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Bezpłatna gminna linia autobusowa dla mieszkańców

Tu nie musisz kupować biletu
Lubicz jest pierwszą gminą wiej-
ską w województwie, która uru-
chomiła bezpłatne przejazdy! Od 
10 lutego linią nr 107 mieszkańcy 
jadą za darmo po zmodyfikowanej 
trasie. Umożliwia to poruszanie się 
po terenie gminy, dojechanie do 
urzędu lub wygodną przesiadkę 
do autobusów MZK jadących do 
Torunia.

Trasa linii 107 została zachowana, 
ale i przedłużona - do tej pory bus 
poruszał się wahadłowo, teraz jedzie 
po okręgu: Lubicz Górny, Krobia, 
Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec 
Pierwszy, Jedwabno, Rogówko, Ro-
gowo, Grębocin, Lubicz Dolny, Lu-
bicz Górny. 
Bezpłatna „sto siódemka” to pilotaż. 
Na terenie naszej gminny, po wygra-
nym przetargu, kursują jeszcze dwie 
linie tego samego przewoźnika – 
105 i 106. Gmina również analizuje 
możliwości finansowe i logistyczne 
uruchomienia tych połączeń jako 
darmowych.

Urząd będzie monitorować funkcjono-
wanie linii 107, ale prosi także miesz-
kańców o przekazywanie swoich opinii 

dotyczących tego kursu. Należy je prze-
syłać na e-maila info@lubicz.pl z tytu-
łem w temacie „107”.

Więcej na ten temat, mapa trasy, roz-
kład jazdy - str. 3.
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Rada Gminy Lubicz uchwaliła tegoroczny budżet

22 mln zł na nasze inwestycje!
- To jest budżet ambitny, rozwojowy 
i mocno inwestycyjny – mówi wójt Lu-
bicza Marek Nicewicz. Gmina Lubicz 
na drogi wyda rekordowe 12 mln zł.

Tegoroczny budżet gminy dysponuje 
118,8 mln zł, a zaplanowane wydatki 
to 121,5 mln zł.

- Jeszcze nigdy w historii tego samo-
rządu nie przeznaczono aż 22 mln zł 
na inwestycje – mówi wójt Marek 
Nicewicz. 
Poza drogami samorząd Lubicza bę-
dzie kontynuował budowę kanaliza-
cji – za ponad 5 mln zł, przeprowa-
dzi dalszy ciąg rewitalizacji Lubicza 

Górnego, organizując za ok. 1 mln 
zł miejsce rekreacji z nowoczesnym 
placem zabaw dla dzieci, pumptrac-
kiem dla młodzieży oraz publiczną 
toaletą. 1 mln zł gmina wyda na bu-
dowę ścieżek rowerowych (w part-
nerstwie z województwem i powia-
tem), zajmie się także przebudową 

remizy w Złotorii, na co zaplanowa-
no 0,5 mln zł. Ok. 3 mln zł zagwaran-
towano na dopłaty do komunikacji 
publicznej – dla MZK i prywatnego 
przewoźnika.
Szerzej o tym piszemy piszemy na str. 2.
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Ten wynik WOŚP przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania

Dziękujemy za Wasze ogromne serce
133 292,01 zł, 54 Euro, 80 koron 
szwedzkich i inna drobna obca wa-
luta – tyle zebraliśmy w gminie 
Lubicz podczas tegorocznego Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Ugotowanie obiadu przez 
wójta Marka Nicewicza sprzedało 
się za 3200 zł!

Zarówno zebrana kwota, jak i udział 
mieszkańców w Orkiestrze przerosły 
nasze najśmielsze oczekiwania. Przy-
pomnijmy, że gminne szkoły w WOŚP 
grały od wielu lat, ale po raz pierwszy 
stworzyliśmy oficjalny sztab gminny 
i dzięki zaangażowaniu wielu środo-
wisk w wośpowy weekend przygoto-
waliśmy aż kilka dużych wydarzeń.
11 stycznia odbył się I Lubicki Bieg 
dla WOŚP „Z Biegiem Drwęcy”. Z za-
proszenia Gminy Lubicz i gminnego 
lubickiego sztabu WOŚP skorzystało 

ok. 200 osób, które zmierzyły się na 
dwóch dystansach 1-kilometrowym dla 
dzieci i 5-kilometrowym dla młodzieży 
i dorosłych. Cały dochód z wpisowe-
go – 4055 zł - został przeznaczony dla 
Orkiestry. W biegu krótszym pierwszy 
na metę przybiegł Tymon Jasiński, 
przed Sławomirem Balickim i Kami-
lem Bunczkiewiczem. Na dłuższym 
dystansie zwyciężył Łukasz Kalata, II 
był Sławomir Foremski, a III Mariusz 
Dudek. Najlepsze panie to Sylwia Rok
-Szpala i Anna Araseniuk.
Przy okazji wydarzenia oddano także 
11 litrów krwi.
W sobotę Złotoria z sukcesem zorgani-
zowała charytatywny bal „Dar serca”. 
W niedzielę 12 stycznia po południu 
wydarzenia orkiestrowe z dużą mocą 
wybrzmiały w kilku sołectwach. Do 
akcji przystąpiła Złotoria, Krobia, Ro-
gowo, Rogówko, Grębocin oraz szko-

ła w Lubiczu Górnym. W Józefowie 
dołączyli miłośnicy zimnych kąpieli. 
Pieniądze zbierano także w Gronowie, 
Grabowcu i Młyńcach.
O 16.30 ruszył gminny Finał w szko-
le w Lubiczu Dolnym, gdzie sala pę-
kała w szwach. Zobaczyliśmy występ 
uczniów wraz z rodzicami oraz zespo-
łu Moms from the heart, pokaz tańca 
towarzyskiego, udzielania pierwszej 
pomocy, judo i bańkowego szaleństwa, 
a także ekscytujący pokaz użycia na-
rzędzi hydraulicznych w wykonaniu 
lubickich strażaków. Nie zabrakło tak-
że kiermaszu, animacji dla dzieci, prze-
jażdżek oldtimerami, a na zakończenie 
o 20.00 „Światełka do nieba” z wy-
korzystaniem zimnych ogni, latarek 
i świateł samochodowych.
Dzięki ludziom ogromnego serca lubicki 
sztab na licytacje zebrał aż kilkadziesiąt, 
często wartościowych, przedmiotów i in-

nych atrakcji, m.in. drewniane kanu (wy-
licytowane za 3600 zł), ugotowanie obia-
du przez wójta Marka Nicewicza (3200 
zł), oprawioną reprodukcję pocztówki 
przejścia granicznego w Lubiczu wraz 
oryginalnym rosyjskim bagnetem z cza-
sów zaborów (2400 zł) oraz m.in. cenne 
gadżety od sportowców, „podwózkę” 
oldtimerem na okolicznościową impre-
zę, dwa kombinezony lotnicze, akwarele, 
vouchery na lot widokowy nad Toruniem 
i na nurkowanie w syrenim ogonie, a tak-
że zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, tort 
w kształcie serca czy rękodzieło od osób 
niepełnosprawnych, itd. 
- Jestem pod ogromnym wrażeniem 
zaangażowania mieszkańców – mówi 
wójt Marek Nicewicz. – Wszystkim 
bardzo dziękuję.
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Fotoreportaż z WOŚP znajdziecie na 
rozkładówce

Fot. Marek Kwiatkowski Inauguracyjny przejazd linią wójta gminy Marka Nicewicza i sołtysów



Na inwestycje radni przeznaczyli aż 22 mln zł

To jest budżet, który pozwala nam budować
- To jest budżet ambitny, rozwojowy 
i mocno inwestycyjny – mówi wójt Lu-
bicza Marek Nicewicz. Gmina Lubicz 
na drogi wyda rekordowe 12 mln zł.

Tegoroczny budżet gminy dysponuje 
118,8 mln zł, a zaplanowane wydatki 
to 121,5 mln zł.
- Jeszcze nigdy w historii tego samorzą-
du nie przeznaczono aż 22 mln zł na in-
westycje – mówi wójt Marek Nicewicz. 
– Przy rosnącym obciążeniu finansowym 
samorządów uważam to za sukces. Zgod-
ne przyjęcie budżetu było efektem współ-
pracy całej rady i konstruktywnej dysku-
sji. Oczywiście nie obyło się bez ścierania 

poglądów, ale ostatecznie wszyscy uznali, 
że należy uwzględnić priorytety.
Aż 12 mln zł to budowa gminnych dróg.
To konsekwentne działanie, które władze 
Lubicza zapowiadały tuż po wyborach. 
Dlatego w ubiegłym roku przygotowa-
no harmonogram modernizacji dróg na 
całą 5-letnią kadencję, który wcześniej 
konsultowano nie tylko w sołectwach, 
ale także, zbierając uwagi od mieszkań-
ców i organizując specjalny dyżur władz 
gminy dla osób, które chciały zwypowie-
dzieć się w tej sprawie. 
Poza drogami samorząd Lubicza będzie 
kontynuował budowę kanalizacji – za 
ponad 5 mln zł, przeprowadzi dalszy 

ciąg rewitalizacji Lubicza Górnego, 
budując za ok. 1 mln zł miejsce rekre-
acji z nowoczesnym placem zabaw dla 
dzieci, pumptrackiem dla młodzieży 
oraz publiczną toaletą. 1 mln zł gmina 
wyda na budowę ścieżek rowerowych, 
zajmie się także przebudową remizy 
w Złotorii, na co zaplanowano na to 0,5 
mln zł. Ok. 3 mln zł zagwarantowano na 
dopłaty do komunikacji publicznej – dla 
MZK i prywatnego przewoźnika, jedno-
cześnie uruchamiając dla mieszkańców 
bezpłatną linię busową, o czym szerzej 
piszemy na str. 3.
Najwyższe kwoty zostały przeznaczo-
ne na realizację ustawowych zadań 
w zakresie pomocy społecznej – pra-
wie 35 mln zł i edukacji - 33 mln zł.
– Pomoc społeczna 28 proc. a inwestycje 
18 proc. - to jest dobry budżet? – napisała 
na gminnym FB oburzona pani Ania. Po-
moc społeczna to jedno z zadań, na które 
gmina otrzymuje dotacje celową z budże-
tu państwa i może ją przeznaczyć wy-
łącznie na określone ustawami obowiązki 
związane ze świadczeniami socjalnymi. 
Tylko samo 500 +, wypłacane właśnie 
z tej puli mieszkańcom, to prawie 22 mln 
zł. Podobnie jest z oświatą, gdzie zresz-
tą pieniędzy przekazywanych gminom 
przez państwo nie starcza od wielu lat. 
Co roku Lubicz dopłaca do edukacji kilka 
milionów zł z gminnego budżetu.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie 
zadowolimy wszystkich, ale nie da się 
zrobić wszystkiego na raz. Na dodatek 
co roku na samorządy nakłada się coraz 
więcej obowiązków, które wymagają 
dodatkowych środków – podsumowuje 
Zbigniew Barcikowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Lubicz.
- Finanse gminy są w dobrej kondycji 
i jesteśmy bezpieczni pod względem 
zadłużenia – zapewnia wójt Marek 
Nicewicz. - Zdecydowaliśmy wraz 

z radnymi o nieznacznym powiększe-
niu długu gminy, aby móc zrealizować 
oczekiwane przez mieszkańców in-
westycje. Nie czekamy z tym do roku 
wyborczego, co jest w polityce samo-
rządowej częstą i smutną praktyką. Po 
prostu robimy swoje.
Uchwalony 30 stycznia tegoroczny bu-
dżet gminy Lubicz, to pierwszy samo-
dzielny budżet wybranego w ostatnich 
wyborach wójta Marka Nicewicza.
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ZUK przejął większość zadań zarządu dróg

usługi komunalne  
w gminie po nowemu
W gminie Lubicz powstaje Zakład 
Usług Komunalnych, do którego 
zadań należy m.in. utrzymanie i re-
monty dróg, sprawy związane z ka-
nalizacją i wodociągami czy utrzy-
manie świetlic i placów zabaw. 

Od początku roku nie ma już Zarządu 
Dróg Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej (ZDGKiM). Mienie zlikwi-
dowanej jednostki budżetowej zostało 
wniesione aportem na pokrycie udziałów 
w kapitale gminnej spółki Lubickie Wo-
dociągi, na której bazie powstaje Zakład 
Usług Komunalnych. 
- Nowa nazwa jest przyjęta uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspól-
ników – mówi Wojciech Rakowiecki, 
zastępca wójta gminy Lubicz. - Obecnie 
czekamy na wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Dopiero wtedy będzie można 
w pełni posługiwać się nową nazwą.
- Funkcjonowanie w ramach spółki 
prawa handlowego posiadającej osobo-
wość prawną daje większe możliwości 
rozwojowe – dodaje zastępca wójta. 
- Spółka może też samodzielnie, w po-
rozumieniu z właścicielem, czyli gminą, 
aplikować o środki pomocowe, przy po-
mocy których doposaży się w niezbęd-
ny sprzęt specjalistyczny do konserwa-
cji i zarządzania istniejącą infrastrukturą 
czy też realizacji dodatkowych zadań 
inwestycyjnych. Przewagą spółki nad 
samorządową jednostką budżetową jest 
także możliwość prowadzenia działal-
ności inwestycyjnej w szerszym zakre-
sie, wykraczającym poza zadania reali-
zowane przez jednostkę budżetową.
Z dniem likwidacji ZDGKiM spółka 
przejęła też pracowników i większość 
dotychczasowych zadań zlikwidowa-
nej jednostki.
Zakład Usług Komunalnych ma 
w swoim zakresie:

• zadania związane z utrzymaniem 
i eksploatacją (w tym odśnieżaniem) 
gminnych dróg, chodników i in-
nych urządzeń; remontami, a także 
zapewnieniem usług (robocizna na 
zlecenie) związanych z realizacją 
funduszy sołeckich

• zarządzania i gospodarowania nieru-
chomościami, gdzie prawo przysłu-
guje gminie

• utrzymania świetlic, obszarów spor-
towych, placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych

• gospodarki komunalnej, a w szcze-
gólności utrzymania czystości 
i porządku na gminnych drogach, 
ulicach, placach i obszarach gmin-
nej zieleni

• likwidacji dzikich wysypisk śmieci
• sprzątania po imprezach organizo-

wanych przez gminę
• wyłapywania bezpańskich psów
• zapewnienie obsługi i funkcjonowa-

nia Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK).

W spółce pozostają także sprawy zwią-
zane z wodociągami i kanalizacją.
Zakład Usług Komunalnych mieści 
się przy ul. Toruńskiej 56 (budynek 
Lubickich Wodociągów) w Lubiczu 
Dolnym, nr tel. 56 678 53 14.
Pozostała część zadań ZDGKiM, wraz 
z pracownikami, została przejęta przez 
Urząd Gminy Lubicz.
• W urzędzie są teraz załatwiane 

wszystkie tematy związane z przy-
gotowywaniem decyzji na zajęcie 
pasa drogowego, m.in. w celu pro-
wadzenia robót ziemnych w pasach 
drogowych dróg gminnych, uzgad-
niających lokalizację urządzeń infra-
struktury technicznej niezwiązanej 
z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 
(wodociągi, kanalizacja, gazocią-

gi, linie elektroenergetyczne) oraz 
wskazanie warunków odtworzenia 
pasów drogowych do stanu pierwot-
nego po wykonaniu prac budowla-
nych, a także realizacja wniosków 
w zakresie wycinki drzew w pasie 
drogowym dróg gminnych.

• To także rozpatrywanie wniosków 
dotyczących warunków i zgody na 
wykonanie zjazdów z dróg gminnych.

• Realizacja prac związanych z ozna-
kowaniem dróg gminnych.

• Zaliczanie dróg do kategorii drogi 
gminnej publicznej.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. 
nr 13 (I piętro), tel. 56 621 21 98, t.
rafinski@lubicz.pl.
Druga część tematów przejętych przez 
urząd:
• ustalanie numerów porządkowych 

budynków na terenie gminy Lubicz,
• nadawanie nazw ulic,
• prowadzenie ewidencji nazw ulic 

i numerów porządkowych – aktuali-
zowanie w programach ewidencyj-
nych (Geoportal Powiatu Toruńskie-
go, e-mapa gminy Lubicz),

• koordynowanie prac związanych z bie-
żącym utrzymaniem dróg (czyli, np. 
wyrównanie drogi gruntowej, prze-
wrócony znak drogowy, itp.), a następ-
nie zlecanie wykonawstwa do ZUK

• prowadzenie spraw związanych ze 
szkodami powstałymi na drogach 
gminy Lubicz (ubezpieczenie OC),

• prowadzenie ewidencji dróg, obiek-
tów mostowych, przepustów, spo-
rządzanie informacji o gminnych 
drogach publicznych, sporządzanie 
wymaganych sprawozdań

• prowadzenie inwestycji drogowych.
Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. 
nr 13 (I piętro), tel. 56 621 21 98, 
m.jarosz@lubicz.pl.
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Informacja dla rodziców

rekrutacja dzieci
Ruszyła rekrutacja do publicznego 
przedszkola „Chatka Puchatka”, od-
działów przedszkolnych i klas pierw-
szych w szkołach naszej gminy.

Przypominamy, że także w Szkole Pod-
stawowej w Gronowie będą funkcjono-
wały dwa 10-godzinne oddziały przed-
szkolne. Jeden dla dzieci 3-4-letnich, 
drugi dla dzieci 5-6-letnich. 

Wszystkie potrzebne wzory dokumen-
tów znajdziecie na www.lubicz.pl. 
Wszelkie wątpliwości wyjaśniają se-
kretariaty przedszkola i szkół, a także 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół i Przedszkoli - tel. 884 808 953.
Od września nowa niepubliczna placów-
ka - żłobek i przedszkole – powstaje też w 
Złotorii. Informację znajdziecie na profilu 
fejsbukowym „Sołectwo Złotoria”.(KM)

Dzięki Tobie gmina może się rozwijać

rozlicz PIT 
i wspieraj rozwój
Pieniądze z Twoich podatków mogą 
trafić do gminy Lubicz. Nie musisz 
być zameldowany, wystarczy że tu 
mieszkasz i poinformujesz o tym 
Urząd Skarbowy. Twoje pieniądze 
z PIT w 38 proc. wracają do budże-
tu gminnego w postaci udziału we 
wpływach z tego podatku.

Skąd gmina ma pieniądze? Na jej do-
chód składają się dochody własne oraz 
pochodzące z budżetu państwa – dota-
cje celowe i subwencje ogólne. Dota-
cje celowe muszą być przeznaczone na 
konkretnie wskazane zadania, subwen-
cje ogólne uzupełniają dochody własne 
gminy. A jednym z głównych źródeł 
dochodów własnych jest dla gminy 
udział we wpływach z podatku PIT. 
- Dlatego wszystkich tych mieszkańców, 
którzy zamieszkują w miejscowościach 
znajdujących się na terenie gminy Lu-
bicz, a którzy z różnych przyczyn posia-
dają inne adresy zameldowania, zachę-
camy do rozliczania się zeznaniem PIT 
w Urzędzie Skarbowym właściwym 
według miejsca faktycznego zamiesz-
kania, a nie zameldowania – mówi se-
kretarz gminy Aneta Kaczmarek. - Skła-

dając deklarację podatkową PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, należy - w przypadku, 
gdy adres zameldowania jest inny niż 
adres faktycznego zamieszkania - w od-
powiedniej rubryce w sekcji B wpisać 
właśnie adres zamieszkania.
W ten sposób twoje pieniądze z PIT, 
niezależnie czy wypełnionego trady-
cyjnie czy elektronicznie, gmina prze-
znacza m.in. na modernizację i budowę 
dróg, chodników, placów zabaw, obiek-
tów sportowych i inne potrzeby. To dla-
tego samorząd może się rozwijać.
Aby ułatwić mieszkańcom roczne rozli-
czenie podatkowe, gmina Lubicz przy-
stąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie”, 
dzięki któremu nasi mieszkańcy zezna-
nie podatkowe za 2019 r. mogą złożyć 
bezpłatnie, łatwo, szybko i bezpiecznie.
Spersonalizowaną dla Lubicza wersję 
programu PITax.pl znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.lubicz.pl, gdzie 
umieściliśmy ikonę projektu „Wspieraj 
lokalnie”. Wystarczy w nią kliknąć i dalej 
postępować według podpowiedzi pro-
gramu. Co istotne, taka wersja projektu 
zachęca też do przekazania 1% podatku 
organizacjom z terenu naszej gminy. 

(KM)
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Rewolucyjna zmiana w systemie komunikacji gminnej 

Tą linią mieszkańcy jadą już za darmo!
Lubicz jest pierwszą gminą wiejską 
w województwie, która uruchamia 
bezpłatne przejazdy! Od 10 lutego li-
nią nr 107 mieszkańcy jadą za darmo 
po zmodyfikowanej trasie. Umożliwi 
to im poruszanie się po terenie gmi-
ny, dojechanie do urzędu lub wygod-
ną przesiadkę do autobusów MZK 
jadących do Torunia.

- Linię nr 107 nazywamy roboczo 
„Wsiądź i jedź” – mówi wójt Lubicza 
Marek Nicewicz. – Na tym dokładnie 
to polega, nie trzeba kupować biletu 
ani tłumaczyć się kierowcy. Wystar-
czy przyjść na przystanek i pojechać 
w miejsce, do którego chcemy dotrzeć.
Ideą wprowadzenia darmowej „sto sió-
demki” jest przede wszystkim połącze-
nie miejscowości leżących na krańcach 
gminy z Lubiczem Dolnym i Lubiczem 
Górnym, gdzie znajduje się większość 
instytucji, a także z innymi miejscowo-
ściami, z których autobusy MZK regu-
larnie odjeżdżają w stronę Torunia.
Trasa linii 107 została zachowana, 
ale i przedłużona - do tej pory bus 
poruszał się wahadłowo, teraz jedzie 
po okręgu (Lubicz Górny, Krobia, 
Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec 
Pierwszy, Jedwabno, Rogówko, Ro-
gowo, Grębocin, Lubicz Dolny, Lu-
bicz Górny). Pojazd jest oznakowany, 
a jego aktualny rozkład jazdy został 
umieszczony na przystankach, witry-
nie przewoźnika, czyli firmy Pol-Bus, 
załączamy go także tutaj.
Bezpłatna „sto siódemka” to pilotaż. 
Na terenie gminny Lubicz, po wygra-
nym przetargu, kursują jeszcze dwie 
linie tego samego przewoźnika – 105 
i 106, które także na nowo zostały 
oznakowane. Gmina również analizu-

je możliwości finansowe i logistyczne 
uruchomienia tych połączeń dla miesz-
kańców za darmo.
- Wszystkie te linie nazwaliśmy 
„Gminne linie autobusowe” – wyjaśnia 
Jarosław Nadolski, kierownik Refera-
tu Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Gminy Lubicz. – To nie 
oznacza, że stworzyliśmy jakąś nową 
spółkę, to wyłącznie nazwa projektu, 
a także początek inicjatywy, która ma 

zaowocować nowoczesnymi rozwiąza-
niami dla naszych mieszkańców.
Przypomnijmy, że wiejska gmina Lu-
bicz wiele lat temu komunikację pu-
bliczną uruchomiła jako pierwsza w po-
wiecie. Usługi dla samorządu świadczy 
toruński Miejski Zakład Komunikacji 
oraz wspomniany prywatny przewoź-
nik busami. W ostatnich latach Lubicz 
do przejazdów mieszkańców rocznie 
dopłaca łącznie obu spółkom ok. 3 mln 

zł. – Mimo wprowadzenia bezpłatnego 
kursu nie zwiększamy tej kwoty, dzięki 
uporządkowaniu i przeorganizowaniu 
trasy, co zrobiliśmy wspólnie z Pol-Bu-
sem – wyjaśnia wójt Marek Nicewicz. 
Gmina będzie monitorować funkcjono-
wanie linii 107, ale urząd zwraca się także 
do mieszkańców z prośbą o przekazywa-
nie swoich opinii dotyczących tego kursu. 
Należy je przesyłać na e-maila info@lu-
bicz.pl z tytułem w temacie „107”.

Efektem porządkowania i analizowa-
nia połączeń komunikacyjnych na te-
renie gminy jest również dodatkowy 
kurs linii 46 o godz. 7.27 z Grabowca 
do Torunia. Udało się go wprowadzić 
z inicjatywy mieszkańców, pani sołtys 
i rady sołeckiej, po wielu negocjacjach 
gminy z MZK, na okres próbny od 10 
lutego do 30 kwietnia (z perspektywą 
przedłużenia).

(KM)
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Lubicz Górny Polo

Kanalizacja sanitarna w Złotorii

Gdzie i jak można się podłączać?
Gmina zakończyła budowę kana-
lizacji sanitarnej wraz z odgałęzie-
niami bocznymi w Złotorii w ciągu 
ulic: Sportowej, Pocztowej, Szkol-
nej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, 
Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosno-
wej i Wodniackiej.

Przedłużające się ostateczne oddanie do 
użytku kanalizacji było spowodowane 
problemami formalno-prawnymi, które 
pojawiły się po stronie wykonawcy. 
Od stycznia mieszkańcy wymienio-
nych ulic mogą zgłaszać się do Za-
kładu Usług Komunalnych w Lubiczu 

Dolnym (dawnie Lubickie Wodociągi, 
ul. Toruńska 56, tel. 56 678 53 14, w. 
32) z wnioskami o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci 
wodno-kanalizacyjnej.
Inwestycja p.n. „Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w Złotorii, gmina 
Lubicz” powstała przy współudziale 
środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. (KM)

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
• Przypominamy, że zgodnie z no-

wymi przepisami ustawowymi od 1 
stycznia 2020 wszyscy mieszkańcy 
gminy mają obowiązek segregacji 
odpadów komunalnych powstają-
cych na danej nieruchomości;

• Nowa stawka za śmieci to 19 zł od 
osoby, 

• Zmiana stawek opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi jest 
związana ze wzrostem kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarki od-
padami komunalnymi w naszej gmi-
nie. W myśl obowiązującej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, system gospodarki od-
padami komunalnymi musi być sys-
temem samofinansującym się, a więc 
konieczne jest zapewnienie środków 
na jego prawidłowe funkcjonowanie;

• Od 1 kwietnia bioodpady będą od-
bierane we wszystkich porach roku;

• W kwietniu organizujemy odbiór 
odpadów wielkogabarytowych (ter-
miny są podane w harmonogramie, 
który wysłaliśmy wszystkim miesz-
kańcom), do których nie należą: 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
opony i odpady budowlane. Zgło-
szenia do wywozu odpadów wiel-
kogabarytowych należy dokonać 
osobiście, telefonicznie lub mailo-
wo w Referacie Gospodarki Odpa-
dami - pok. nr 1, tel. 56 621 21 28, 
e-mail go@lubicz.pl;

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) przy 
ul. Promowej w Lubiczu Górnym 
jest czynny:
- do końca lutego od poniedziałku 

do piątku od 8.00 do 16.00,
- od 1 marca do 31 października od 
poniedziałku do piątku od 10.00 do 
18.00, 
- w każdą sobotę od 9.00 do 14.00;

• Ruszył nabór wniosków na 2020 
rok na „Program priorytetowy 
AZBEST 2019-2020” – dofinan-
sowanie przedsięwzięcia pn. „De-
montaż, transport i unieszkodli-
wianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lubicz”. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z Referatem Gospodarki 
Odpadami - pok. nr 1, tel. 56 621 
21 28, e-mail go@lubicz.pl;

• Przypominamy też o zakazie spala-
nia odpadów w piecach.

(DK)

Najpierw kanalizacja, a potem asfalt

Grębocin. ruszyła 
budowa ul. Toruńskiej

Uwaga! W związku z rozbudową ul. 
Toruńskiej w Grębocinie mogą też 
występować utrudnienia od ul. Iław-
skiej w Toruniu w stronę drogi kra-
jowej nr 15.

W pierwszej kolejności na Toruńskiej zo-
staną wykonywane roboty rozbiórkowe 
i kanalizacja deszczowa, w dalszej roboty 
branży elektrycznej i teletechnicznej.

Ulica będzie przejezdna dla mieszkań-
ców i służb, a maksymalna długość od-
cinka prac wyniesie 100 m.
Planowane zakończenie całego zadania 
to 31.12.2021 r.
Inwestycja jest dofinansowana z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

(KM)

Fot. Tomasz Rafiński Plac budowy został przekazany wykonawcy 6 lutego
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Dziękujemy

28. Finał WOŚP w naszej gminie
- Jestem pod ogromnym wraże-
niem zaangażowania mieszkańców 
– mówi wójt Marek Nicewicz. – 
W niedzielę 12 stycznia odwiedziłem 
kilka wydarzeń i w każdej z miejscowo-
ści spotkałem mnóstwo osób. Dziękuję 
wszystkim, którzy włączyli się w or-
ganizację wydarzeń, zarówno w sołec-
twach, jak i w sztabie gminnym. Dzię-
kuję mieszkańcom za niezwykłą hojność 
i sponsorom za wsparcie oraz darczyń-
com, którzy bez wahania przeznaczali 
cenne oraz wartościowe przedmioty na 
kiermasze i licytacje. Zebraliśmy ich 
tak dużo, że nie jesteśmy w stanie in-
dywidualnie podziękować wszystkim 
darczyńcom. Wośpowy weekend okazał 
się nie tylko wielkim świętem dobra i po-
magania, ale także wspaniałej integracji 
mieszkańców naszej gminy. 

Pomysł zorganizowania pierwszego 
gminnego Finału WOŚP spotkał się 
z ogromnym odzewem ludzi dobrej 
woli, którzy włożyli mnóstwo pracy 
w przygotowanie i zorganizowanie 
wośpowej niedzieli. To na pewno 
nie jest pełna lista wszystkich, któ-
rym chcielibyśmy podziękować
• CPP Pacific
• Del-Vis
• Jurmet
• Kancelaria Prawno-Podatkowa 

Focus
• AN-DAW – Antoni Kujawski
• ZMToruń
• Fresh
• BRICO Depot
• Fundacja Jacka Rutkowskiego 

„Pomagajmy Razem”
• Bank Spółdzielczy w Grębocinie
• „Oldtimer Toruń”
• „BMW Weteran Club Toruń” 

oddział Lubicz 
• OSP Lubicz
• ZDB Rogowo – Krystyna 

i Krzysztof Wilczyńscy 
• ZDB Rogowo – Mariusz Wilczyński 
• NOVAR
• Z.M.S. – Systemy Magazynowe
• OLSZEM-BIS Materiały 

Budowlane – Krzysztof Szefler
• Auto Handel „BILLY” – Mariusz 

Fritzkowski
• FHU KOMPLEX – Violetta i Piotr 

Wojno
• RADIO SYSTEM – Przemysław 

Radio
• DAREX – Państwo Przedpełscy, 

Rafalscy
• HEKTOR
• Joanna i Edward Zientarscy,
• Hotel Ambasada
• TKH Energa Toruń
• DAKS Darek Stroiński, Krzysztof 

Stroiński
• STORK Transport i Spedycja
• Makeup & Facepainting – Joanna 

Kozłowska
• Salon Fryzjerski – Joanna Oporek
• ANETT Lash & Beauty – Aneta 

Wąsik
• Meble Sztalmirski – Tomasz 

Sztalmirski
• MAR-MUT – Mariusz Czmut
• AGATA Stylizacja Paznokci – Agata 

Jabłońska
• Mariusz Dybowski – Firma 

Transportowa
• Bogdan Laskowski
• Rada Sołecka Rogówko
• OSP Rogówko
• Krzysztof Wróblewski
• Wiesław Błaszkiewicz
• Sławomir Sacharuk
• Rada Sołecka Rogowo
• OSP Rogowo, 
• KGW Rogowo
• Maria i Paweł Bejger
•  „Dolina Smaku”
• OSP Grębocin
• Beata Żurawska
• NZOZ-Praktyka Lek. Rodzinnego - 

Tomasz Ołtarzewski
• Gospoda Pod Kasztanami
• Anna i Jacek Dąbrowscy

• Muzeum Piśmiennictwa 
i Drukarstwa w Grębocinie

• Gminny Klub Kobiet Kreatywnych 
w Grębocinie

• Sklep Wielobranżowy „Agadar”
• Zespół Golden One
• Tomek Olewnik z zespołu Blues 

Szwagiers
• Kamil Czeszel
• Społeczność Szkoły Podstawowej 

w Grębocinie
• „Moja Przychodnia” J.Bugajska, 

M.Krzemińska Grębocin
• Studio Figura Lubicz
• Marlena Rutz-Nadachewicz- salon 

kosmetyczny Lejdis
• Studio Tiffany - Piotr Szmytka 

i Kinga Szmytka-Myler
• „Dekoratornia” - Małgorzata 

Malanowska
• lili.loff Joanna Guczwalska, Joanna 

Ziętarska
• GUMI z Lubicza Dolnego
• Janusz Drapała – rzeźby
• Józef Siadak „Specjały spod strzechy”

• Restauracja Zajazd „Retro”
• Piekarnia - Cukiernia B.K. 

Rumińscy
• AUTO-ZŁOM „ZAKS” 

Złomowanie pojazdów
• Klub Wsparcia Seniora w Lubiczu 

prowadzony przez GOPS 
w ramach UE

• Paweł Przedpełski
• Michał Plaskiewicz i Sylwia 

Czyżniewska-Plaskiewicz
• Agnieszka Bartnicka- Studio 

Fryzjerskie „Julia”
• Robert Kościecha
• Maria Marcinkowska
• Kornelia Rosa
• Małgorzata Małysza – salon 

kosmetyczny „Madame”
• KS Toruń mini żużlowcy
• Grupa Rekonstrukcyjna „GRH” 

Toruń
• JUDO Tigers
• Szkoła Tańca BIT – Beata i Tomasz 

Borkowscy
• Klub fitness „Fit Balance”

Licytację wspomogli zawodnicy Klubu Sportowego Toruń, przekazując na nią plastron z autografem Mistrza Świata W Rogowie przedmioty na licytacji sprzedawały się jak ciepłe bułki 

W WOŚP zagrała także Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym

Na wośpową niedzielę mieszkańców Grębocina zaprosiła Szkoła Podstawowa Start Biegu dla WOŚP Z Biegiem Drwęcy

W sobotnim biegu orkiestrowym wzięło udział ok. 200 pasjonatów 
aktywności fizycznejZwycięzcy biegu w kategorii dziecięcej wraz z władzami gminy
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• Studio Tańca PYRAS
• EL-ŁUK
• Ewa Drejling
• Firma CARGOMASTER
• Mariusz Babiarz - Medical Clinic 

Babiarz 
• Iwona i Dawid Skowrońscy
• Izabela Boniecka
• Paula Zakrzewska 
• Fryderyk Sawiński 
• Rafał Gąska
• Edmund Guzowski
• Grupa Amazing Bubble Show
• DJ Marek Sikora
• Łukasz Zwierzyński
• Anna Sztandarska
• Katarzyna Krupkie
• Marzenna Wojnar
• Julia Orczykowska
• Laura Politańska 
• Magdalena Śliwińska 
• 5 Lubicka Drużyna Harcerek „Grań” 

im. gen. Elżbiety Zawackiej ,,Zo”
• Damian Czapla
• OSP GPR Toruń

• Gminna Biblioteka Publiczna 
w Lubiczu Dolnym

• Zbigniew Bombolewski
• Radio GRA
• ARMEDIC usługi medyczne 

Arkadiusz Szefler
• KGW Kreatywna Dolina w Młyńcu 

Drugim
• Rada Sołecka Młyńca Drugiego
• Zbigniew Barcikowski
• Barbara Kisielewska
• Kazimierz Smoliński
• OSP Złotoria
• Sołectwo Złotoria
• Gol-Kar Łukasz Gołembiewski
• FLY BY SHOP
• AVON - Aneta Ziomek
• Mobilna kosmetolog - Elżbieta 

Zaborna
• Alpaki Toruń
• AQUA AGA NURKOWANIE
• YASUMI Instytut Zdrowia i Urody 

Toruń
• NO PROBLEM - Szkoła 

Językowa

• „Przy złotej wyspie” – Ewelina 
Fiedorowicz

• GALERIA PIERNIKA sklep ze 
słodyczami Toruń

• FOTOBUDKA 
• KOI SUSHI
• Gołaś Bikes
• Wea Ewa - imprezy
• „Biała Róża” - Sala Bankietowa
• Piekarnia-cukiernia Anusiak
• Cargum Plus
• NOVA PLAST
• Iga co śmiga - Iga Baumgart-Witan
• RAF-POL hurtownia zniczy i świec 

Toruń Rafiński Dariusz
• Marzena Duszyńska salon fryzjerski 
• Jacek Kwiatkowski-oprawa 

muzyczna
• KGW Złotoria
• Salon Fryzjerski Małgorzata 

Olszewska w Grębocinie
• Zonda Aero - Tomasz Dunajski
• Aron Ciesielski
• KS Flisak
• Danuta Wojciechowska

• Tomasz Wojnar
• Przemysław Bomastek
• Beata Hajka
• Urząd Marszałkowski w Toruniu 

Pizzeria Promyk w Lubiczu Górnym 
• Starostwo Powiatowe w Toruniu
• Kwiaciarnia „Weronika” - 

Magdalena Nastała 
Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka

• Aszanti Twoja bielizna idealna - 
Sylwia Mucha 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Lubiczu

• UNIFREEZE Sp. z o.o 
• Salon kosmetyczny B’ella - Elżbieta 

Słowik
• CPP Toruń-Pacific - Fabryka „Lubicz”
• Studio Modelowania Sylwetki- Lejdis
• Mager Hurtownia Owoców i Warzyw
• Sylwia i Daniel Pikulowie
• Joanna Jastrzębska-Kiziuk
• Agnieszka Betke-Kubiak
• Pizzeria Rustico
• Jumping Fitness - Lidia Rabiej
• Agnieszka Makowska

Członkowie Gminnego Sztabu:
• Katarzyna Gałka - szefowa
• Maja Bielecka
• Robert Chrobak
• Dorota Drozdowska
• Barbara Jackiewicz
• Marian Sulecki
• Teresa Klawińska
• Sylwia Knieć
• Magdalena Lewandowska
• Aleksandra Lisiecka
• Monika Michalska
• Wojciech Rakowiecki
• Marek Kwiatkowski
• Kamila Mróz
• Elżbieta Szczepaniec
• Beata Żurawska
• Kamil Witkowski
• Karolina Wojciechowska
• Małgorzata Żuczek
• Paweł Gałka
• Monika Lewandowska
• Jarosław Nadolski
• oraz wolontariusze i inne 

zaangażowane osoby w sołectwach.

Pokaz w wykonaniu lubickich strażakółw

Ta grupa wylicytowała ugotowanie obiadu przez wójta. Na zdjęciu z Markiem Nicewiczem

Rogówko postawiło na zabawę w przebraniach

Krobia w tańcu dla OrkiestryPokaz magii i baniek w Lubiczu DolnymW Złotorii można było spotkać się oko w oko w alpaką

Lubickie „Światełko do nieba”

Wspólna zabawa w Lubiczu Dolnym

Zdjęcia: Kamila Mróz, Marek Kwiatkowski, SP w Lubiczu Górnym i Grębocinie
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Gminny Dzień Kobiet „Forum Kobiet Kreatywnych”

zaśpiewa Ivan Komarenko

Na to wydarzenie panie z naszej 
gminy czekają cały rok. Tegoroczny 
Dzień Kobiet będziemy świętować 
7 marca w Lubiczu Górnym wraz 
z autorem przeboju „Czarne oczy”.

- Tegoroczny Dzień Kobiet w formule 
„Forum Kobiet Kreatywnych” jest za-
proszeniem mieszkanek naszej gminy 
na popołudniową kawę z ciastem lecz 
nie zabraknie także innych atrakcji – 
mówi wójt Marek Nicewicz
- Kto wystąpi na Dniu Kobiet? - miesz-
kanki naszej gminy dopytywały o to już 
od dłuższego czasu. Gwiazdą wydarzenia 
będzie Ivan Komarenko. Szerszej pu-

bliczności najbardziej znany z przeboju 
„Czarne oczy”. Piosenkarz urodził się 
w Kazachstanie, od 2010 roku posiada 
obywatelstwo polskie. Na scenie wystę-
puje od kilkunastu lat. Zagrał ponad 2 
tys. koncertów w Polsce i za granicą dla 
Polonii (Niemcy, Włochy, Belgia, Litwa, 
Ukraina, Wielka Brytania, Irlandia, Au-
stria, USA, Kanada). Brał udział w wielu 
programach telewizyjnych, serialach, fe-
stiwalach, m.in. na Eurowizji. 
Koncert Ivana - godz. 18.00, sala 
szkoły podstawowej. 
Natomiast całe wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 15.00. Jak zwykle na panie 
będą czekały stoiska z kosmetykami, 

rękodziełem, ubraniami, lokalnymi 
specjałami oraz innymi atrakcjami. 
O 16.00 wystąpi Edi, czyli Adrian 
Pruski, wyjątkowy iluzjonista znany 
z programu „Mam talent”. Zobaczymy 
pokazy związane ze zdrowym stylem 
życia i aktywnością fizyczną, kreatyw-
nego szycia, ratownictwa medycznego 
oraz konkurs z nagrodami. A publicz-
ność będzie miała okazję rozstrzygnąć 
konkurs pasztetów przygotowany 
przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
Co roku dużą atrakcyjnością cieszy się 
występ panów sołtysów, więc i w tym 
roku go nie zabraknie.
Gminy Dzień Kobiet zakończy się ok. 
godz. 19.00.
Bezpłatne wejściówki na wydarzenie 
są do odbioru u sołtysów i radnych 
gminnych. 

(KM)

Fot. Nadesłane Ivan Komarenko śpiewa, tańczy, zagrał także w serialu „M jak Miłość” 

Fot. Nadesłane 
Adrian Pruski iluzją fascynował się go 
od dziecka, na żonglerce oraz pokazach 
fireshow zarabiał już w liceum

Spotykają się, świętują, wyjeżdżają 

nie wiek świadczy 
o człowieku
Stowarzyszenie Klubu Seniora „Lu-
biczanie” świętowało jubileusz. – 
A wszystko zaczęło się od naszych 
wnucząt – mówi przewodnicząca 
klubu Apolonia Strzelecka.

25 lat temu wnukowie zaprosili bab-
cie i dziadków z Lubicza Górnego do 
świetlicy osiedlowej z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. – Był słodki poczę-
stunek oraz część artystyczna, w której 
brały udział dzieci. Seniorzy poprosi-
li o więcej spotkań, na co ówczesny 
prezes spółdzielni Zbigniew Sadowski 
oświadczył, że udostępnia nam świe-
tlicę, a my mamy się zorganizować – 
opowiada pani Apolonia. 
Powstał klub, a przy nim chór, który brał 
udział na przeglądach, m.in. w Wąbrzeź-
nie, Zbicznie, Golubiu-Dobrzyniu, Brod-
nicy, Chełmie, Bydgoszczy czy Toruniu. 

Śpiewał także na różnych uroczysto-
ściach gminy Lubicz, pokazując swoją 
aktywność i zaangażowanie. Przez wiele 
lat „Lubiczanie” wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej organi-
zowali Gminne Dni Inwalidy. 
Seniorzy skupieni wcześniej w klubie, 
a obecnie w stowarzyszeniu, wspólnie 
jeździli na pielgrzymki do Częstocho-
wy, Krakowa, Łagiewnik czy Lichenia. 
Zwiedzali Polskę wzdłuż i wszech, a na 
miejscu przygotowywali imprezy oko-
licznościowe dla swoich członków.
- Nie wiek świadczy o człowieku, 
a jego przydatność dla społeczeństwa – 
mówi pani Apolonia.
W jubileuszu, który odbył się 1 lu-
tego, wzięli udział wójt Marek Ni-
cewicz i przewodniczący rady Zbi-
gniew Barcikowski.

(KM)

Stowarzyszenie Klubu Seniora „Lubiczanie” z Lubicza GórnegoDrwęca teraz nas łączy

Po 100 latach wreszcie 
nastąpił ten dzień

Minęła setna rocznica powrotu 
części terenów obecnej gminy Lu-
bicz do wolnej Polski. Uroczystości 
rocznicowe odbyły się 18 stycznia 
w Złotorii.

W okresie zaborów obecna gmina Lu-
bicz została podzielona przez Rosjan 
i Prusaków. Granicę wyznaczono na 
Drwęcy. Część prawobrzeżna trafiła 
do zaboru pruskiego, natomiast część 
lewobrzeżna znalazła się na ziemiach 
zaboru rosyjskiego. 
Po 100 latach wreszcie nastąpił wy-
marzony dzień wolności. Nasi przod-
kowie mogli przestać się bać, że za 
deklaracje bycia Polakiem czeka ich 
sroga kara. Drwęca nie była już gra-

nicą oddzielającą sąsiadów, ponownie 
stała się po prostu rzeką.
18 stycznia Złotoria wspominała tamten 
czas. Najpierw w kościele pw. św. Woj-
ciecha w Złotorii ks. dziekan Marian 
Wróblewski odprawił uroczystą mszę 
św. w intencji Ojczyzny. Podczas nabo-
żeństwa została także odsłonięta tablica 
pamiątkowa. Sołtys Złotorii Barbara Ki-
sielewska relacjonuje: - Aktu odsłonięcia 
dokonały, przekazując pokoleniowy ciąg 
budowania historii, dwie nasze miesz-
kanki. Najstarsza, 97-letnia złotorianka, 
pani Aniela Olkiewicz, córka ostatniego 
przed II wojną światową sołtysa naszej 
wsi bestialsko zamordowanego w paź-
dzierniku 1939 r. wraz z 25 mieszkańca-
mi Złotorii na Barbarce. Pan Stanisław 

Karmiński, ojciec naszej seniorki, do-
konał bohaterskiego czynu. 4 września 
1939 r. pod bokiem sąsiadów Niem-
ców, pod osłoną nocy, w swojej kuźni 
naprawił uszkodzony ster najnowocze-
śniejszego w przedwojennej marynarce 
wojennej polskiego kutra bojowego KU 
-30, który potem odegrał znaczącą rolę 
w akcjach bojowych pod Wyszogrodem, 
Włocławkiem, Płockiem i Modlinem. 
Pani Anieli przy odsłonięciu tablicy to-
warzyszyła Marta Ziomek, uczennica III 
klasy szkoły, harcerka, prawnuczka wie-
loletniego powojennego sołtysa Złotorii 
pana Franciszka Olkiewicza.
Druga część uroczystości odbyła się 
w szkole, gdzie z wykładem „Opowiedz 
nam historio” wystąpił dr hab. Maciej 
Krotofil, a artystyczne wrażenia zapew-
nili Michał Hajduczenia z zespołem Sla-
vic Voices, uczniowie szkoły w Złotorii 
oraz chór „Polskie Kwiaty”.
W uroczystościach poza mieszkańcami 
uczestniczyli także goście w tym wła-
dze gminy reprezentowane przez za-
stępcę wójta Wojciecha Rakowieckiego 
i przewodniczącego rady Zbigniewa 
Barcikowskiego oraz gminni radni.
100 lat temu do wolnej Polski wró-
cił również m.in. Lubicz Dolny. Tę 
rocznicę będziemy świętować 11 li-
stopada, czyli w Dzień Niepodległo-
ści w formule podobnej do ubiegło-
rocznej, ze śpiewem, przy ognisku, 
nad Drwęcą, która kiedyś dzieliła, 
a od wieku łączy naszą gminę.

(KM)

Fot. Daria Czermińska-Falk Aktu odsłonięcia dokonały pani Aniela Olkiewicz oraz 
harcerka Marta Ziomek

Tylko śniegu zabrakło...

Ferie pełne zajęć
Dzieci i młodzież z naszego terenu 
zimowe wakacje mogły spędzić na 
darmowych zajęciach w bibliote-
ce, dwóch szkołach, świetlicach 
wiejskich i warsztatach Fundacji 
„Trybik”.

Biblioteka zaprosiła swoich młodych 
czytelników na wspólne tworzenie 
strojów balowych, Bal Zaczarowanej 
Książki oraz warsztaty komiksowe i fil-
mowe. Zajęcia artystyczno-plastyczne 
i sportowe odbywały się w siedmiu 
świetlicach, m.in. w Brzezinku, Lubi-
czu Dolnym i Grębocinie.
Spotkania kulturalno-rekreacyjno
-sportowe, a także wyjazdy do „Mły-
na Wiedzy” i kina gmina sfinansowa-
ła w szkołach, w których zebrano na 
nie chętnych, czyli w Młyńcu Pierw-
szym oraz Złotorii.

Ciekawą propozycję przedstawi-
ła także Fundacja „Trybik”, która 
również w ferie organizowała dla 
mieszkańców warsztaty pt. „Chcę 
żyć zdrowo ze swoją rodziną w moim 
najbliższym otoczeniu”, finansowane 
przez Fundację ORLEN.
- To cykl 10 warsztatów o charak-
terze nowatorskim, między inny-
mi dlatego, że zajęcia prowadzone 
są jednocześnie w dwóch grupach 
– wyjaśnia prezes Barbara Mońko-
Juraszek. - Pierwsza grupa to dzie-
ci, a druga to ich mamy, babcie, 
czy sąsiadki. Gdy uczestnicy jednej 
grupy poznają tajniki przyrządzania 
różnych zdrowych posiłków, druga 
grupa ma okazję rozwijać swój ta-
lent, wykonując różnego rodzaju rę-
kodzieło, czy bawiąc się w teatr.

(KM)

Fot. Nadesłane Warsztaty prowadzone przez Fundację Trybik
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Gmina zbuduje dwa pomosty dla ka-
jakarzy w Lubiczu Górnym i Złotorii.

Drwęca to niewątpliwe największa 
atrakcja przyrodnicza naszej gminy. 
Dlatego ożywienie rzeki było jednym 
z postulatów wyborczych wójta Mar-
ka Nicewicza. 
W tym roku mieszkańcy gminy po raz 
pierwszy mieli okazję dołączyć do mię-
dzynarodowego spływu kajakowego, 
który przepływa przez nasz teren od 
wielu lat. Referat Promocji i Komu-
nikacji Społecznej samodzielnie dla 
mieszkańców zorganizował także dwa 
inne spływy kajakowe.
Teraz zostanie wykonany pierwszy 
krok w stronę polepszenia infrastruktu-
ry dla turystyki wodnej. Urząd zamon-
tuje dwa pływające pomosty moduło-
we, co oznacza, że w razie potrzeby 
będzie można je odpowiednio kształ-
tować. Pomost w Lubiczu Górnym, 

w okolicach ujęcia wody, powinien być 
gotowy w maju, a kilka tygodni póź-
niej taka sama konstrukcja pojawi się 
w Złotorii przy ruinach zamku. Dzięki 
temu w tych dwóch miejscach każdy 

kajakarz będzie mógł bezpiecznie do-
bić do brzegu na odpoczynek. 
W następnej kolejności planowane 
jest postawienie nad Drwęcą zada-
szonych wiat. (KM)

Zapraszamy chętnych do udziału

Darmowe zajęcia w świetlicach wiejskich
BRZEZINKO:
zajęcia plastyczne i sportowe dla 
dzieci, w budynku OSP Brzezinko, 
w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 (pro-
wadzi Urszula Witkowska).
KROBIA świetlica wiejska (ul. Olim-
pijska 14): 
zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świe-
tlicy wiejskiej w poniedziałki w godz. 
17.00 – 18.30 (Beata Kalotka)
zajęcia z ceramiki (figurki, wypala-
nie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej 
w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 (Fir-
ma Eko-Ceramika 2).

LUBICZ DOLNy: 
zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, 
zdobienie) w świetlicy środowisko-
wej (ul. Toruńska 56) w poniedziałki 
i środy w godz. 16.00 - 18.00 (Firma 
Eko-Ceramika 2). 
MłyNIEC PIERWSZy:
zajęcia artystyczno-plastyczne w bu-
dynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 
– 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30 
(Magdalena Specjalska-Klassen).
ZłOTORIA:
zajęcia tenisa stołowego (z trenerem 
ekstraligowym Rafałem Utylskim) 

w sali gimnastycznej SP Złotoria dla 
dzieci w poniedziałki w godz. 18.30 – 
19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30.
GRęBOCIN:
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
i sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży (Magdalena Specjalska
-Klassen) w poniedziałki w godz. 
15.45 – 17.15 w świetlicy środowi-
skowej (ul. Szkolna 8).
W LUBICZU DOLNyM przy ul. 
Toruńskiej 56 w świetlicy środowisko-
wej (siedziba Lubickich Wodociągów) 
mieści się Punkt konsultacyjny dla 

uzależnionych i współuzależnionych, 
w którym w każdy piątek w godz. 
10.30 – 17.00 przyjmuje terapeuta. 
Natomiast pół godziny później, tj. od 
godz. 17.30 odbywają się spotkania 
grupy AA.
W LUBICZU GóRNyM świetlica 
wiejska (ul. Boczna 4) - Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci zaprasza od ponie-
działku do piątku w godz.12.00 - 17.30.

Psycholog dla dzieci i dorosłych
Spotkania z psychologiem Patrycją 
Łączkowską:

Złotoria, SP, wtorki w godz. 15.30 – 
17.30.
Krobia, świetlica wiejska (ul. Olimpij-
ska 14), środa w godz. 15.00 – 16.30.
Lubicz Górny, świetlica wiejska (ul. 
Boczna 4), czwartki w godz. 15.00 – 
16.30.
Rozpiska jest aktualna do końca bieżą-
cego roku szkolnego.

Szczegółowych informacji udzieli: Do-
rota Balejko, tel. 56 674 40 16, e-ma-
il: d.balejko@lubicz.pl

(red.)

Te warsztaty sfinansowała Unia Europejska

Przeszkoliliśmy  
144 osoby

W połowie lutego odbyło się ostat-
nie, tym razem w Rogówku, szkole-
nie komputerowe dla mieszkańców 
realizowane w ramach projektu 
„Komputer na świat”. 

Ciągły nabór chętnych na warsztaty 
uruchomiliśmy rok temu na zebraniach 
we wszystkich sołectwach. Szkolenia 
rozpoczęliśmy wiosną, organizując 
kilkanaście grup, m.in. w Lubiczu 
Górnym, Lubiczu Dolnym, Gręboci-
nie i Rogówku. Łącznie swoją wie-
dzę związaną z obsługą komputerów 
wzbogaciły 144 osoby, biorąc udział 
w kilku modułach tematycznych: 
1. „Rodzic w Internecie” poświęconym 
przygotowaniu rodzica do roli przewod-
nika dziecka w zakresie bezpiecznego 
i „mądrego” korzystania z sieci i reago-
wania na sytuacje zagrożenia.
2. „Mój biznes w sieci” była to propozy-
cja przede wszystkim dla przygotowują-
cych się do otwarcia własnego biznesu.

3. „Moje finanse i transakcje w sie-
ci” skierowanym do wszystkich, któ-
rzy chcieli nauczyć się skutecznie za-
łatwiać sprawy prywatne, biznesowe, 
finansowe i urzędowe za pośrednic-
twem Internetu.
4. „Działam w sieciach społecznościo-
wych” to moduł poświęcony osobom, 
które chciały poznać sposób funkcjono-
wania sieci społecznościowych oraz wy-
korzystać je w działalności na rzecz swo-
jej społeczności lokalnej lub prywatnie.
5. „Tworzę własną stronę interneto-
wą z wykorzystaniem popularnych 
kreatorów” stworzonym z myślą 
o zainteresowanych swoim miejscem 
w sieci w postaci własnej strony in-
ternetowej lub blogu.
Dwudniowe szkolenia prowadzili wy-
kwalifikowani instruktorzy, którzy stara-
li się w jak najlepszy sposób przekazać 
informacje. Każdy uczestnik miał też 
zapewniony obiad oraz przerwy kawowe.

(KM)

Turystyka wodna na naszym terenie

Będą nowe pomosty

Plaża od 27 czerwca do 30 sierpnia

Kąpielisko w Józefowie
Latem ponownie zaprosimy Was 
nad jezioro w Józefowie. Szykują się 
zmiany. Jakie?

- Przygotowania kąpieliska na 2020 
rok tak naprawdę rozpoczęliśmy tuż 
po zamknięciu plaży w ubiegłym roku 

– mówi Jarosław Nadolski, kierownik 
Referatu Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Gminy Lubicz. – Zro-
biliśmy podsumowanie, zebraliśmy 
i spisaliśmy wnioski, przygotowaliśmy 
wstępny projekt na ten rok, by następ-
nie rozpocząć konkretne działania.

Zorganizowanie kąpieliska, to także 
określona procedura i szereg formalno-
ści, które Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska zaczął już na jesieni. 
W ubiegłym roku pilotażowo przy-
gotowaliśmy „miejsce czasowo wy-
znaczone do kąpieli”. Okazało się, że 
pomysł otwarcia plaży spotkał się z 
ogromną aprobatą mieszkańców. Tym 
razem przygotowujemy dla Państwa 
kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. 
Tegoroczne, oczywiście strzeżone, 
kąpielisko w Józefowie, pisane już 
bez cudzysłowu, ma być otwarte od 
27 czerwca do 30 sierpnia. Zdradzimy 
kilka szczegółów. 
Plaża będzie poszerzona, a brodzik dla 
najmłodszych powiększony. W planach 
jest też postawienie przebieralni oraz 
większej liczby toalet. Gmina stara się 
o pozyskanie dodatkowego terenu pod 
powiększenie parkingu. Chcemy także 
zaproponować szerszą ofertę gastro-
nomiczną i rozrywkową, np. weekend 
z kinem letnim. (KM)

Potrzebujesz pomocy?

Prawnik dyżuruje
W Urzędzie Gminy Lubicz znajduje 
się punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej i poradnictwa obywatelskiego 
(budynku B, ul. Toruńska 24).

Punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego prowadzi Zaborskie 

Towarzystwo Naukowe:
wtorek 10.00-14.00  Aleksandra Lubo-
wicka - doradca obywatelski;
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
prowadzi Fundacja Togatus Pro Bono:
poniedziałek 10.00-14.00 Karolina So-
kołowska - radca prawny/mediator,

czwartek 10.00-14.00 Karolina Soko-
łowska - radca prawny/mediator, Beata 
Rataj - radca prawny,
piątek 10.00-14.00 Karolina Sokołow-
ska - radca prawny/mediator.

(KM)

Fot. Jarosław Nadolski Zorganizowanie strzeżonej plaży dla mieszkańców okazało się 
strzałem w dziesiątkę

Fot. Nadesłane Każde z 12 szkoleń trwało dwa dni

SzczeGółOWe InFOrmacJe O PrOJeKcIe
Termin realizacji projektu „Komputer na świat”: od 1.05.2019 do 28.02.2020
Cel główny, to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy 
Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się 
lub mieszkają na terenie gminy Lubicz. Cele szczegółowe to:
wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych u 144 odbiorców ostatecznych w ramach 
wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 144 odbiorców 
ostatecznych,
wyrównanie szans min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osób niepełnosprawnych 
w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Grupa docelowa projektu: 144 dorosłych mieszkańców gminy Lubicz lub 
osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają 
na terenie Gminy Lubicz, w wieku 25+, w tym min. 6 osób w wieku 65+ i min. 
2 osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność weryfikowana na podstawie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Wartość grantu: 74 160 zł (100 proc. dofinansowania ze środków UE).

Fot. Archiwum Drwęca to jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce 
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KróTKO

Uwaga! Spółdzielnia Socjalna 
„Lubiczanka”, a także LGD 

„Podgrodzie Toruńskie” zmieni-
ły swoje siedziby. Teraz miesz-
czą się przy ul. Toruńskiej 36A 
(budynek między remizą o salą) 

w Lubiczu Dolnym. 

Od 17 lutego asystenci rodzinni 
GOPS-u, pracownik ds. dodat-
ków mieszkaniowych, energe-
tycznych i stypendiów szkol-

nych, a także psycholog pracują 
w budynku B Urzędu Gminy 

Lubicz (parter), ul. Toruńska 24, 
Lubicz Dolny. 

Gmina wznawia wyjazdy dla 
chętnych na basen solankowy. 
Terminy: 21 i 28 lutego, 13 i 27 

marca, 3 i 24 kwietnia oraz 8 maja 
i 22 maja. 

PIERWSZy AUTOKAR:
Złotoria - przystanek linii autobu-
sowej w kierunku Lubicza, 16.15
Lubicz Górny - pętla autobusowa 

przy kościele,16.25
Lubicz Dolny - przy urzędzie, 

16.35
Grębocin – przy szkole, 16.40

Wejście na basen: I grupa godz. 
18:10, II grupa 18:50; wyjazd 

z Ciechocinka ok. 19.40.

DRUGI AUTOKAR:
Gronowo - przy sklepie, 17.30
Brzezinko - przy OSP, 17.40

Rogówko - przy sklepie, 17.45
Jedwabno – przy sklepie, 17.50
Młyniec Pierwszy - przy szkole, 

18.00
Młyniec Drugi – przystanek auto-

busowy za sklepem, 18.05
Krobia - przy firmie Novar, 18.10
Lubicz Górny - pętla autobusowa 

przy kościele, 18.15
Wejście na basen: I grupa godz. 
19.30, II grupa 20:10; wyjazd 

z Ciechocinka ok. 21.10.

Gmina zapewnia i finansuje 
transport. Koszt biletu wstępu 

na basen to 10 zł.
Zapisy chętnych  

pod nr tel. 56 674 40 16.

Przypominamy, że każdy właści-
ciel nieruchomości jest zobo-

wiązany do posiadania i umiesz-
czenia na budynku oddawczej 

skrzynki pocztowej. Powinna być 
ona zamontowana przed drzwia-

mi wejściowymi lub w ogólnej 
dostępnej części ruchomości, aby 
doręczyciel mógł zostawić prze-

syłkę pod nieobecność lokatorów. 
Ten obowiązek, pod groźbą kary 
finansowej, jest zapisany w usta-

wie prawo pocztowe.

Opr. (KM)

Przyjedzie Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych

Let`s Play Lubicz!  
zapraszamy do kibicowania
29 lutego po raz drugi w Lubiczu 
Górnym odbędzie się Zimowy Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej pod ha-
słem „Let`s Play Lubicz” organi-
zowany przez Stowarzyszenie One 
Passion One Love WP przy wsparciu 
Urzędu Gminy Lubicz.

Głównym celem turnieju jest promowa-
nie zdrowego oraz trzeźwego stylu ży-
cia. - Piłka przecież łączy pokolenia, na-
cje oraz różne środowiska – mówi Piotr 
Piasta, przewodniczący stowarzyszenia.
Na drugą odsłonę turnieju Stowarzysze-
nie One Passion One Love WP zapro-
siło m.in. Reprezentację Polski w Piłce 
Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych. 
Drużyna ta w czerwcu będzie repre-
zentować nasz kraj na Mistrzostwach 
Świata Bezdomnych i Środowisk 
Trzeźwościowych w Finlandii. Swoją 
obecność potwierdziły również drużyny 
Monar Rożnowice 34, drużyna mło-
dych zawodników Szmulki Warszawa 
z dzielnicy Praga, OK Serwis Toruń 

oraz miejscowe drużyny z terenu gminy 
Lubicz. Przewidziany jest również po-
kaz taneczny zumby.

- Wszystkich mieszkańców serdecznie 
zapraszamy do kibicowania i wspólnej 
zabawy – zachęca Piotr Piasta.

Początek godz. 9.00, finał ok. godz. 
16.00 (hala, szkoła w Lubiczu Górnym).

(MK)

Fot. Jarosław Nadolski Pamiątkowe zdjęcie z pierwszej, ubiegłorocznej edycji turnieju

Wędkarze zjechali do Nowej Wsi

łowili i wypuszczali. ryba była górą
„Dzień troci i łososi na Drwęcą”, 
to nowa inicjatywa Sołectwa Nowa 
Wieś. Pierwsza edycja za nami, ale 
w kalendarzu zapiszcie sobie kolejną 
- od 15 do 17 maja.

W pierwszą niedzielę nowego roku, z ini-
cjatywy sołtysa, rady sołeckiej i No Kill 
Fishing Polska, w Nowej Wsi spotkali 
się pasjonaci wędkowania, którzy wzię-
li udział w otwartej rywalizacji spin/fly 
w konkursie „Złów i Wypuść” (C&R).
Były też prezentacje sprzętu, rozmowy 
i konsultacje ekspertów z redakcji „Węd-
karstwo 360” oraz wspólna biesiada.
- A jeśli chodzi o zwycięzców? To ryba 
była górą – mówi z uśmiechem Miłosz 
Morawiak, sołtys Nowej Wsi. – Dlate-
go statuetki i nagrody specjalne prze-
chodzą na kolejną edycję.
Ta już w maju, od 15 do 17. – Oczywi-
ście nadal łowimy ryby i wypuszczamy, 
by nie zaburzać ekosystemu. Chcieliby-
śmy też przygotować wydarzenie w ten 
sposób, aby stało się propozycją do ca-
łych rodzin – dodaje sołtys. 
O szczegółach poinformujemy w ko-
lejnym wydaniu „Gońca”. 

(KM)

Z propozycji skorzystało ok. 30 osób

morsowanie na dobry początek
Mieszkańcy gminy Lubicz w orygi-
nalny sposób przywitali Nowy Rok. 
1 stycznia prawie 30 śmiałków za-
nurzyło się w zimnej wodzie jeziora 
w Józefowie.

Po sylwestrowej nocy czasami potrzebne 
jest radykalne orzeźwienie. Bez wątpie-
nia taki efekt daje morsowanie. Osta-
tecznie wśród zebranych nad naszym 
jeziorem znalazło się ok. 30 śmiałków, 
którzy zasłużyli na miano prawdziwych 
morsów. Nie tylko woda tego dnia okaza-
ła się fantastyczna, ale również uśmiech-
nięci uczestnicy zabawy oraz kibicujący 

im mieszkańcy. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym ogniskiem na plaży i śpiewa-
niem piosenek przy dźwiękach akorde-
onu. Noworoczna impreza pokazała, że 
mieszkańcom gminy nie brakuje entuzja-
zmu i kreatywności. 
Gminne morsowanie przygotował Urzę-
du Gminy Lubicz oraz sołtys i Rada So-
łecka Młyńca Drugiego pod kierunkiem 
pasjonatów sportu Ewelina i Grzegorza 
Niewczyk. Efektem coraz bogatszej ofer-
ty aktywności fizycznej jest nowa grupa 
na FB „Gmina Lubicz na sportowo”. Za-
chęcamy do dołączenia.

Tekst i fot. (MK) Przygotowaniem chętnych do morsowania zajęła się Ewelina Niewczyk

Fot. Miłosz Morawiak Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 5 stycznia

8 luty 2020


