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Gminne służby zwyciężyły w walce z tegoroczną powodzią

Wały nie pękają

Gmina Lubicz co roku zmaga siê z wiosenn¹ powodzi¹.
Na szczêœcie jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w naszej gminie dzia³aj¹ na najwy¿szym poziomie i wygrywaj¹ walkê z ¿ywio³em. Najtrudniejsza sytuacja w tym roku
- jak i w latach poprzednich - mia³a miejsce w Z³otorii,
miejscowoœci po³o¿onej w wid³ach Wis³y i Drwêcy. W akcji przeciwpowodziowej uczestniczyli stra¿acy ze Z³otorii,
Lubicza i Gronowa.

Kiedy wojewoda og³asza³ stan
pogotowia powodziowego od 31
marca, wydawa³o siê, ¿e w tym roku walka z ¿ywio³em bêdzie jeszcze
trudniejsza ni¿ latach ubieg³ych.
Stan wody na terenie gminy Lubicz rós³ w niepokoj¹cym tempie.
Na wysokoœci zadania stanê³y jednak jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z ca³ej gminy. Wspierali ich równie¿ pracownicy ZDGMiK
oraz spó³ki „Elwik”.
Najtrudniejsza sytuacja by³a w
Z³otorii i Grabowcu, gdzie 5 kwietnia woda znacznie przekroczy³a
stan alarmowy. Do akcji przeciwpowodziowej zmobilizowany zosta³
sprzêt - koparko-³adowarka, wywrotki, pompy stra¿ackie i pompy
szlamowe. Z powodu wyst¹pienia
z brzegów Wis³y zamkniêty zosta³
odcinek drogi wojewódzkiej od Z³o-

torii do Grabowca. Pracownicy Zarz¹du Dróg Wojewódzkich wspólnie
z Urzêdem Gminy w Lubiczu wytyczyli objazdy. W miejscach, gdzie
zagro¿enie by³o najwiêksze, ustawiono ca³odobowe dy¿ury, aby
sprawdzaæ czy wa³y nie pêkaj¹, ani
nie przesi¹kaj¹.
W sumie w tegorocznej akcji
przeciwpowodziowej zu¿yto 400
ton piasku i oko³o 4,5 tysi¹ca worków.
Stan ostrzegawczy wynosi³
5,30 metra
Stan alarmowy wynosi³
6,30 metra
3 kwietnia odnotowano 6,30
4 kwietnia - 7,35
5 kwietnia 7,78
6 kwietnia 7,50
7 kwietnia 6,78
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Minął rok – pamiętamy
2 kwietnia 2006 r. by³ dniem wyj¹tkowym dla
wszystkich Polaków, a zw³aszcza dla uczniów Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Grêbocinie, którzy
w szczególny sposób upamiêtnili I rocznicê œmierci
swego patrona – Jana Paw³a II. Delegacje klas wziê³y
udzia³ w Mszy Œwiêtej w intencji szko³y i rych³ej beatyfikacji Ojca Œwiêtego. Wieczorem w koœciele w Grêbocinie spo³ecznoœæ gminy Lubicz mog³a obejrzeæ monta¿
s³owno – muzyczny ku czci Ojca Œwiêtego. Uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Grêbocinie wraz z nauczycielami, rodzicami i absolwentami szko³y przedstawili wybrane
teksty Jana Paw³a II. S³owa Papie¿a opatrzone zosta³y multimedialn¹ prezentacj¹ zdjêæ Ojca Œwiêtego oraz
pieœniami œpiewanymi przez chór szkolny oraz koœcielny zespó³ m³odzie¿owy. Tu¿ po godzinie 21.37, przy
dŸwiêkach dzwonu i syrenie stra¿y po¿arnej m³odzie¿,
zaproszeni goœcie, nauczyciele, rodzice i wszyscy bior¹cy udzia³ w uroczystoœciach z zapalonymi œwiecami i zniczami, w skupieniu i zadumie przemaszerowali
do szko³y, aby tam pod tablic¹ patrona z³o¿yæ kwiaty. Tu tak¿e wœród wystawionych prac uczniowskich
o Janie Pawle II, chór szkolny wykona³ Hymn Szkó³
Papieskich, a wraz z ca³¹ zgromadzon¹ spo³ecznoœci¹ ulubion¹ pieœñ Papie¿a – Barkê. Jej odœpiewanie
poprzedzi³y s³owa „o pieœni oazowej” wypowiedziane
przez samego Jana Paw³a II. Kulminacyjnym punktem
uroczystoœci by³o ustawienie zniczy i œwiec w kszta³cie
serca przed budynkiem szko³y.
Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ przedstawiciele w³adz gminy – Wójt Gminy Pan Marek Olszewski
i Przewodnicz¹ca Rady Gminy Pani Hanna Anzel. Towarzyszyli nam równie¿ radni i delegacje szkó³ z terenu naszej gminy.
Obchodom I rocznicy œmierci Jana Paw³a II towarzyszy³a modlitwa i skupienie. Symbolem ³¹cznoœci z
Ojcem Œwiêtym sta³a siê bia³a wst¹¿ka przypiêta do
piersi wielu z uczestników.
Min¹³ rok, a my wszyscy pamiêtamy, podziwiamy i
têsknimy…
Joanna Ardanowska

Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa
Dobrzejewice o przestrzeganie zakazu wypalania traw.
Proceder wiosennego wypalania traw pomimo prawnego
zakazu i powtarzanych corocznie apeli ostrzegawczych jest
powa¿nym problemem ostatnich lat. W okresie tym liczba
po¿arów wzrasta kilkakrotnie.
Corocznie p³on¹ setki hektarów ³¹k i przydro¿nych rowów.
Po¿ary niszcz¹ florê i faunê, zamieraj¹ pêdy i korzenie
roœlin wieloletnich, gin¹ trawy
i najcenniejsze gatunki zió³. Ze
œwiata fauny po¿yteczne owady, ¿aby, je¿e, krety, m³ode zaj¹ce i gromady ptaków, które
maj¹ na ³¹kach tereny lêgowe.
Dymy z wypalanych przydro¿nych rowów utrudniaj¹ a nawet
parali¿uj¹ ruch na drogach,
doprowadzaj¹c do kolizji i wypadków. S¹ bezpoœredni¹ przyczyn¹ zwiêkszonej erozji gleby
tak wietrznej jak i wodnej. Zupe³nym nieporozumieniem jest
przekonanie, ¿e w ten sposób
gleba jest lepiej przygotowana do póŸniejszego plonowania. Skutek tego jest odwrotny.
Ziemia wyja³awia siê, zahamowany zostaje bardzo po¿yteczny naturalny rozk³ad resztek
roœlin oraz asymilacja azotu z
powietrza. Do atmosfery przedostaje siê szereg zwi¹zków
chemicznych bêd¹cych truciznami, tak dla ludzi jak i zwierz¹t. Obowi¹zuj¹ce przepisy
zabraniaj¹ rozniecania ognia
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100

Rozmowa ze Sławomirą Korzeniewską, sołtysem Lubicza Górnego

Stawiam na młodzież

-Organizuje
pani
dla
mieszkañców swojego so³ectwa mnóstwo atrakcji. Od
wycieczek na Lubelszczyznê, przez eskapady rowerowe, po wyjazdy nad morze.
To misja do spe³nienia czy
pani po prostu lubi robiæ coœ
dla ludzi?
- Czasy siê zmieniaj¹ i trzeba
wychodziæ im naprzeciw. Uwa¿am, ¿e so³tys miejscowoœci
podmiejskiej nie powinien poœwiêcaæ ca³ego czasu na dbanie o gospodarzy, bo ich jest
ju¿ niewielu.
Trzeba robiæ coœ, z czego ludzie bêd¹ siê cieszyæ. Dwa lata
temu zorganizowaliœmy spotkanie sylwestrowe na mieszkañców naszej wsi. Nie by³o

zbytnio rozreklamowane, ale
okaza³o siê, ¿e przysz³o na nie
wiele osób. Wspólnie bawi³y siê
dzieci szkolne z doros³ymi. By³o ognisko, pieczone kie³baski
i fantastyczna zabawa. Kiedy
widzi siê, ¿e ludziom podoba
siê to co siê dla nich zrobi³o,
serce od razu roœnie. W kolejnych latach podobnych spotkañ by³o wiêc wiêcej.
- Wspomnia³a pani, ¿e Lubicz nie jest wsi¹ rolnicz¹...
- Jest typow¹ wsi¹ podmiejsk¹. Nas jednak od innych
miejscowoœci odró¿nia to, ¿e
mamy fantastyczn¹ m³odzie¿.
Kiedy coœ organizujemy i potrzeba zaanga¿owania, wiem,
¿e na nasz¹ m³odzie¿ liczyæ
mogê zawsze. Organizuj¹c wy-

cieczki rowerowe s¹dzi³am, ¿e
uczestniczyæ w nich bêd¹ w³aœnie m³odzi ludzie. Tymczasem
okaza³o siê, ¿e bra³y w nich
udzia³ nawet babcie, a jedna
z nich przyprowadzi³a a¿ siedmioro swoich wnucz¹t.
- Jest pani z urodzenia
lubiczank¹ a so³tysem od
1997 roku, wiêc widzi pani
jak zmienia siê Lubicz.
- Lubicz Górny piêknieje.
Mamy œliczn¹ szko³ê. Mamy
kanalizacjê, mamy wod¹ci¹g,
czêœæ osady jest ju¿ zgazyfikowana. W ostatnich latach Lubicz du¿o zyska³ i mo¿emy siê
z tego tylko cieszyæ. Aby zaraziæ mieszkañców moj¹ chêci¹
upiêkszania Lubicza, wymyœli³am konkurs na naj³adniej-

metrów od granicy lasów, równie¿ przepisy unijne nie toleruj¹ takiej dzia³alnoœci i gro¿¹
odebraniem dop³at bezpoœrednich.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ,
¿e kiedy stra¿acy s¹ zadysponowani do akcji gaszenia po¿arów traw, ³¹k i nieu¿ytków,
w tym samym czasie mog¹
byæ potrzebni w innym miejscu, np. do ratowania ¿ycia ludzi poszkodowanych wypadku
drogowym czy innym tragicznym zdarzeniu. Zaanga¿owanie w akcjê zdarzenia, a czêsto
o ¿yciu cz³owieka decyduj¹ minuty.
Na terenie Nadleœnictwa
Dobrzejewice w roku 2005
powsta³y 72 po¿ary z tego w
lasach pañstwowych 55 i prywatnych 17, czêœæ z nich by³a wynikiem przerzutu ognia z
gruntów nieleœnych przewa¿nie z wypalanych ³¹k i rowów.
Wyliczone straty w drzewostanach wynios³y 32.452 z³ nie licz¹c kosztów akcji gaœniczych i
strat niewymiernych. Sprawc¹
wszystkich po¿arów by³ cz³owiek przez nierozwa¿ne dzia³anie b¹dŸ celowe podpalanie.
Dostosujmy siê do apelu
b¹dŸmy ostro¿ni z obchodzeniem siê z ogniem, dbajmy o
nasze wspólne dobro jakim
jest las.
NADLEŒNICTWO

szy ogród i ukwiecony balkon. W ten sposób pokazujemy ludziom, ¿e doceniamy ich
starania o to, aby nasze ulice
wygl¹da³y jeszcze ³adniej.
- Jest pani bardzo zaanga¿owana w pracê na rzecz
swojej wsi, wiêc z pewnoœci¹
ma pani marzenia?
- O tak. I marzenia te dotycz¹ m³odzie¿y, której bardzo
zale¿y na skateparku. Nasza
m³odzie¿ przygotowa³a nawet
makietê tego obiektu, która pokazana zosta³a wójtowi.
Wydaje mi siê, ¿e pomys³ ten
spodoba³ siê naszemu wójtowi
i ju¿ zosta³a wylana p³yta, która mo¿e s³u¿yæ m³odzie¿y tak,
aby dzieciaki nie musia³y na
deskach jeŸdziæ po ulicach. Jeœli uda siê zrealizowaæ to marzenie, nie tylko ja bêdê siê z
tego bardzo cieszyæ, ale m³odzie¿ tak¿e.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Podstawowe zasady działania i pracy Rady Gminy Lubicz

Rada ustala
zadania

Rada Gminy kontroluje dzia³alnoœæ wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W
tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹, w sk³ad której wchodz¹
radni. Opiniuje ona wykonanie bud¿etu gminy i wystêpuje z
wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
Komisja rewizyjna wykonuje tak¿e inne zadania zlecone przez
Radê Gminy w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza
uprawnieñ kontrolnych innych komisji, powo³ywanych przez
radê gminy. Zasady i tryb dzia³ania komisji rewizyjnej okreœla
Statut Gminy.

Dyżury Radnych
Gminy Lubicz:
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1. Przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Anzel pe³ni dy¿ur w
Urzêdzie Gminy Lubicz (Lubicz ul. Toruñska 21) w pokoju nr
21 w ka¿dy wtorek w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz w Zespole Szkó³ Nr 2 w Grêbocinie w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 17.00 do 18.00.
2. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Zonenberg
pe³ni dy¿ur w miejscu zamieszkania (M³yniec Pierwszy ul. Toruñska 11a) ka¿dego dnia w godzinach od 9.00 do 17.00.
3. Radni wsi Z³otoria: Marian Rzeszotek (Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy) oraz Waldemar WoŸnica pe³ni¹ dy¿ur
w Szkole Podstawowej w Z³otorii (ul. Pomorska 9/11) w ka¿dy
pierwszy czwartek miesi¹ca od godz. 18.30.
4. Radna Maria Bêdlin pe³ni dy¿ur w Zespole Szkó³ Rolniczych
w Gronowie w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od
17.00 do 18.00.

5. Radny Leszek Budkiewicz pe³ni dy¿ur w miejscu zamieszkania
(Grabowiec 22a) w ka¿dy wtorek w godzinach od 17.00
Rada Gminy mo¿e powo³ywaæ sta³e i doraŸne komisje do okredo 18.00.
œlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot dzia³ania oraz sk³ad osobowy. Komisje podlegaj¹ Radzie Gminy, przedk³adaj¹ jej plan 6. Radny Marian Kêpczyñski pe³ni dy¿ur w miejscu zamieszkania (Lubicz ul. Leœna 13) ka¿dego dnia w godzinach od 16.00
pracy oraz sprawozdania z dzia³alnoœci.
do 18.00.
W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni, którzy nie
s¹ jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ 7. Radna El¿bieta Seweryn pe³ni dy¿ur 1-go ka¿dego miesi¹ca
wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
- w œwietlicy w Jedwabnie w godzinach od 16.00 do 16.30 oraz
- w œwietlicy w Rogówku od godziny 17.00
KOMISJA REWIZYJNA
El¿bieta Seweryn - Przewodnicz¹ca
Józefa Danuta Boroñ - Cz³onek
Juliusz Przybylski - Cz³onek
Wojciech Jacek Widliñski - Cz³onek

8. Radny Wojciech Widliñski pe³ni dy¿ur w Zespole Szkó³ Nr
2 w Grêbocinie w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 17.00 do 18.00.
9. Radna Marlena Ardanowska pe³ni dy¿ur w miejscu zamieszkania (Krobia ul. Dolina Drwêcy 79) w godzinach popo³udnio-

KOMISJA BUD¯ETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I wych ka¿dego dnia, w przypadkach nag³ych tel. 67-82-124.
PROMOCJI GMINY
Stanis³aw Nowakowski - Przewodnicz¹cy
Maria Bêdlin - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Hanna Anzel - Cz³onek
Marlena Ardanowska - Cz³onek
Leszek Budkiewicz - Cz³onek
Marian Kêpczyñski - Cz³onek
Kazimierz Rybacki - Cz³onek
El¿bieta Seweryn - Cz³onek
Waldemar WoŸnica - Cz³onek
Józefa Danuta Boroñ - cz³onek

10. Radny Ryszard Korpalski pe³ni dy¿ur w œwietlicy OSP w
Lubiczu w pierwszy pi¹tek po 15-tym ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 18.00 do 19.00

11. Radni wsi Lubicz Górny: Danuta Boroñ, Juliusz Przybylski oraz Stanis³aw Nowakowski pe³ni¹ dy¿ur w œwietlicy
osiedlowej Spó³dzielni Mieszkaniowej Lubicz przy ul. Rataja 8
w pierwszy czwartek ka¿dego miesi¹ca w godzinach od 18.00
do 19.00.
12. Radny Kazimierz Rybacki pe³ni dy¿ur w remizie OSP Brzezinko w ka¿dy czwartek w godzinach od 18.00 do 20.00.

KOMISJA OŒWIATY, ZDROWIA I RODZINY
Kazimierz Rybacki - Przewodnicz¹cy
Maria Bêdlin - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Hanna Anzel - Cz³onek
Zbigniew Zonenberg - Cz³onek
Juliusz Przybylski - Cz³onek

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŒRODOWISKA I
TURYSTYKI
Marlena Ardanowska - Przewodnicz¹ca
Stanis³aw Nowakowski - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Ryszard Korpalski - Cz³onek
Juliusz Przybylski - Cz³onek
Marian Rzeszotek - Cz³onek
Zbigniew Zonenberg - Cz³onek

KOMISJA SAMORZ¥DU I PORZ¥DKU PUBLICZNEGO
Ryszard Korpalski - Przewodnicz¹cy
Wojciech Widliñski - Zastêpca Przewodnicz¹cego
Leszek Budkiewicz - Cz³onek
Waldemar WoŸnica - Cz³onek
Marian Rzeszotek - Cz³onek

Budynek po by³ym przedszkolu w Lubiczu Dolnym doczeka³ siê remontu. Termin jego zakoñczenia przewidywany
jest na lipiec 2006r.

4

KWIECIEÑ 2006

V Powiatowy Konkurs
Recytatorski
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza uczniów klas gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie recytatorskim pt. „Jêzyk naszym skarbem œwiêtym”.
Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Che³m¿y. Konkurs organizowany jest z okazji proklamowania przez UNESCO 21 marca
– ŒWIATOWYM DNIEM POEZJI oraz Roku Jêzyka Polskiego.
Cel konkursu:
• Upowszechnianie kultury jêzyka polskiego
• Kszta³cenie wra¿liwoœci na piêkno ¿ywego s³owa
• Poszanowanie jêzyka ojczystego

Trwa budowa pe³nowymiarowej sali gimnastycznej przy
Zespole Szkó³ Nr 1 w Lubiczu Górnym. Zakoñczenie budowy 31 sierpnia 2006r.

Cały sprzęt Zarządu Dróg walczył ze skutkami zimy

Pomagali też
mieszkańcy
Sezon zimowy na prze³omie
2005 i 2006 r. roku da³ siê
we znaki s³u¿bom drogowym
odpowiedzialnym za zimowe
utrzymane dróg gminnych na
terenie gminy Lubicz. Zmienne warunki pogodowe - intensywne opady œniegu, œnie¿yce,
bardzo niskie temperatury dochodz¹ce do -30°C by³y przyczyn¹ powstawania zatorów na
drogach, kolein. Dodatkowym
utrudnieniem by³y tak¿e silne wiatry powoduj¹ce nawiewanie œniegu z pó³ na drogi, a
podczas œnie¿ycy tworzy³y siê
zamiecie œnie¿ne. Opady by³y tak intensywne, ¿e warstwa
œniegu zalegaj¹ca na drogach
wynosi³a od 0,5 do 1 m, a w
zani¿eniach terenu i parowach
dochodzi³a nawet do ponad 2
m. W tej sytuacji do odœnie¿ania dróg oraz zwalczania
œliskoœci zimowej zosta³y zmobilizowany zosta³ ca³y sprzêt.
Na drogach podczas odœnie¿ania tworzy³y siê wysokie burty z odgarnianego œniegu które
przekracza³y ponad 1 m wysokoœci dochodz¹c miejscami nawet do 2 m.
Uruchomiony zosta³ sprzêt
ciê¿ki jak spychacze, ³adowarki itp. W okresie najwiêkszych
opadów œniegu, zawiei i zamieci œnie¿nych praca sprzêtu
zewnêtrznego oraz pracowników Zarz¹du Dróg w Lubiczu
trwa³a po 16 godzin na dobê.

Ponadto do pomocy bezinteresownie w³¹czy³a siê czêœæ
mieszkañców
dysponuj¹ca sprzêtem do odœnie¿ania
za co Zarz¹d Dróg w Lubiczu
serdecznie dziêkuje.
Skutki zimowej aury odbi³y siê zwiêkszonymi wydatkami bud¿etowymi. Przez okres
zimowy Zarz¹d Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu przeznaczy³
na zimowe utrzymanie 450 ton
piasku i 50 ton soli. £¹cznie zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubicz
wynios³o ponad 130.000 z³.
W chwili obecnej rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z usuwaniem piasku zalegaj¹cego na
drogach i ulicach po zimowym
utrzymaniu dróg. Pracownicy Zarz¹du Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej
na bie¿¹co sprz¹taj¹ i wywo¿¹
zalegaj¹cy piasek z ulic.
W skutek wyj¹tkowo mroŸnej
i œnie¿nej zimy, u¿ycia bardzo
du¿ej iloœci soli do zwalczania œliskoœci oraz nadmiernego obci¹¿enia pojazdami,
nawierzchnie asfaltowe uleg³y wyj¹tkowo licznym uszkodzeniom i spêkaniom. Zarz¹d
Dróg w Lubiczu przyst¹pi³ do
wykonywania remontów cz¹stkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie
ca³ej gminy Lubicz.
J.A.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych.
2. Uczestnicy przygotuj¹ dowolnie wybrany utwór z twórczoœci poetów polskich
3. Czas trwania recytacji nie mo¿e przekroczyæ 5 minut
4. W ocenie recytatorów bêd¹ brane pod uwagê nastêpuj¹ce aspekty:
• stopieñ trudnoœci utworu
• interpretacja tekstu
• poprawnoœæ przekazu
• ogólny wyraz artystyczny
Przebieg konkursu:
Konkurs odbywaæ siê bêdzie w 2 etapach:
• pierwszy-etap gminny, odbêdzie siê w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Lubiczu Dolnym w dniu 19 kwietnia 2006 roku
i wy³oni 2 uczestników do eliminacji powiatowych
• drugi- etap powiatowy, odbêdzie siê w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czernikowie w dniu 28 kwietnia 2006 roku

Na zwycięzców czekają nagrody
Wszyscy chêtni mog¹ zg³aszaæ siê do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym oraz Filii GBP w Lubiczu Górnym, Grêbocinie, Gronowie i Z³otorii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO
UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W dniu 10.03.2006 w Z³ejwsi Wielkiej i 11.03.2006 w
Grzywnie odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego w
mini koszykówce. Gminê nasz¹ reprezentowa³a SP nr1 z
Lubicza Dolnego. Ch³opcy zajêli VIII, a dziewczêta VI miejsce w powiecie.
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Złoci i diamentowi
Jubilaci
W styczniu br. trzy pary ma³¿eñskie mieszkaj¹ce na terenie
gminy Lubicz odchodzi³y jubileusz d³ugoletniego po¿ycia
ma³¿eñskiego. Pañstwo W³adys³awa i Józef Nowakowscy
z Lubicza Górnego œwiêtowali szeœædziesi¹t¹ rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego,
czyli „Diamentowe Gody”. Natomiast Pañstwo Wanda i Wac³aw Kowalscy z Grêbocina
prze¿yli razem szeœædziesi¹t
piêæ lat i w tym roku obchodzili „Brylantowe Gody”.
Z okazji tak donios³ych rocznic Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy i Kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego kwiaty i dyplomy z gratulacjami i ¿yczeniami zdrowia, szczêœcia oraz
doczekania w dostatku kolejnych rocznic.
Obydwie pary Jubilatów zosta³y odznaczone medalami za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w 50
rocznicê œlubu.
W styczniu br. z okazji piêædziesi¹tej rocznicy œlubu „Z³otych Godów” medalami „za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” odznaczeni zostali Pañstwo Janina i Benedykt Bejger
z Krobi. Piêædziesi¹t lat to wiele, ale minê³y szybko, a wszystkie prze¿ycia w ci¹gu tych
d³ugich lat - radoœci i smutki
- zwi¹za³y ich jeszcze bardziej.
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Troszczyli siê wspólnie przez te
wszystkie lata o zapewnienie
bytu rodzinie, o dobre wychowanie dzieci i ich przysz³y los.
Jubilaci s¹ bardzo szczêœliwi
i dumni, ¿e wychowali 8 dzieci , doczekali siê 14 wnuków
i 1 prawnuka, którzy s¹ im
wdziêczni za trud i poœwiêcenie oraz darz¹ ich wielkim szacunkiem.
„Z³ote Gody” obchodzili Pañstwo Regina i Klemens Dybowscy z Grêbocina. Dostojni
Jubilaci wytrwali razem w
zwi¹zku ma³¿eñskim 50 lat, z
czego siê ogromnie ciesz¹ i s¹
bardzo szczêœliwi. Doczekali
siê 3 dzieci i 6 wnucz¹t. Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ
„za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” odby³a siê 1 lutego br. w
Urzêdzie Stanu Cywilnego w
Lubiczu. Wójt gminy Lubicz, Pañstwo W³adys³awa i Józef Nowakowscy z Lubicza
Marek Olszewski, w imieniu Górnego
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej odznaczy³ Jubilatów
medalami. Ma³¿onkowie wyrazili sobie nawzajem serdeczne podziêkowania za wspólnie
prze¿yte lata i z³o¿yli przyrzeczenie, ¿e uczyni¹ wszystko
aby ich ma³¿eñstwo by³o nadal
szczêœliwe.
By³y gratulacje i ¿yczenia doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic, a tak¿e
kwiaty, pami¹tkowe zdjêcie
oraz
symboliczna
lampka
szampana.

Pañstwo Janina i Benedykt Bejger z Krobi

Pañstwo Regina i Klemens Dybowscy z Grêbocina

Pañstwo Wanda i Wac³aw Kowalscy z Grêbocina
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BRAWO OLA !!!!!
11 marca 2006r. w Zespole Szkó³ nr 28
w Toruniu, odby³o siê uroczyste podsumowanie
czterech konkursów,
organizowanych w 2005r. przez LIGÊ OCHRONY
PRZYRODY - Zarz¹d Okrêgu w Toruniu.
W konkursie indywidualnym
„OSOBLIWOŒCI PRZYRODNICZE”,
uczennica naszej szko³y Ola Cieœlikowska
zajê³a III miejsce w okrêgu.
Nagrody laureatom wrêcza³ Marsza³ek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Waldemar Achramowicz.

Prace społecznie
użyteczne
Wójt Gminy Lubicz informuje, ¿e w okresie od 25
kwietnia do 24 paŸdziernika 2006r. na terenie gminy
Lubicz zostan¹ zorganizowane
prace spo³ecznie u¿yteczne.
Prace bêd¹ zorganizowane dla
kobiet oraz mê¿czyzn i dotyczyæ bêd¹ g³ównie prac porz¹dkowych na terenie gminy.

Zgodnie z treœci¹ art. 73 a
ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta Powiatowy
mo¿e skierowaæ na wniosek
gminy bezrobotnego bez prawa
do zasi³ku korzystaj¹cego ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej
do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych. Bezrobot-

do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lubiczu, gdzie
zostan¹ wpisane na listê kandydatów do wykonywania w/w
prac. Lista kandydatów umo¿liwi ustalenie harmonogramu
prac w poszczególnych miejscowoœciach.
ny mo¿e wykonywaæ pracê w
Zg³oszenia osób chêtnych
miejscu zamieszkania lub pobytu do 10 godzin w tygodniu. do wykonywania prac spoZa ka¿d¹ godzinê pracy przy- ³ecznie u¿ytecznych przyjs³uguje wynagrodzenie w kwo- mowane bêd¹ do dnia 19
cie 6,- z³otych.
kwietnia 2006r. do godziOsoby zainteresowane wy- ny 15.00 w pokoju Nr 1
konywaniem prac spo³ecznie u pracownika socjalnego
u¿ytecznych na terenie gmi- Gminnego Oœrodka Pomocy
ny proszone s¹ o zg³oszenie siê Spo³ecznej.

Sukces szóstoklasisty ze Szkoły Podstawowej w Grębocinie
„Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który roœnie nie na ka¿dej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak”. (J. Fabre)
3 kwietnia 2006 roku o godzinie 12.00 w sali widowiskowej
Pa³acu M³odzie¿y w Bydgoszczy, przy ulicy Jagielloñskiej
27 rozpoczê³a siê uroczystoœæ
rozdania nagród laureatom
konkursów przedmiotowych z
matematyki i jêzyka polskiego.
Wœród zaproszonych zna-

laz³ siê uczeñ klasy VI a Szko³y Podstawowej w Grêbocinie
– Andrzej Rumiñski wraz ze
swoj¹ nauczycielk¹ matematyki pani¹ mgr Katarzyn¹ Rzepeck¹.
Z r¹k p.o. Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oœwiaty pani Teresy Kordas Andrzej

otrzyma³ nagrodê i dyplom
za zajêcie pierwszego miejsca w etapie wojewódzkim
Konkursu
Matematycznego dla uczniów szkó³ podstawowych, w którym uzyska³
maksymalna iloœæ punktów.
Jako laureatowi zawodów
ostatniego stopnia konkursu
wojewódzkiego przys³uguj¹ mu
nastêpuj¹ce uprawnienia:
1. wyszczególnienie osi¹gniêæ
na œwiadectwie ukoñczenia
szko³y podstawowej,
2. zwolnienie ze sprawdzianu,
3. uzyskanie ze sprawdzianu
najwy¿szego wyniku,
4. celuj¹ca roczna ocena klasyfikacyjna z matematyki,
5. przyjêcie do wybranego gimnazjum niezale¿nie od kryteriów okreœlonych w statucie
szko³y.
Sukces ten Andrzej zawdziêcza swojej wytrwa³ej pracy oraz
pomocy ze strony szko³y, do
której uczêszcza. Od 1 wrzeœnia 2004 roku Andrzej realizuje program indywidualny z
matematyki pod opiek¹ pani
Katarzyny Rzepeckiej.
Nie jest to pierwsze osi¹gniêcie Andrzeja. W IV kla-

sie by³ laureatem, a w klasie
V osi¹gn¹³ wynik bardzo dobry w Miêdzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
oraz zaj¹³ III miejsce w Lidze
Zadaniowej – konkursie matematycznym klas VI szkó³
podstawowych
województwa
kujawsko-pomorskiego.
Gratulujemy Andrzejowi i
niech jego przyk³ad zachêci innych do wysi³ku i wykorzystania mo¿liwoœci stwarzanych
przez szko³ê.
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