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Tegoroczny festyn w Lubiczu zorganizowany przez w³adze gminy z okazji za-
koñczenia lata po³¹czony zosta³ ze œwiêtem pieczonego ziemniaka. Mieszkañcy 
Lubicza bawili siê pod estrad¹ w rytmie piosenek dla dzieci i doros³ych. Prowa-
dzenie imprezy na swoje barki wziêli dziennikarze i prezenterzy Radia Gra.

Wysokie noty
„Wspólnota” opublikowa-

³a wyniki rankingu dotycz¹ce-
go poziomu ¿ycia mieszkañców 
w gminach wiejskich w Polsce.

Gmina Lubicz zajê³a w tej 
klasyfikacji 109 miejsce na po-
nad 1600 gmin. W wojewódz-
twie kujawsko – pomorskim 
zajmuje miejsce 5.

G³ównymi kryteriami by-
³y w tym rankingu poziom 
bezrobocia, dochody, do-
stêp do infrastruktury spo-
³ecznej i technicznej, warunki 
mieszkaniowe ludnoœci, wa-
runki œrodowiska, migracja 
i wykszta³cenie mieszkañców 
gmin wiejskich. 

Doroczne Nagrody Wójta gminy Lubicz - przyznane

Święto Edukacji
W Zespole Szkó³ nr 1 

w Lubiczu Górnym, pod-
czas spotkania nauczycieli 
z pracownikami tej szko-
³y oraz dyrektorami wszyst-
kich szkó³ z naszej gminy 
Wójt Marek Olszewski wraz 
z Przewodnicz¹c¹ Rady 
Gminy wrêczy³ doroczne 
Nagrody Wójta. 

W 2005 roku laureatami 
zostali:

- Danuta Ferens (Szko³a 
Podstawowa nr 1 w Lubi-
czu Dolnym)

- Teresa Klawiñska (Szko-
³a Podstawowa nr 1 w Lubi-
czu Dolnym)

- Barbara Kisielewska 
(Szko³a Podstawowa w Z³o-
torii)

- Andrzej Siemianowski 
(Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lubi-
czu Górnym)

- Aleksandra Kwiatkow-
ska (Zespó³ Szkó³ nr 1 w Lu-
biczu Górnym)

Wójt Gminy podziêkowa³ 
nauczycielom i pracowni-
kom oœwiaty za dobr¹ pracê 
i ¿yczy³ dalszych sukcesów 

wychowawczych i dydak-
tycznych. 

W spotkaniu uczestni-
czyli delegaci z litewskie-
go rejonu Poniewie¿, którzy 
w tych dniach przebywali 
w naszej gminie. Goœcie od-
wiedzili tak¿e Zespó³ Szkó³ 
nr 2 w Grêbocinie, a po po-
³udniu podpisali umowê 
o wspó³pracy pomiêdzy Ze-
spo³em Szkó³ – Centrum 
Kszta³cenia Ustawicznego 
w Gronowie i Szko³¹ Part-
nersk¹ z Poniewie¿em.

Dzieñ Edukacji Narodowej w naszej gminie mia³ szczególnie uroczysty cha-
rakter. We wszystkich szko³ach odby³y siê okolicznoœciowe akademia i spo-
tkania. 
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Rozmowa z Kazimierzem Smolińskim, sołtysem Młyńca Drugiego

Żeby wieś była jak nasz kościół
- M³yniec stopniowo siê roz-

wija. Zw³aszcza w ostatnich 
latach nap³ynê³o tu mnóstwo 
osób, które dotychczas miesz-
ka³y w mieœcie. Ceny zie-
mi po³o¿onej w atrakcynym 
punkcie M³yñca z pewnoœci¹ 
posz³y w górê. Ale czy nowi 
mieszkañcy czuj¹ specyficzny 
charakter rolniczej osady?

- W M³yñcu zamieszkali i uro-
dzili siê ludzie na poziomie. 
Nie ma ¿adnych taræ pomiê-
dzy mieszkañcami nap³ywo-
wymi a rdzennymi. Oczywiœcie 
lepiej znam tych, którzy miesz-
kaj¹ tu od lat. I muszê przyznaæ, 
¿e nauczyli siê oni wiele od tych, 
którzy wprowadzili siê do nas 

niedawno. Domy s¹ coraz ³ad-
niejsze. Zagrody równie¿. To do-
brze. M³yniec Drugi na pewno 
siê rozwija.

- Ale ma te¿ zabytki...
- Tak, mamy koœció³, który 

uznany zosta³ za zabytek klasy 
zerowej. To wielkie wyró¿nienie 
dla naszej wsi. Marzy mi siê, aby 
ca³a nasz wieœ by³a tak ³adna jak 
koœció³.

- Po raz pierwszy so³tysem 
wybrano pana pod koniec lat 
70-tych. Z biegiem lat zmie-
nia³a siê pozycja so³tysa na 
wsi. Z jakimi problemami 
mieszkañcy przychodz¹ do 
pana dziœ?

- M³yniec Drugi jest wsi¹ ubo-
g¹. I nie ukrywam, ¿e jestem 

potrzebny przede wszystkim 
osobom starszym. Wielu star-
szych mieszkañców naszej gmi-
ny szuka u mnie pomocy przy 
za³atwianiu na przyk³ad ulg przy 
p³aceniu podatku od nierucho-
moœci. Pomagam wiêc nie tylko 
przy redagowaniu pism, ale rów-
nie¿ sam zawo¿ê je do Urzêdu 
Gminy. Wójt Marek Olszewski 
bierze zazwyczaj pod uwagê mo-
je sugestie i temu, kto jest w po-
trzebie, idzie na rêkê. 

- Mówi pan, ¿e M³yniec Dru-
gi i Józefowo, które wchodzi 
w sk³ad so³ectwa, s¹ bied-
ne. Ale z drugiej strony macie 
atrakcyjne jezioro, gospodar-
stwo agroturystyczne.

- Zapewne w³aœnie dlatego 

w ostatnim czasie obserwujemy 
taki pêd z miasta do wsi takich 
jak M³yniec. Jednak wiêkszoœæ 
rdzennych mieszkañców to rol-
nicy, którzy maj¹ gospodarstwa 
od jednego do trzech hektarów. 
Owszem, s¹ tacy, którzy ma-
j¹ wiêcej ziemi, ale ich jest nie-
wielu.

- W naszym cyklu wywia-
dów z so³tysami gminy Lubicz 
pytamy czêsto o rolê Unii Eu-
ropejskiej w rozwoju polskich 
wsi. Jak pan zapatruje siê na 
ten problem?

- Ceny s¹ za wysokie. Dop³a-
ty za pracê na terenie trudnym 
do gospodarowania nie s¹ w sta-
nie rozwi¹zaæ wszystkich proble-
mów. Ale wierzê, ¿e polski rolnik 
jest do ziemi tak przywi¹zany 
i tak j¹ kocha, ¿e wytrwa na niej 
mimo najtrudniejszych warun-
ków.

- Dziêkujê za rozmowê.

WYTYCZNE DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB

Uwaga: PTASIA GRYPA

G³ównym Ÿród³em zagro¿enia 
dla zdrowia ludzi i zwierz¹t (dro-
biu) s¹ ptaki wolno¿yj¹ce, bêd¹ce 
bezobjawowymi nosicielami ptasiej 
grypy.

Objawy kliniczne ptasiej grypy 
u drobiu s¹ ma³o charakterystycz-
ne i zró¿nicowane w zale¿noœci od 
zjadliwoœci szczepu wirusa wywo-
³uj¹cego chorobê, gatunku i wieku 
ptaków, zaka¿eñ towarzysz¹cych 
oraz warunków œrodowiskowych. 

Padniêcia mog¹, byæ nag³e, bez 
widocznych objawów. Œmiertelnoœæ 
mo¿e dochodziæ do 100%. Przy za-
ka¿eniu wirusem grypy o niskiej 
zjadliwoœci mog¹ wyst¹piæ obja-
wy ze strony uk³adu oddechowe-
go (z regu³y ³agodne), depresja, 
biegunka, zmniejszona produkcja 
jaj u niosek. Zaka¿one ptaki wy-
dalaj¹ du¿e iloœci wirusa z ka³em, 
w wydzielinie z oczu i dróg odde-
chowych. Najbardziej prawdopo-
dobnym Ÿród³em zaka¿enia drobiu 
domowego jest bezpoœredni kon-
takt (woda do picia) z migruj¹cymi 
ptakami, zwykle ptactwem wod-
nym. Rozprzestrzenianie wirusa 
mo¿e nastêpowaæ równie¿ poprzez 
zanieczyszczon¹ paszê, sprzêt, 
œrodki transportu. Bardzo wa¿n¹ 
rolê w rozprzestrzenianiu wirusa 
grypy odgrywa cz³owiek. Rozprze-
strzenianie z wiatrem zainfekowa-
nych cz¹stek i kropelek nie ma 
wiêkszego znaczenia. 

Główne zalecenia Inspekcji 
Weterynaryjnej:

- izolacja drobiu od czynników ze-
wnêtrznych – przetrzymywanie 
ptaków w zamkniêciu,

znajduj¹ce siê na fermie po wcze-
œniejszym pozostawieniu odzie¿y 
w³asnej w szatni,
- koniecznoœæ przeprowadzenia 
dok³adnego mycia i dezynfekcji 
r¹k przed wejœciem do obiektów, 
w których utrzymuje siê drób,
- osoby bezpoœrednio stykaj¹ce siê 
z drobiem na fermach nie powinny 
mieæ kontaktu z innym ptactwem 
np. go³êbiami,
- wskazane jest zaopatrzenie pra-
cowników bran¿y drobiarskiej 
i lekarzy weterynarii w leki prze-
ciwwirusowe oraz przeprowadze-
nie szczepieñ u ludzi

Nieprzestrzeganie wymienio-
nych wy¿ej zaleceñ mo¿e powo-
dowaæ wzrost zagro¿enia ptasi¹ 
gryp¹, a co za tym idzie, wiêksze 
straty ekonomiczne powodowane 
szerzeniem siê choroby wœród pta-
ków, tj.:
- zamkniêcie granic pañstw dla to-
warów z Polski, co spowoduje spa-
dek eksportu i handlu drobiem 
i produktami pochodz¹cymi od 
drobiu,
- utrata miejsc pracy,
- co najmniej trzymiesiêczne wy-
³¹czenie obiektów gospodarskich 
z produkcji drobiu od wygaszenia 
ostatniego ogniska choroby,
- trudnoœci w odbudowie pog³owia 
drobiu po wybiciu stada reproduk-
cyjnego,
- straty ekonomiczne ludnoœci 
zwiane z ograniczeniami w ruchu 
i przemieszczaniu siê ludzi i zwie-
rz¹t, 
-  bankructwa producentów dro-
biu, w³aœcicieli ubojni i przetwór-
ni drobiu.

Główne objawy kliniczne 
wysoce zjadliwej grypy ptaków 

(HPAI) u drobiu to: 
 depresja,  
 gwa³towny spadek/utrata 
produkcji jaj, 
 miêkkie skorupy jaj, 
 objawy nerwowe, 
 zasinienie i obrzêk grzebienia 
i dzwonków, 
 silne ³zawienie, 
 obrzêk zatok podoczodo³o-
wych, 
 kichanie, 
 dusznoœæ, 
 biegunka.

G³ówny Lekarz Weterynarii, bior¹c pod uwagê koniecznoœæ wprowadzania dzia³añ zapobie-
gawczych, maj¹cych na celu ochronê zdrowia ludzi i zwierz¹t, zwi¹zana z zagro¿eniem wysoce 
zjadliw¹ gryp¹ ptaków oraz ograniczenie bardzo du¿ych strat ekonomicznych spowodowanych 
ewentualnym wybuchem gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia siê choroby.

- ograniczenie kontaktu drobiu 
z dzikim ptactwem,
- szczelne przykrycie pojemników 
z karm¹ i wod¹ do picia lub prze-
trzymywanie ich wewn¹trz budyn-
ków w celu ograniczenia dostêpu 
do nich dzikim ptakom, a tak¿e 
unikanie pojenia ptaków i czysz-
czenia pomieszczeñ wod¹ po-
chodz¹c¹ spoza gospodarstwa 
(g³ównie ze zbiorników wodnych 
i rzek) oraz
- dla unikniêcia „przyci¹gania” 
dzikiego ptactwa – nie poiæ i nie 
karmiæ drobiu na zewn¹trz po-
mieszczeñ,
- uniemo¿liwienie przemieszczania 
siê osób oraz zwierz¹t pomiêdzy 
obiektami, w których przecho-
wywana jest karma dla zwierz¹t 
a obiektami, w których bytuje 
drób,
- ograniczenie liczby osób obs³ugu-
j¹cych fermy do koniecznego mini-
mum wraz ze sprawdzeniem czy 
osoby te nie utrzymuj¹ drobiu we 
w³asnych zagrodach,
- roz³o¿enie przed wejœciem do bu-
dynków fermy drobiu mat nas¹czo-
nych œrodkami dezynfekuj¹cymi,
- za³o¿enie œluz dezynfekuj¹cych 
w wejœciach do budynków fermy 
drobiu,
- zakaz wjazdu pojazdów na teren 
fermy poza dzia³aniami konieczny-
mi np. dowóz paszy, odbiór drobiu 
do rzeŸni lub przez zak³ad utyliza-
cyjny,
- obowi¹zkowa dezynfekcja przed 
wjazdem i wejœciem na teren fer-
my,
- koniecznoœæ u¿ywania odzie¿y 
ochronnej przez wszystkie osoby 

Wirus grypy ptaków mo¿e za-
chowaæ aktywnoœæ w œrodowisku 
kurnika przez 5 tygodni. W ka-
le prze¿ywa przez co najmniej 35 
dni w temperaturze 4 o C, a w ku-
rzu kurnika przez 2 tygodnie po 
usuniêciu ptaków. W wodzie (sta-
wy, jeziora) zachowuje zakaŸnoœæ 
od 4 dni przy temperaturze 22 o C 
i ponad 30 dni przy temperaturze 
0 OC. Wirus wykrywano w tusz-
kach pad³ych p³atków dzikich po 
23 dniach w temp. 40 o C. W tusz-
kach drobiu przechowywanych 
w temperaturze pokojowej wirusy 
grypy prze¿ywa³y tylko kilka dni, 
natomiast w temperaturze lodówki 
– do 23 dni. Wirus mo¿e utrzymy-
waæ siê w drobiowych produktach 
miêsnych. Niszczy go obróbka ter-
miczna. Lipidowa otoczka powodu-
je, i¿ wirusy grypy s¹ wra¿liwe na 
powszechnie stosowane œrodki de-
zynfekcyjne, w³¹czaj¹c detergenty.

G³ówny Lekarz Weterynarii za-
pewni, i¿ nie istnieje ¿adne zagro-
¿enie zaka¿enia siê konsumentów 
ptasi¹ gryp¹ poprzez spo¿ywanie 
miêsa drobiowego i jego przetwo-
rów.

Wszystkie gatunki drobiu przed 
wysy³k¹ do ubojni maj¹ byæ obo-
wi¹zkowo badane przez lekarza 
weterynarii wystawiaj¹cego œwia-
dectwo zdrowia, a nastêpnie podle-
gaj¹ badaniu przed i poubojowemu 
w ubojniach drobiu.
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Zestawienie wyników głosowania do Sejmu RP 
na terenie gminy Lubicz

Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety

Zestawienie głosowania do Senatu RP 
na terenie gminy Lubicz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW W WYBORACH PREZYDENTA RP NA TERENIE GM. LUBICZ
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR

Wybory w gminie Lubicz przebiega³y spokojnie i od-
powiedzialnie
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Tulipanowa oddana

Festyn w Złotorii
W tym roku jesieñ w Z³otorii powita³y nie tylko dzieci, ale te¿ 

doroœli, którzy przyszli na festyn zorganizowany przez w³adze 
gminy Lubicz. Nie zabrak³o atrakcji dla wszystkich uczestni-
ków. By³y wiêc wystêpy na estradzie, wspólna zabawa, tañ-
ce i konkursy. “Powitanie jesieni” to dla mieszkañców Z³otorii 
najwiêksza impreza we wsi, podczas której mog¹ siê spotkaæ 
i bli¿ej poznaæ. £¹czy ich przecie¿ miejsce zamieszkania - histo-
ryczna wieœ z tradycjami.

Wójt Gminy Lubicz niniej-
szym informuje, ¿e w dniu 30 
wrzeœnia 2005 r, dokonano od-
bioru koñcowego i przekazano 
do u¿ytkowania realizowan¹ 
od kwietnia b.r. inwestycjê dro-
gow¹ w miejscowoœci Lubicz 
pod nazw¹ „Przebudowa dro-
gi gminnej nr 100785 o nazwie 
Tulipanowa, odcinek od Kole-
jowej do ulicy Dworcowej”.

Wymieniona inwestycja obej-
mowa³a swym zakresem: wy-
konanie nawierzchni o ³¹cznej 
gruboœci 6 cm (5 cm warstwa 
œcieralna) na d³ugoœæ 699,5 m i 
szerokoœæ 6,0 m wraz z kra-
wê¿nikiem betonowym i wjaz-
dami, chodniki 1,5 m po obu 
stronach, wykonanie oœwie-
tlenia na odcinku 230 mb – 
7 lamp. Zak³adany w umowie 
zakres rzeczowo - finansowy 
inwestycji zosta³ zrealizowany 
w 100%.

Projekt Nr Z/2.04/III/3.1/
114/04/V/14/04 o nazwie 
Tulipanowa,  odcinek od Ko-
lejowej do ulicy Dworcowej 
realizowany by³ w ramach Zin-
tegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006, Priorytet 3 – Roz-
wój Lokalny, z wy³¹czeniem 
Dzia³ania 3.4 – Mikroprzed-
siêbiorstwa zgodnie z umo-
w¹ o dofinansowanie projektu 
z dnia 30 grudnia 2004 r. po-
miêdzy Wojewod¹  Kujawsko-
-Pomorskim a Gmin¹ Lubicz.

Finansowanie wydatków 
kwalifikacyjnych w ramach 
projektu przedstawia³o siê na-
stêpuj¹co:
- ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego – 75%
- ze  œrodków bud¿etu pañstwa 
– 10%
- ze œrodków beneficjenta – 
15%.

www.lubicz.pl
Licznik odwiedzin internetowej strony Urzêdy Gminy Lubicz 

www.lubicz.pl, przekroczy³ liczbê 50 tysiêcy. 
A¿ tylu internautów zainteresowa³o siê nasz¹ stron¹. Mamy 

nadziejê, ¿e nasz serwis staje siê dla Pañstwa coraz bardziej 
przejrzysty, ciekawszy a zarazem dostarcza Wam potrzebnych 
informacji. 
Prosimy Pañstwa o komentarze. Mo¿na w nich wyraziæ swoje 

zdanie na temat serwisu i podsun¹æ konkretny pomys³.

Redakcja serwisu

Poprawia się jakość dróg i chodników 
w gminie Lubicz

We wrzeœniu wykonano przebudowê drogi gminnej pu-
blicznej  Mierzynek – M³yniec Drugi

Zarz¹d Dróg Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej 
w Lubiczu informuje:

1. W miesi¹cu wrzeœniu wyko-
nano przebudowê drogi gminnej 
publicznej  Mierzynek – M³yniec 
Drugi nr 100857 C na d³ugoœci 
1456 m. W miejsce istniej¹cej 
drogi gruntowej o nawierzchni 
ulepszonej ¿u¿lem najpierw wy-
konano podbudowê z pospó³ki 
drogowej i kamienia ³amanego na 
której wykonano nawierzchniê 
w technologii powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni emul-
sj¹ asfaltow¹ i grysami kamien-
nymi na powierzchni 5.241,60 
m2. Ponadto wykonano zjaz-
dy do posesji i na pola o ³¹cznej 
powierzchni 400 m2. Wykonana 
w tej technologii nawierzchnia 
drogi przypomina wygl¹dem na-
wierzchnie bitumiczne (asfalto-
we), jest trwa³a i wygodnie siê po 
niej porusza. Na wykonany odci-

nek drogi gmina Lubicz otrzyma-
³a dotacjê z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokoœci 
58.240 z³. Wartoœæ robót budow-
lanych wynios³a 156.010,31 z³.

2. W miesi¹cu sierpniu i wrze-
œniu Zarz¹d Dróg dokona³ za-
kupu 10 wiat przystankowych 
które zosta³y ustawione w miej-
sce starych w so³ectwach gmi-
ny Lubicz tj: Krobia, Mierzynek, 
M³yniec Pierwszy, M³yniec Dru-
gi, Rogowo, Grabowiec, Jedwab-
no, Lubicz Górny, Lubicz Dolny 
oraz wykonano perony przystan-
kowe  - wartoœæ wiat + peronów 
35.000 z³.

3. Pracownicy Zarz¹du Dróg 
wykonali remonty chodników 
w Lubiczu Górnym ul. Lipnow-
ska, ul. M³yñska  - Lubicz Dol-
ny, ul. Mostowa ( droga nr 10 do 
przystanku autobusowego) – Lu-
bicz Dolny.



5PAŹDZIERNIK 2005

Uczniowie z Grębocina integrowali się pod okiem pedagogów 

W wojsku i z papieżem
W Zespole Szkó³ nr 2 w Grê-

bocinie, dla pierwszoklasistów 
z Gimnazjum, pierwsze dni roku 
szkolnego by³y nietypowe. Za-
miast siedzenia w ³awkach zor-
ganizowaliœmy specjalne zajêcia 
o charakterze integracyjnym. 
Celem tych spotkañ by³o stwo-
rzenie m³odzie¿y optymalnych 
warunków do poznania siê i za-
warcia nowych znajomoœci.

Ka¿dego dnia zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele pracowali 
w ró¿nych zespo³ach aby poznaæ 
swoich kolegów. Przydzia³ by³ 
przypadkowy, poprzez losowanie 
i wywo³ywa³ wiele emocji. Pod-
czas dni integracyjnych m³odzie¿ 
uczestniczy³a w ró¿norodnych 
zajêciach - prowadzonych przez 
pedagoga, logopedê, terapeutê. 
Z pielêgniark¹ uczy³a siê udzie-
lania pierwszej pomocy, a z dy-
rektorem poznawa³a obowi¹zki 
i prawa ucznia. W sposób zaba-
wowy æwiczono te¿ naukê s³ówek 
i to w trzech jêzykach: angiel-
skim, niemieckim i w³oskim.

Gimnazjaliœci uczestniczy-
li tak¿e w wycieczce do Torunia, 
gdzie pod czujnym okiem hi-
storyków i innych specjalistów 
rozwi¹zywali zagadki zwi¹zane 
z tym piêknym miastem. 

Kolejny dzieñ to gry i zabawy 
o charakterze sportowo-rekre-
acyjnym, podczas których ka¿-
dy mia³ mo¿liwoœæ wykazaæ siê 
zwinnoœci¹, sprytem i kole¿eñ-
stwem, a tak¿e umiejêtnoœci¹ 
pracy w zespole.

Niesamowitym prze¿yciem dla 
m³odzie¿y by³a wizyta w Jed-
nostce Wojskowej, gdzie oprócz 
musztry, ogl¹dania sprzêtu, po-
znawania elementów samo-
obrony i zasad zachowania siê 
podczas alarmu, uczniowie zo-
stali poczêstowani pyszn¹ gro-
chówk¹.

W przedostatni dzieñ nasza 
praca skupi³a siê wokó³ posta-
ci patrona szko³y Jana Paw³a 
II. M³odzie¿ wspólnie z plasty-
kami, muzykami, katechetami 
oraz innymi opiekunami stara³a 

Nawet najbardziej nieœmiali poczuli siê w gimnazjum lepiej

siê zrozumieæ przes³anie Papie¿a 
Jana Paw³a II na temat zachowa-
nia pokoju na œwiecie.

Rysowano plakaty, dyskuto-
wano, œpiewano pieœni i piosen-
ki, a tak¿e modlono siê wspólnie 
z ksiêdzem przy „Papieskim Dê-
bie” przywiezionym z pielgrzymki 
w Wadowicach, z okazji urodzin 
Jana Paw³a II.

Uczniowie i nauczyciele bardzo 

chêtnie uczestniczyli W Dniach 
Integracyjnych i ³atwo by³o za-
obserwowaæ, ¿e sprawi³y one 
wszystkim radoœæ. Dziêki akcji 
prze³amano strach u nieœmia-
³ych, m³odzie¿ nawi¹za³a nowe 
kontakty, bli¿ej pozna³a swoich 
równieœników - a to w³aœnie by³o 
naszym celem. 

Gabriela Celuch – Pilarska

IV edycja konkursu „Piękna zagroda” na terenie gminy Lubicz

Zagrody jak 
marzenie

Organizatorami przedsiêwziêcia s¹:
- Kujawsko – Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Mini-
kowie Oddzia³ w Przysieku,
- Gmina Lubicz,
- Powiat Toruñski,

Konkurs odbywa siê w dwóch etapach:
I etap – gminny,
II etap – powiatowy 
i prowadzony w dwóch kategoriach:
- na najbardziej zadban¹ zagrodê wiejsk¹,
- na najbardziej zadban¹ dzia³kê siedliskow¹.

Celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi, miejscem piêk-
nym zadbanym i uporz¹dkowanym, w którym praca staje ³a-
twiejsza, a ¿ycie i odpoczynek przyjemne i zdrowe.

Konkursu „Piêkna zagroda” jest Ÿród³em ró¿nych pomys³ów 
i inicjatyw oraz wzorem do naœladowania spo³ecznoœci wiej-
skiej.    

Gminna Komisja Konkursowa z terenu Gminy Lubicz pracowa-
³a w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Marlena Ardanowska Rada Gminy Lubicz
Cz³onkowie:  Juliusz Przybylski Rada Gminy Lubicz
   Marian Rzeszotek Rada Gminy Lubicz
   Maria Bêdlin  Rada Gminy Lubicz
   Pawe³ Stachera  ORD Minikowo 
         O/Przysiek Rejon Che³m¿a
   Danuta Suchorzyñska UG Lubicz

Po dwukrotnie przeprowadzonej lustracji (lipiec – sierpieñ) na 
szczeblu gminnym, zg³oszonych zagród i dzia³ek siedliskowych, 
przyznano nagrody i wyró¿nienia. 

W kategorii na najbardziej zadban¹ zagrodê wiejska przyzna-
no nagrody:

1. Barbarze i Henrykowi Jêdrzejczakom – Grêbocin, ul. Lu-
bicka 6
1. Jolancie i Kazimierzowi Jarkiewiczom – Brzezinko,
2. Beacie i Wojciechowi Wiœniewskim – Grêbocin, ul. Przy-
datki 7,
3. Barbarze i Stanis³awowi Miastkowskim – Rogowo 36, 

Wyró¿nienia:
4. Urszula i Jacek Witkowscy – Brzezinko 
5. Justyna i Piotr Ma³ecki – Gronówko

W kategorii na najbardziej zadban¹ dzia³kê siedliskow¹ wyró¿-
niono:
1. Jadwigê i Roberta Bugajskich – Grêbocin, ul. Kowalewska 
30,
1. Wies³awê i Romana Dybowskich – Grêbocin, ul. £¹kowa 
18,
2. Mariannê i Kazimierza Jêdrzejczak – Grêbocin, ul. Okrê¿-
na 2, 
3. Teresê i Romana Pospiech – Z³otoria, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 3,
3. Ewê i Jerzego Nowickich – Lubicz Dolny, ul. Lipowa 7a.

Jeden z nagrodzonych ogrodów
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KOMUNIKATY
• Biblioteki Publiczne prosz¹ 
czytelników o zwrot przetrzy-
mywanych ksi¹¿ek
• 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
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu pod koniec paŸdziernika za-

kupi nowe ksi¹¿ki dla czytelników, przede wszystkim z literatury piêk-
nej, popularnonaukowej oraz ksi¹¿eczki dla dzieci i m³odzie¿y. 

Wypo¿yczalnia kaset wideo i DVD zakupi³a  filmy: „Grunt to ro-
dzinka”, „Karol - Cz³owiek, który zosta³ papie¿em”, „Królestwo niebie-
skie”, „Sahara”, „Miss Agent 2”, „Dom lataj¹cych sztyletów”, „Ring 2”.

Biblioteki
Wojewódzka Biblioteka - Ksi¹¿nica Kopernikañska w Toruniu 

organizuje konkurs Pomorze i Kujawy - moja ma³a ojczyzna, 
którego celem jest poznanie i popularyzacja najciekawszych 
miejsc regionu kujawsko-pomorskiego, w tym dziedzictwa kul-
turowego Pomorza i Kujaw. Przedmiotem konkursu jest opra-
cowanie i wykonanie wydawnictwa promocyjnego (prospektu, 
informatora, plakatu, prezentacji multimedialnej, strony 
WWW).  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch katego-
riach wiekowych: m³odzie¿ gimnazjalna(13-16 lat) oraz m³o-
dzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych (16-19 lat). Wszyscy chêtni do 
konkursu mog¹ zg³aszaæ siê do bibliotek publicznych w gminie 
Lubicz do dnia 30 listopada 2005 roku.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Che³m¿y zor-
ganizowa³a konkurs ortograficzny dla m³odzie¿y z gimnazjum 
pt: „O pióro starosty toruñskiego” do którego przyst¹pi³y filie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Górnym i Grêbocinie.  
Rozstrzygniecie konkursu  nast¹pi  3 listopada w £ubiance.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Che³m¿y oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu organizuj¹ konkurs 
czytelniczy pt. „Baœniowy œwiat Andersena” dla dzieci w wieku 
od 8 -10 lat . Eliminacje gminne odbêd¹ siê w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Lubiczu w listopadzie, a zwyciêzcy konkursu 
pojad¹ na powiatowe eliminacje do Ma³ej Nieszawki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO

zaprasza do wypożyczania filmów na płytach DVD

100 – lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej

10 wrzeœnia 2005 roku OSP 
Grêbocin obchodzi³a 100 – lecie 
swoje istnienia. 

Po Mszy œw. odby³y siê stra-
¿ackie uroczystoœci. Rys histo-
ryczny przedstawi³ dr Stanis³aw 
Giziñski.

Odznaczony zosta³ sztandar 
OSP. Wyró¿niaj¹cy siê druhny 
i druhowie otrzymali odznacze-
nia stra¿ackie.

Obecni byli m.in. gen. Po-
¿arnictwa Zygmunt Politowski, 
Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego 
Zwi¹zku OSP RP, Wojewódzki 

Komendant Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej oraz Zastêpca Komen-
danta Miejskiego PSP w To-
runiu. W³adze samorz¹dowe 
Gminy Lubicz reprezentowa³ 
Wójt gminy Marek Olszewski 
oraz radni Rady Gminy Lubicz. 

Po uroczystoœciach na pla-
cu przykoœcielnym uczestni-
cy przeszli z orkiestr¹ do Domu 
Stra¿aka, gdzie ods³oniêto pa-
mi¹tkowe tablice.

Obchody 100 – lecia OSP Grê-
bocin zakoñczy³ stra¿acki po-
czêstunek.

Maria i Stanisław Żerkowscy z Lubicza przeżyli wspólnie 60 lat

Diamentowe 
małżeństwo

24 wrzeœnia 2005 roku Diamentowe Gody obchodzili Maria 
i Stanis³aw   ¯erkowscy z Lubicza Górnego. Wytrwali razem 
w ma³¿eñstwie na dobre i z³e a¿ 60 lat. By³a to droga trudna 
i mozolna, bo wspólne ¿ycie rozpoczynali zaraz po wojnie. Swój 
zwi¹zek budowali w oparciu o mi³oœæ i wyrozumia³oœæ, która 
pozwoli³a przetrwaæ wszystko.

S¹ szczêœliwi z tego, i¿ doczekali siê 6-cioro dzieci; 14-cioro 
wnuków i 15-cioro prawnuków oraz z tego, ¿e oni darz¹ ich mi-
³oœci¹, trosk¹, oraz du¿ym szacunkiem.

Ma³¿onkowie zostali wyró¿nieni za 60-letnie trwanie w zwi¹z-
ku ma³¿eñskim, w dowód czego Wójt Gminy wraz z Kierowni-
kiem USC wrêczyli jubilatom  medale i podziêkowania przyznane 
przez Prezydenta RP  za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. 

Dla szanownych  jubilatów by³ tak¿e szampan, kwiaty i pa-
mi¹tkowe zdjêcia. Uroczystoœæ przebiega³a w sympatycznej at-
mosferze i pe³nej wzruszeñ.

Wójt Marek Olszewski wrêczy³ Jubilatom podziêko-
wania i medale w imieniu Prezydenta RP


