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Uczestnicy finału Konkursu Wiedzy Rolniczej (od lewej): Adam Łubianka, Mieczysław Kukowski, 
Wojciech Grabowski, Leszek Śliwiński, Czesław Osak i Wojciech Socha

Nowy mistrz wiedzy rolniczej
Ostatniego dnia lutego odbył się XVII Konkurs Wiedzy 
Rolniczej w Łubiance, w którym wzięło udział 17 rolni-
ków z ośmiu sołectw. Celem konkursu jest niezmiennie 
szerzenie wiedzy rolniczej, a organizatorami byli: Gmina 
Łubianka i K-P Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Przy-
siek. 

Najlepszy wynik w eliminacjach pisemnych uzyskał ubie-
głoroczny zwycięzca Leszek Śliwiński (Wymysłowo) 39/50 
pkt. O dwa ostatnie miejsca w finale rozegrano dogrywkę 
z udziałem aż czterech uczestników. Później sześciu naj-
lepszych odpowiadało na pytania z chowu i hodowli zwie-
rząt gospodarskich, wspólnej polityki rolnej, bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie, jak również zagadnień zwią-
zanych z działalnością Agencji Rynku Rolnego i Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jurorami byli: 
dr inż. Jan Dybała (UTP w Bydgoszczy), Barbara Korna-
szewska (ARR Oddział Terenowy w Bydgoszczy), Agnieszka 
Kopcińska (KRUS Placówka Terenowa w Grudziądzu), Woj-
ciech Chwilczyński (K-P Izba Rolnicza z/s w Przysieku) oraz 
Kamil Kalemba (ARiMR Biuro Powiatowe w Toruniu). 
Finaliści udzielili odpowiedzi łącznie na 30 pytań w obec-
ności publiczności, wśród której znaleźli się m.in. Wójt Gmi-
ny Łubianka Jerzy Zająkała, Przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Cywiński, członek zarządu Powiatu Toruńskiego 
Honorata Żeglarska, radni naszej gminy, sołtysi, przedstawi-
ciele jednostek obsługujących rolnictwo i sponsorów konkur-
su oraz rolnicy. 

Wyniki siedemnastej edycji KWR w Łubiance przedstawia-
ją się następująco:

Kategoria indywidualna: 1. Adam Łubianka (Dębiny) 13 
pkt., 2. Leszek Śliwiński (Wymysłowo) 12,5 pkt. (39 pkt. 
w teście), 3. Wojciech Grabowski (Biskupice) 12,5 pkt. 
(36 pkt. w teście), 4. Czesław Osak (Łubianka) 11,5 pkt., 

5. Wojciech Socha (Biskupice) 10,5 pkt., 6. Mieczysław 
Kukowski (Warszewice) 9 pkt.

Kategoria zespołowa: 1. Łubianka (Czesław Osak,
Wojciech Machnicki, Artur Ziółkowski) 93 pkt., 2. War-
szewice (Mieczysław Kukowski, Zdzisław Głaszcz, Tomasz 
Szczechowski) 92 pkt., 3. Dębiny (Adam Łubianka, Piotr 
Dębek, Agnieszka Schmidt-Łubianka) 87 pkt.

Kategoria do 28 lat: 1. Wojciech Grabowski (Biskupice), 
2. Czesław Osak (Łubianka), 3. Jarosław Ordon (Bierzgło-
wo).

Finaliści otrzymali cenne nagrody, a wszyscy uczest-
nicy konkursu wartościowe upominki ufundowane przez 
sponsorów, którymi, obok Gminy Łubianka, byli: „SEPPA” 
z Chełmży/Warszewic, SKR „AGROMECH” z Łubianki, Kom-
pania Recyklingowa z Torunia/Biskupic, Bank Spółdziel-

czy z Torunia/Łubianki, GS „Samopomoc Chłopska” z Łu-
bianki, „FRANK” z Chełmży, Bayer Crop Science, „AGRO-
MIX” z Łubianki, „SOCHA” z Wybcza, „FINC Adam” z Toru-
nia, „ZIP AGRO” z Kurzejewa k. Warlubia, „DOSSCHE”, „FA-
ROL” z Falęcina, K-P Izba Rolnicza z/s w Przysieku, „ART-
MANN” z Czołowa k. Radziejowa, „HODROL” ze Skąpego 
k. Chełmży, „RAITECH” z Brzozia k. Bydgoszczy, Bogdan 
Garczyński (dyrektor w „WEST BUD” Koszalin), „AGMAR” 
z Łubianki oraz „DANKO” z Choryni k. Kościana i ARR OT 
z Bydgoszczy. Konkurs zakończył pyszny poczęstunek przygo-
towany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance.

Władzom gminy, instytucjom i firmom oraz wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do przeprowadzenia XVII Konkur-
su Wiedzy Rolniczej w Łubiance składamy serdeczne podzię-
kowania. Tadeusz Wierzbowski

W dniu 2 marca w sołectwie Brąchnowo odbyło się 
zebranie wiejskie, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
wsi oraz wójt Jerzy Zająkała.

Po powitaniu przez sołtysa uczestników zebrania głos 
zabrał wójt, który mówił o przedsięwzięciach rozwojowych 
gminy na bieżący rok, o gospodarce odpadami i powsta-
niu Straży Gminnej. Punkt dotyczący zużycia energii i ochro-
ny środowiska przedstawił Radosław Kowalski, pracownik UG, 
odpowiedzialny za odnawialne źródła energii. Następnie sołtys 
Adam Noworacki zaprezentował sprawozdanie z działalności 
swojej i Rady Sołeckiej za 2011 rok oraz zapoznał mieszkań-
ców z Funduszem Sołeckim na obecny rok.

Podziękował mieszkańcom i organizacjom za zaangażowa-
nie się i współpracę na rzecz sołectwa. Wyraził nadzieję, by ta 
współpraca układała się jeszcze lepiej, co w przyszłości przeło-
ży się na wymierne rezultaty, a wieś będzie na miarę XXI wieku.

- Stare przysłowie mówi, że zgoda buduje, a niezgoda 
rujnuje - doda. - Dziś my, mieszkańcy wsi, możemy decydo-
wać o tym, co można u nas poprawić, korzystając z Fundu-
sze Sołeckiego. Niech każdy z nas zada sobie pytanie, co zro-
bił dla wsi i gminy, a nie - co wieś i gmina zrobiły dla niego. 

Zebranie przebiegło w atmosferze dialogu. W dyskusji 
poruszano wiele spraw dotyczących życia mieszkańców, 
m.in. kwestię ulicy Dożynkowej, rozbiórki budynku przy 
ul. Lipowej, naprawy dachu nad stołówką i kuchnią w gim-
nazjum, modernizacji ul. Niepodległości i Ks. Z. Szulca 
z uwzględnieniem budowy chodników czy uszkodzonej 
nawierzchni na ul. Wesołej. Powołano też 10-osobowy 
zespół do opracowania planu odnowy wsi. Na zakończenie 
zebrania wójt zabrał głos w sprawie podatku rolnego i od nie-
ruchomości za rok 2012 oraz związanych z tym podwyżek, 
które mieszkańcy przyjęli ze zrozumieniem.

  Adam Noworacki

Po zebraniu w Brąchnowie

Gmina Łubianka
Liczba mieszkańców gminy, według stanu 

na 28 marca 2012 roku - 6476 osób, w tym:
- liczba mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały - 6.337
- liczba mieszkańców zameldowanych 

na pobyt czasowy - 139

Opłaty za wodę i ścieki
Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XIII/87/2012 
z dnia 6 lutego 2012 roku Rady Gminy Łubianka z dniem 
21 kwietnia 2012 roku nastąpi zmiana stawek za wodę 
oraz ścieki. 

Opłaty po zmianach wynoszą: za 1 m3 wody 2,45 zł (brut-
to), za 1 m3 ścieków 3,99 zł (brutto)

 Andrzej Sierocki


