¹ Nr XXXVI/443/
05 z dnia 15 lipca 2005r Rada 
Gminy Lubicz dokona³a zmian 
w sta³ych obwodach g³osowa-
nia oznaczonych Nr 3 so³ectwo 
Lubicz Górny i Nr 8 so³ectwa: 
Krobia, Mierzynek i czêœæ Lu-
bicza Górnego.

Zmiana polega³a na tym, i¿ 
z obwodu Nr 3 – so³ectwo Lu-
bicz Górny wy³¹czono ulice: 
Ba¿antow¹, Nad Strug¹, Ga-
jow¹, Por. K. Trzaskalskiego, 
Stefana Niteckiego, Rzemieœl-
nicz¹, Komunaln¹, Nowowiej-
sk¹ i Przy Lesie i przy³¹czono 
je do obwodu Nr 8 – so³ectwa 
Krobia, Mierzynek i czêœæ Lu-
bicza Górnego.

Koniecznoœæ zmian wynika-
³a z tego, ¿e w obwodzie Nr 3 
– so³ectwo Lubicz Górny – licz-
ba mieszkañców przekroczy-

³a 3.000. Dopuszczalna iloœæ 
mieszkañców w obwodzie wy-
nosi od 500- 3.000 mieszkañ-
ców. W tej sytuacji zaistnia³a 
koniecznoœæ przeniesienia czê-
œci ulic do obwodu Nr 8 – so³ec-
two Krobia, Mierzynek i czêœæ 
Lubicza Górnego.

Zasadniczo zmiana ta nie ma 
wiêkszego znaczenia dla miesz-
kañców tych ulic, poniewa¿ 
siedziby Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 3 i Nr 8  miesz-
cz¹ siê w tym samym budynku 
tj. Zespole Szkó³ Nr 1 w Lubi-
czu Górnym.

G³osowanie odbywaæ siê bê-
dzie w godzinach od 6.00 do 
20.00 w lokalach  obwodowych 
komisji wyborczych. Wykaz 
numerów, granic obwodu i sie-
dzib obwodowej komisji wy-
borczej stanowi obwieszczenie 
Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 
sierpnia 2005r, którego treœæ 
zamieszczamy na stronie 3.

Rejestr wyborców
W urzêdzie ka¿dej gminy jest prowadzony sta³y rejestr wyborców, 

który zapewnia osobom w nim ujêtym mo¿liwoœæ udzia³u w wybo-
rach. Na podstawie rejestru wyborców s¹ sporz¹dzone spisy wybor-
ców i spisy osób uprawnionych do udzia³u w referendum. Wed³ug 
tych spisów s¹ wydawane karty do g³osowania w wyborach i refe-
rendach.  

Wyborcy s¹ ujêci w rejestrze wyborców wed³ug sta³ego zamiesz-
kania. 

Wyborcy zameldowani na pobyt sta³y na obszarze gminy s¹ wpi-
sani z urzêdu do rejestru wyborców w tej gminie.

Wyborcy, którzy stale zamieszkuj¹ na obszarze gminy bez za-
meldowania na pobyt sta³y, a chc¹ uiszczenia w rejestrze wybor-
ców w tej gminie; mog¹ z³o¿yæ stosowny wniosek w urzêdzie gminy, 
w której zamieszkuj¹.

Wzory b¹dŸ druki takich wniosków s¹ udostêpnianie przez pra-
cownika prowadz¹cego sprawy ewidencji ludnoœci w urzêdzie gmi-
ny.

Osoby nigdzie nie zameldowane równie¿ mog¹ zwracaæ siê do 
urzêdu gminy, w której zamieszkuj¹, o wpisanie do rejestru wybor-
ców, wskazuj¹c we wniosku adres, pod którym by³y ostatnio za-
meldowane na pobyt sta³y.

Je¿eli wyborca na w³asny wniosek do rejestru wyborców zmieni³ 
miejsce sta³ego zamieszkania (np. powróci³ do miejsca zameldowa-
nia na pobyt sta³y albo zamieszka³ w innym miejscu) i nie chce byæ 
ujêty w rejestrze wyborców w nowym miejscu, musi ponownie z³o-
¿yæ wniosek o wpis do rejestru wyborców. 

Wyborca mo¿na byæ wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. 
Rejestr wyborców jest udostêpniany w urzêdzie gminy do publicz-
nego wgl¹du w celu zapewnienia spo³ecznej kontroli prawid³owoœci 
jego sporz¹dzenia. 

Ze wzglêdu na ochronê danych osobowych, udostêpnianie pole-
ga na za³o¿eniu pisemnego zapytania umo¿liwiaj¹cego identyfika-
cje wyborcy, którego zapytanie dotyczy. OdpowiedŸ udzielana jest 
w formie pisemnej. 

Ka¿dy mo¿e wnieœæ na piœmie do urzêdu gminy reklamacjê na 
nieprawid³owoœci w rejestrze (np. w sprawie pominiêcia wyborcy 
w rejestrze, wpisania osoby, która nie ma prawa wybierania lub nie 
zamieszkuje w gminie, albo wpisania niew³aœciwych danych osobo-
wych wyborcy). 

Wójt gminy za³atwia reklamacjê wydaj¹c decyzjê, od której zain-
teresowanemu s³u¿y prawo wniesienia skargi do s¹du rejonowego 
w terminie 3 dni od otrzymania decyzji. 

Wszelkie sprawy dotycz¹ce rejestru wyborców s¹ wolne od 
op³at.

Procedura wpisania do rejestru wyborców wed³ug miejsca sta³e-
go zamieszkania ma na celu wy³¹cznie umo¿liwienie obywatelom 
realizacji ich praw wyborczych.

Rozmowa z Robertem Bugajskim, sołtysem Grębocina

Lepiej niż w mieście
- Grêbocin nie jest typow¹ 

polsk¹ wsi¹, w której miesz-
ka wiêkszoœæ rolników. To 
raczej przedmieœcie Toru-
nia. Jak w takiej miejscowo-
œci czuje siê so³tys, symbol 
raczej ch³opskiego samorz¹-
du?

- Rzeczywiœcie, p³atników po-
datku rolnego mamy w Grêbo-
cinie 120, a p³atników podatku 
od nieruchomoœci, 600. To mó-
wi samo za siebie. Spora czêœæ 
mieszkañców Grêbocina, trak-
tuje ¿ycie tu trochê jak sypial-
niê. Ale nie mo¿na powiedzieæ, 
¿e nie interesuj¹ siê ¿yciem 
swojej miejscowoœci. 

Jedni chcieliby mieæ chod-
nik, inni asfalt, ale wszystkich 
zaspokoiæ siê nie da. Zw³asz-

cza, ¿e go³ym okiem widaæ ile 
w Grêbocinie w ostatnich la-
tach siê zmieni³o. 

Kiedy wprowadzi³em siê tu 
w 1967 roku, Grêbocin by³ 
ciemn¹ wsi¹. A teraz? Wystar-
czy spojrzeæ. Niektóre dzielnice 
miast mog³yby nam zazdro-
œciæ.

- Co pewien czas padaj¹ 
g³osy, ¿e Toruñ powinien po-
wiêkszyæ siê o przylegaj¹ce 
do niego miejscowoœci. Ja-
ko jedn¹ z nich wymienia siê 
Grêbocin.

- Mieszkañcy Grêbocina wca-
le tego nie chc¹. Mam nawet 
sygna³y, ¿e osoby mieszkaj¹ce 
na obrze¿ach Torunia wola³yby 
mieszkaæ w naszej gminie, ni¿ 
w mieœcie. 

Toruñ ma wiêcej potrzeb 
i œrodki nie zawsze kierowane 
s¹ na przedmieœcia. To widaæ 
zreszt¹ po niektórych dzielni-
cach Torunia, które od wielu 
lat nie mog¹ doczekaæ siê ja-
kiejkolwiek inwestycji w infra-
strukturê. U nas tymczasem 
ca³y czas coœ siê dzieje, a w³a-
dze samorz¹dowe s¹ bli¿ej lu-
dzi.

- Rola so³tysa podmiejskiej 
wsi jest chyba nieco inna od 
tej, któr¹ pe³ni³ pan jeszcze 
piêtnaœcie lat temu?

- Rzeczywiœcie, mieszkañcy 
przychodz¹ do mnie z ró¿ny-
mi sprawami. Kiedy chc¹ coœ 
pobudowaæ na swojej ziemi, 
najpierw mnie pytaj¹ na jakie 
przepisy maj¹ zwróciæ uwa-

gê. Tego samego dowiedzieliby 
siê w urzêdzie, ale wiedz¹, ¿e 
u mnie w biurku le¿¹ stosow-
ne dzienniki ustaw i chêtnie do 
nich zajrzê. So³tys jest dla lu-
dzi, wiêc staram siê pomóc te-
mu, kto pomocy potrzebuje.

- Od tego typu pomocy s¹ 
raczej radni...

- Nasi radni maj¹ wrêcz par-
lamentarne nawyki, bo choæ 
nie maj¹ swoich biur, to w ka¿-
dy pierwszy czwartek miesi¹ca 
przyjmuj¹ w naszej szkole sy-
gna³y od mieszkañców. 

Kto chce porozmawiaæ z rad-
nym, ma zawsze tak¹ mo¿li-
woœæ. ¯yczy³bym wszystkim 
miejscowoœciom naszej gminy, 
¿eby mia³y takich radnych, ja-
kich ma Grêbocin.

- Czy w takim razie jest 
coœ, co chcia³by pan w swo-
jej wsi zmieniæ, poprawiæ?

- Zrobione ju¿ zosta³o bardzo 
du¿o i wierzê, ¿e stopniowo bê-
dzie jeszcze lepiej. 

- Dziêkujê za rozmowê.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy L u b i c z

z dnia 16 sierpnia 2005r
Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 
27 wrzeœnia 1990r. o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r Nr 47, poz. 544 z póŸn. zm.), 
w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Lubicz Nr XXXVI/443/05 z dnia 15 lipca 2005r w sprawie zmian w podziale na 
sta³e obwody g³osowania na terenie gminy Lubicz, podajê do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i gra-
nicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone 
g³osowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wy-
borach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

G³osowanie w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê w dniu 25 wrzeœnia 2005r. 
w godz.  6,00 – 20,00.

G³osowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê w dniu  9 paŸdziernika 2005r. 
w godz. 6,00 – 20,00.

Wójt Gminy
Marek Olszewski

Osoby przebywaj¹ce czasowo na obszarze gminy i nigdzie niezamieszka³e, przebywaj¹ce na obszarze gminy 
w okresie obejmuj¹cym dzieñ wyborów  mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie do spisu wyborców:
- w wyborach do Sejmu i Senatu RP w terminie do dnia 15 wrzeœnia 2005r
- w wyborach Prezydenta RP w terminie do 29 wrzeœnia 2005r
Wyborcy niepe³nosprawni mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie Nr 3 w Lubiczu Gór-
nym, przystosowanym dla potrzeb osób niepe³nosprawnych:
- w wyborach do Sejmu i Senatu RP w terminie do dnia 15 wrzeœnia 2005r,
- w wyborach Prezydenta RP w terminie do dnia 29 wrzeœnia 2005r

Wnioski te nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Lubiczu /pokój nr 16/  od poniedzia³ku do pi¹tku  w godzinach 
pracy Urzêdu.

 Spisy wyborców bêd¹ udostêpnione do wgl¹du, na pisemny wniosek wyborcy w Urzêdzie Gminy w Lubiczu, po-
kój nr 16 w godzinach pracy Urzêdu:
- w wyborach do Sejmu i Senatu RP – spisy udostêpnione bêd¹ w dniach od 12- 19 wrzeœnia 2005r,
- w wyborach Prezydenta RP – spisy udostêpnione bêd¹ w dniach od 26- 30 wrzeœnia br 
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Obszar chronionego krajobrazu przy brzegach Drwęcy

Legowiska w dolinie
Obszar gminy Lubicz pod wzglêdem wartoœci zasobów œrodowiska przyrodniczego na-

le¿y do cenniejszych w województwie kujawsko – pomorskim. Na terenie gminy znajdu-
j¹ siê zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy 
ochrony przyrody.

Form¹ o najwy¿szej randze 
ochrony stanowi¹c¹ oœ struktury 
ekologicznej gminy jest rezerwat 
przyrody „Rzeka Drwêca”. Ochro-
n¹ prawn¹ objêto koryto rzeki 
wraz z przybrze¿nym pasem tere-
nu po obu stronach rzeki o sze-
rokoœci 5 m. Na terenie gminy 
znajduje siê czêœæ rezerwatu o po-
wierzchni 67,84 ha. Obowi¹zuje tu 
zakaz przegradzania rzeki urz¹dze-
niami uniemo¿liwiaj¹cymi rybom 
swobodny przep³yw, niszczenia 
i usuwania oraz jakiejkolwiek eks-
ploatacji roœlinnoœci wodnej, jak 
równie¿ wycinania drzew, krze-
wów, trzciny, sitowia i innych ro-
œlin oraz koszenia trawy. 

Czêœæ terenu gminy Lubicz obej-
muj¹ca dolinê Drwêcy z otocze-
niem o ³¹cznej powierzchni 3810 
ha, co stanowi 35,9 % powierzch-
ni gminy, znajduje siê w granicach 
obszaru chronionego krajobra-
zu „Obszar doliny rzeki Drwêcy”. 
Obszary chronionego krajobrazu, 
wyznaczone Rozporz¹dzeniem Wo-
jewody Kujawsko – Pomorskiego 
nr 12/05, to wyró¿niaj¹ce siê przy-
rodniczo i krajobrazowo tereny 
o ró¿nych typach ekosystemów.

Zgodnie z przepisami Usta-
wy o ochronie przyrody gospo-
darowanie na terenach obszaru 
chronionego krajobrazu „powin-
no zapewniæ stan wzglêdnej rów-

Bezpieczna szkoła - 
bezpieczne dzieci

Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y jest jednym z elemen-
tów naszego programu edukacyjnego. Na zajêciach naucza-
nia zintegrowanego, lekcjach przyrody, techniki, biologii 
w ramach tzw. œcie¿ki edukacji zdrowotnej uczniowie po-
znaj¹ zasady udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego 
poruszania siê po drogach. 

Ponadto, w ramach zajêæ poza-
lekcyjnych, przez ca³y rok szkolny 
prowadzone s¹ w œwietlicy zajêcia 
komunikacyjne, które przygotowu-
j¹ uczniów do uzyskania karty ro-
werowej lub motorowerowej. 

Szczególnie wakacje sprzyjaj¹ 
udzia³owi uczniów w przeró¿nych 
zabawach, niestety nie zawsze 
bezpiecznych. Sta³o siê ju¿ trady-
cj¹ w naszej szkole, ¿e przed let-
nim wypoczynkiem organizujemy 
spotkania, szkolenia, pogadanki 
poœwiêcone szeroko pojêtemu bez-
pieczeñstwu.

W czerwcu w Zespole Szkó³ nr 
1 w Lubiczu zorganizowaliœmy 
DZIEÑ BEZPIECZEÑSTWA. Roz-
poczêliœmy go próbnym alarmem 
po¿arowym i ewakuacj¹. Stra¿acy 

wynieœli z rzekomo p³on¹cej szko-
³y uczennicê, której symulowana 
reanimacja by³a pokazem ratow-
nictwa. Nastêpnie stra¿acy szkoli-
li maluchy, jak przechodziæ przez 
strefê zadymion¹, dla starszych 
uczniów urz¹dzili zawody stra¿ac-
kie. 

Dla klas IV-VI zorganizowaliœmy 
turniej rowerowy, którego celem 
by³o zachêcanie uczniów do pozna-
wania znaków drogowych i przepi-
sów o ruchu drogowym, a tak¿e 
doskonalenie umiejêtnoœci jazdy 
rowerem. Spotkanie ze wspó³pra-
cuj¹cym z nami sier¿. sztab. Mar-
kiem Ziomkiem z KMP w Toruniu 
poœwiêcone by³o bezpieczeñstwu 
na drodze. Uczniowie klas I i II gim-
nazjum poznali zasady udzielania 

pierwszej pomocy. Ciekawy spo-
sób prowadzenia szkolenia przez 
pani¹ El¿bietê Krajewsk¹ z ZSS 
w Toruniu przyczyni³ siê do zdoby-
cia konkretnej wiedzy i umiejêtno-
œci praktycznych naszych uczniów 
z tak wa¿nej dziedziny. 

Maluchy z naszej szko³y uczest-
niczy³y w inscenizacji „ Nad wod¹”, 
któr¹ przygotowa³y kole¿anki ze 
œwietlicy. Przedstawienie by³o oka-
zj¹ do przypomnienia uczniom jak 
nale¿y zachowywaæ siê nad wod¹, 
w górach i w wielu innych miej-
scach, gdzie mo¿na ulec wypad-
kowi. Starsi uczniowie powy¿sz¹ 
tematykê realizowali z pracowni-
kami WOPRu. Pogadanka z panem 

Adamem Markowskim wzbogacona 
by³a pokazem sprzêtu ratownicze-
go prezentowanym przez Walde-
mara Lewandowskiego.

Serdecznie dziêkujemy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, WOPR 
i Komendzie Miejskiej Policji oraz 
Zespo³owi Szkó³ Spo¿ywczych 
z Torunia za wspó³pracê oraz gra-
tulujemy doskonale przygotowa-
nych instruktorów.

Jesteœmy przekonani, ¿e na-
sze dzia³ania zaowocuj¹ podnie-
sieniem poziomu bezpieczeñstwa 
wœród naszych uczniów.

ORGANIZATORZY:
Anna Jankowska – pedagog

Hanna Osiñska – kierownik œwietlicy
Katarzyna Nowak–nauczyciel œwietlicy

nowagi ekologicznej systemów 
przyrodniczych”, dlatego w/wym. 
Rozporz¹dzenie ustala zestaw za-
sad gospodarowania, które nale¿y 
uwzglêdniaæ w bie¿¹cej dzia³alno-
œci gospodarczej. Wymieniæ tu na-
le¿y m. in. zakaz :

- zabijania dziko wystêpuj¹cych 
zwierz¹t, niszczenie ich nor, lego-
wisk i innych schronieñ i miejsc 
rozrodu,

- realizacji przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œro-
dowisko,

- likwidowanie i niszczenie za-
drzewieñ œródpolnych, przydro¿-
nych i nadwodnych,   

- wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê 
terenu,

- dokonywania zmian stosun-
ków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym 
celom ni¿ ochrona przyrody oraz 
likwidowania naturalnych zbiorni-
ków wodnych, starorzeczy,

- lokalizowania obiektów bu-
dowlanych w pasie szerokoœci 100 
m od linii brzegów rzeki.

Ochrona ca³ego systemu po-
wi¹zañ ekologicznych ma decy-
duj¹cy wp³yw na stan œrodowiska 
przyrodniczego na obszarze gmi-
ny, w szczególnoœci na jakoœæ wód. 
Natomiast g³ównym celem ochrony 
obszarów chronionego krajobrazu 
jest zachowanie mo¿liwie niezmie-
nionej, atrakcyjnej formy, walo-
rów przyrodniczych, kulturowych 
i krajobrazowych dla ró¿nej dzia-
³alnoœci cz³owieka, w tym dla po-
trzeb turystyki i rekreacji.Niewiele jest rzek w Polsce piêkniejszych ni¿ Drwêca



5WRZESIEÑ 2005

Nowy wóz strażacki OSP w Brzezinku

Awans do 
pierwszej ligi

75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie

Zawsze gotowi
27 sierpnia br. Ochotnicza 

Stra¿ Po¿arna w Rogowie œwiê-
towa³a swoje 75 – lecie. 

Poczty sztandardowe oraz 
liczne delegacje z terenu ca³ej 
gminy prowadzone przez orkie-
strê dêt¹ przemaszerowa³y do 
koœcio³a parafialnego. Podczas 
Mszy œw. poœwiêcony zosta³ 
sztandar OSP Rogowa, ufun-
dowany przez mieszkañców te-
go so³ectwa. 

Po uroczystoœci koœcielnej 
na placu przed wyremontowa-
n¹ w ostatnim czasie œwietlic¹ 
i remiz¹ OSP odby³o siê wrê-
czenie stra¿ackich odznaczeñ 
i wyró¿nieñ. 

Gratulacje stra¿akom z³o¿yli 
wiceprezes Wojewódzkiej OSP 
oraz wójt gminy Lubicz.

Obchody 75 – lecia OSP Ro-
gowo zakoñczy³a wspólna za-
bawa.

I chocia¿ samochód Merce-
des 307 fizycznie ma ju¿ 18 lat, 
zosta³ gruntownie wyremonto-
wany i wyposa¿ony w najno-
woczeœniejszy sprzêt gaœniczy. 
Posiada zbiornik na wodê o po-
jemnoœci 450 litrów i zbiornik 
na pianê (40 l.), która w za-
sadniczy sposób zwiêksza 
skutecznoœæ gaszenia ognia. 
Wysokociœnieniowy agregat, 
potrafi niewielk¹ iloœci¹ wo-
dy, a raczej mg³y z niej wy-
tworzonej, skutecznie ugasiæ 
rozprzestrzeniaj¹cy siê po¿ar 
w pomieszczeniach mieszkal-
nych lub gospodarczych, nie 
wyrz¹dzaj¹c dodatkowych 
szkód. 

Na wyposa¿eniu znajduje siê 
równie¿ klasyczna motopom-
pa      z kompletem wê¿y ssaw-
nych i t³ocznych, która mo¿e 
byæ wykorzystana w wielu wa-
riantach. Bardzo przydatny 

podczas akcji gaœniczej mo¿e 
byæ równie¿ zestaw oœwietle-
niowy, posiadaj¹cy niezale¿ny 
agregat pr¹dotwórczy o mo-
cy 2 kVA, który wystarczaj¹co 
oœwietli miejsce akcji. Ca³e po-
zosta³e wyposa¿enie samocho-
du, jego nag³oœnienie, ³¹cznoœæ 
radiotelefoniczna oraz gaœnice, 
pi³a do drewna (w najbli¿szej 
przysz³oœci pi³a do ciêcia be-
tonu i stali) i podrêczny sprzêt 
okopowy powoduj¹, ¿e ten po-
jazd bêdzie przydatny niemal 
przy ka¿dej akcji ratowniczo 
– gaœniczej. Maj¹c taki sprzêt, 
druhowie z OSP Brzezinko 
aktualnie uzupe³niaj¹ swoje 
umiejêtnoœci na kursach spe-
cjalistycznych przewiduj¹c, ¿e 
bêd¹ czêœciej ni¿ dot¹d, wzy-
wani do ró¿nych zdarzeñ na te-
renie gminy.

Ten nowoczesny pojazd stra-
¿acki jest efektem wielomie-

siêcznych starañ Zarz¹du OSP 
Brzezinko z jego Prezesem dh. 
Czes³awem Pi¹tkowskim na 
czele. Zbiegi skutecznie wspar³ 
wójt Marek Olszewski, który 
przekona³ Radê Gminy o po-
trzebie wyasygnowania kwoty 
15 tys. z³ na ten w³aœnie cel. 

Nie mniej wa¿n¹ rolê                  
w pozyskaniu œrodków finan-
sowych z gminy a tak¿e dota-
cji w wysokoœci kolejnych 15 

tys. z³. z Zarz¹du G³ównego 
Zwi¹zku OSP RP w Warszawie 
odegra³ Radny, jednoczeœnie 
Skarbnik OSP Brzezinko dh. 
Kazimierz Rybacki. 

To g³ównie ich determina-
cja spowodowa³a, ¿e w syste-
mie ochrony przeciwpo¿arowej 
gminy znalaz³ siê kolejny, spe³-
niaj¹cy aktualne wymogi sa-
mochód bojowy.

B.J.

Na pocz¹tku sierpnia br., druhowie z OSP Brzezinko za-
koñczyli prace modernizacyjne przy swoim „nowym” wo-
zie po¿arniczym.

Wyposa¿enie i mo¿liwoœci techniczne nowego pojazdu 
stra¿ackiego prezentuje Prezes OSP Brzezinko. 

Obiady w szkole
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu in-

formuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ uzyskania pomocy 
w formie bezp³atnych obiadów w szko³ach podstawo-
wych i gimnazjalnych. Pomoc kierowana jest do ro-
dzin w trudnej sytuacji materialnej, gdzie kryterium 
dochodowe na jednego cz³onka rodziny nie przekra-
cza 474 z³.

Aby uzyskaæ pomoc nale¿y z³o¿yæ wniosek w tutej-
szym Oœrodku Pomocy wraz z zaœwiadczeniami o do-
chodach netto uzyskanymi przez wszystkich cz³onków 
rodziny za miesi¹c poprzedzaj¹cy datê z³o¿enia wnio-
sku.

Kredyt klęskowy z powodu suszy w gminie

Szacowanie
strat

W zwi¹zku z susz¹ jaka 
mia³a miejsce w miesi¹cu 
lipcu na terenie gm. Lubicz  
Wójt Gminy Lubicz wyst¹pi³ 
do Wojewody Kujawsko-Po-
morskiego o powo³anie ko-
misji do oszacowania strat 
w uprawach rolnych spo-
wodowanych susz¹ w sk³a-
dzie :
Pawe³ Stachera - ODR Mi-
nikowo Oddzia³ Przysiek
Danuta Staniszewska – Ku-
jawsko-Pomorska Izba Rol-
nicza
Danuta Suchorzyñska - 
Urz¹d Gminy Lubicz

Zarz¹dzeniem nr 195/
2005 Wojewoda Kujawsko-
-Pomorski  z dnia 15 lipca 
2005 r. powo³a³ komisjê do 
spraw oszacowywania za-
kresu i wysokoœci szkód 

doznanych w wyniku klêski 
suszy w 2005 r. w  Gminie 
Lubicz .

Komisja dokona³a  spisa-
nia protoko³ów strat w 16 
So³ectwach tj. Brzezinko, 
BrzeŸno, Grabowiec, Gro-
nowo, Grêbocin, M³yniec 
Pierwszy, M³yniec Drugi, 
Mierzynek, Jedwabno, No-
wa Wieœ, Krobia, Kopanino, 
Rogowo, Rogówko, Lubicz 
Dolny, Z³otoria  .

Ogó³em  dotkniêtych klê-
sk¹ suszy na terenie  gm. 
Lubicz jest 325 gospo-
darstw.

Gospodarstwa dotkniête 
klêsk¹ suszy bêd¹  mog³y 
ubiegaæ siê o kredyt klêsko-
wy na wznowienie produk-
cji rolnej.
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KOMUNIKATY
• Biblioteki Publiczne prosz¹ 
czytelników o zwrot przetrzy-
mywanych ksi¹¿ek
• Nowy numer telefonu Filii 
GBP w Z³otorii - 674-59-94
• W Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Lubiczu Dolnym 
oraz w Filii GBP w Z³otorii 
dzia³a czytelnia internetowa 
w godzinach otwarcia biblio-
teki.
Korzystanie z czytelni jest 
bezp³atne dla wszystkich 
odwiedzaj¹cych biblioteki.

Nowości
Z  literatury piêknej na uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki : „Echa”-D.Steel, 

„List z przeszloœci”- D.Mortman, „Zapomniana ksiê¿niczka”- L.Joffrin, 
„Zamieæ”- K.Follet, „Rzecz o mych smutnych sprawach”- G.G.Marquez, 
„Powrót do Indii”- I. Sinha.

Warto siêgn¹æ po ksi¹¿ki polskich autorów:  D.Mas³owska - „Paw 
królowej”, J.L. Wiœniewski- „Intymna teoria wzglêdnoœci”, B.Kosmow-
ska- „Gobelin”, M.Kalicka - „Szczêœcie za progiem”, D.Stec – „Kobieca 
intuicja”.

Dla m³odzie¿y biblioteka poleca: „Panna, lew i tarot”, „Kiedy wej-
dziesz miêdzy wrony”, „Na kogo wypadnie”, „O jedn¹ za du¿o”, „Dama, 
walet, dwójka trefl”.

Dla najm³odszych: „Z³ota ksiêga bajek”, „Bambo”, „Reksio-niewi-
dzialny pies”, „W bibliotece”, „W sklepie”, „U lekarza”, „Na poczcie”, 
„Sposób na laleczkê”, „Jadê autobusem”. 

Z literatury popularno- naukowej biblioteka zakupi³a: „Monte Cas-
sino”- M. Parker, „Naziœci”- L. Rees, „Baza 42 Cichociemni”- I. Valenti-
ne, „Kurier kardyna³a”-A.Giese.

Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a  filmy : „Aleksander”, 
„Kubuœ i Hefalumpy”, „Pacyfikator”, „Hitch-najlepszy doradca”.

Działalność
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym zosta³a przeniesio-

na z ulicy Toruñskiej (Urz¹d Gminy) na ulicê Szkoln¹ 7 do budynku 
Szko³y Podstawowej. Mieœci siê w pomieszczeniu  ma³ej sali gimna-
stycznej. Docelowo biblioteka bêdzie przeniesiona do wyremontowa-
nych pomieszczeñ po „dawnym przedszkolu”.

Biblioteka ma dobr¹ wiadomoœæ dla czytelników. Ministerstwo Kul-
tury doceni³o pracê bibliotek w gminie Lubicz i przekaza³o na zakup 
ksi¹¿ek kwotê najwiêksz¹ w województwie kujawsko-pomorskim  dla 
bibliotek gminnych – 16.319,00 z³.

Pierwsza partiê ksi¹¿ek czytelnicy otrzymaj¹ ju¿ w paŸdzierniku.

W Z³otorii nie zapomina siê o przesz³oœci

OGŁOSZENIE
Realizuj¹c art. 11 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r, Nr 147, poz. 
1231 ze zmianami) uprzejmie przypominamy, ¿e do 
dnia 30 wrzeœnia 2005r. nale¿y uiœciæ III ratê op³aty 
za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu.
Op³aty nale¿y dokonywaæ w rozbiciu na napoje alko-
holowe:
- do 4,5 % alkoholu i piwo,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- powy¿ej 18 % alkoholu
na konto Urzêdu Gminy w Lubiczu Nr 07949 
10003001000000114008 w BS Grêbocin.
Druki poleceñ przelewu mo¿na pobraæ w Urzêdzie 
Gminy w Lubicz, ul. Toruñska 21 pok. 22.   

Wyróżnienie dla OSP Złotoria

Aby nie 
zapomnieć

Tak jak co roku, w pierw-
sz¹ niedzielê wrzeœnia 
w Z³otorii odby³a siê Msza 
œw. polowa oraz apel pole-
g³ych ku czci pomordowa-
nych w 1939 roku przez 
hitlerowców mieszkañców 
Z³otorii i okolic oraz ofiar 
NKWD z tego terenu.

W uroczystoœciach wziêli 
udzia³ m.in. ks. proboszczo-
wie ze Z³otorii i Kaszczorka, 
w³adze samorz¹dowe gmi-

ny Lubicz oraz rodziny po-
mordowanych i mieszkañcy 
Z³otorii. Z³o¿ono wi¹zanki 
kwiatów przy obelisku po-
œwiêconym pamiêci ofiar 
wojny. Po Apelu i Mszy œw. 
w œwietlicy OSP Z³otoria od-
by³o siê spotkanie, podczas 
którego wrêczono odzna-
czenia stra¿ackie, a OSP 
Zlotoria wyró¿niona zosta-
³a medalem 15 -lecia Samo-
rz¹du Terytorialnego.    

W bibliotece ka¿dy znajdzie dla siebie coœ interesuj¹cego

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO

zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD


