
grudzień 2019

Nr 6/2019

W numerze:

remontujemy drogi 
i chodniki

- str. 2

zmiany w komunikacji 
publicznej

- str. 2

Podsumowanie 
pierwszego roku pracy 

wójta
- str. 3

Dzień troci i łososi 
nad Drwęcą 

oraz morsowanie 
w Józefowie 

- str. 4

Gminne konkursy
- str. 5

Podatki 
w 2020 roku

- str. 7

Śmieci. 
Co nas czeka?

- str. 8

Następne wydanie 
„Gońca” w lutym

Drodzy Mieszkańcy
Życzymy Wam spokojnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w ciepłej i przyjaznej atmosferze. 

A w Nowym Roku 
niech Wam nie zabraknie zdrowia, uśmiechu i miłości.

Działamy wspólnie pod szyldem #5490

zagramy  
w Orkiestrze  
z całą Polską
Możemy zagwarantować, że pro-
gram pierwszego gminnego Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy będzie bogaty i interesują-
cy. Do wspólnej akcji przyłączyły 
się m.in. największe sołectwa Lu-
bicz Górny, Lubicz Dolny, Grębo-
cin i Złotoria.

- Bardzo się cieszymy, że do Orkiestry, 
oprócz pracowników urzędu, włączy-
ło się wiele sołectw wraz ze szkołami 
i różnymi grupami formalnymi i nie-
formalnymi – mówi wicewójt Woj-
ciech Rakowiecki. – Z ogromną rado-
ścią obserwuję jak ta wspaniała akcja 
dodała mieszkańcom skrzydeł, jedno-
cześnie jednocząc ich.
Gdy wysyłaliśmy do drukarni ten nu-
mer „Gońca”, program WOŚP-u jesz-
cze się kształtował. Podajemy więc 
zaledwie kilka przykładów.
W Grębocinie zaplanowano bieg na 
orientację, jasełka i występ Kamila 
Czeszela. W Lubiczu Górnym będzie 
koncert połączony z licytacją, zabawy 
robotami, loteria fantowa, cicha aukcja 
i kącik rękodzieła.
Złotoria przygotowuje sołecki bal 
charytatywny „Dar Serca”, pokaz al-
paków, bajeczki dla dzieci, wspólną 
gimnastykę i naukę breakdance, klini-
kę urody dla pań z Avonem, mecz to-
warzyski piłki nożnej panów 30+, a na 
zakończenie ognisko z kiełbaskami.
Lubicz Dolny to: licytacja i bazarek 
słodkości - sprzedaż ciast, fantów, wy-
stępy dzieci, zespół muzyczny Anny 
Sztandarskiej oraz śpiewające mamy, 
kącik animacji dla dzieci - malowa-
nie buziek, pokazy pierwszej pomocy 
i „Światełko do nieba”. Przypomnijmy, 
że właśnie w sali szkoły w Lubiczu 
Dolnym będzie się mieścił gminny lu-
bicki sztab.
Do WOŚP-u przyłączają się także mniej-
sze miejscowości, w których nie ma 
szkół, np. Rogowo, gdzie szykuje się im-
preza w remizie, a strażacy wraz z wolon-

tariuszem wyjadą na wieś słynną „bab-
cią” (zabytkowym wozem strażackim).
11 stycznia (sobota) odbędzie się też 
bieg dla WOŚP „Z Biegiem Drwęcy” 
ze startem i metą w Lubiczu Dolnym. 
1-kilometrowy przeznaczony dla dzie-
ci oraz 5-kilometrowy dla młodzieży 
i dorosłych. Wpisowe – minimum 10 zł 
dla młodszych i minimum 20 zł dla star-
szych – w całości zostanie przekazane 
na konto WOŚP-u. Dzięki sponsorom 
każdy z uczestników dostanie pamiąt-
kowy zestaw startowy, a w nim, m.in. 
nr startowy, koszulkę i inne gadżety. 
Przewidziany jest również poczęstu-
nek dla biegaczy. Do biegu można za-
rejestrować się poprzez stronę www.
lubicz.pl w zakładce „WOŚP” lub na 
profilu fejsbukowym „Sztab WOŚP 
Lubicz Dolny”. 
W sobotę na terenie szkoły w Lubiczu 
Dolnym stanie też krwiobus.
Jeszcze przed świętami na witrynie gmi-
ny i fanpage’u sztabu umieścimy pełen 
program Orkiestry w naszej gminie. 
Przypominamy, że gmina Lubicz w ak-
cji Jurka Owsiaka gra od wielu lat. Do 
tej pory jednak pieniądze zebrane na 
naszym terenie były doliczane do sumy 
zebranej przez Toruń. W 2020 roku 
sołectwa z naszej gminy zagrają pod 
wspólnym szyldem lubickiego sztabu 
WOŚP #5490.
- Sztab jest oficjalnie zarejestrowany, 
mamy prężną ekipę, działamy. Już nie 
mogę doczekać się finału, na który 
w imieniu nas wszystkich serdecznie 
zapraszam mieszkańców gminy Lu-
bicz – mówi Katarzyna Gałka, szefowa 
lubickiego sztabu.

(KM)

Skrzyżowanie w Grębocinie

I tu zaszła zmiana
Wielomiesięczne starania wójta 
gminy Lubicz Marka Nicewicza do-
tyczące przebudowy grębocińskie-
go odcinka DK nr 15 oraz ostatnio 
przeprowadzone protesty społeczne 
wreszcie zaczęły przynosić skutek.

O kontrowersyjnych, z punktu widze-
nia mieszkańców, planach przebudowy 
skrzyżowania w Grębocinie powiedzia-
no i napisano już wiele. Zawsze jednak 
ciążyła nad tym projektem nieustępliwa 
postawa zarządcy drogi, czyli GDDKiA 
wobec własnych zamierzeń, w tym mała 
skłonność do uwzględnienia jakichkol-
wiek sugestii ze strony gminy i miesz-
kańców. Wielomiesięczne starania wójta 
gminy Lubicz Marka Nicewicza oraz 
ostatnio przeprowadzone protesty spo-
łeczne wreszcie zaczęły przynosić skutek.
- Kilka dni temu po raz kolejny odwie-
dziłem oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg w Bydgoszczy i wróciłem stam-
tąd w lepszym nastroju, bo wreszcie 
widzę chęć współpracy, możliwość 
zmiany planów - relacjonuje wójt Ma-
rek Nicewicz i dodaje:
- Na razie słownie, ale jednak, mamy 
zapewnienie, że projekt przebudowy 

skrzyżowania w Grębocinie będzie 
przedmiotem ponownej analizy, we-
ryfikacji i przeprojektowania doku-
mentacji. Na wszelki wypadek już te-
raz złożyłem w imieniu mieszkańców 
sugestie i propozycje, które mają być 
brane pod uwagę przy przygotowaniu 
nowej dokumentacji.
Wśród założeń, o których wspomina 
wójt Nicewicz jest m.in. rezygnacja 
z tzw. agrafki dojazdowej do skrzy-
żowania, choć formuła skrzyżowania 
w kształcie ronda pozostanie. Aktualne 
jest również pozostawienie przejścia 
dla pieszych w pobliżu ul. Szkolnej 
oraz jej przebudowa poprzez poszerze-
nie. Zostanie skorygowany ślad drogi 
krajowej nr 15, a co do instalacji ekra-
nów akustycznych i określenia ich ro-
dzaju, decyzje zostaną podjęte dopiero 
po dokładnych badaniach natężenia ha-
łasu. W tej kwestii kluczowe znaczenie 
będzie mieć właściwa ustawa.
Patrząc realnie na nową sytuację w spra-
wie Grębocina, jakiekolwiek prace mo-
dernizacyjne nie rozpoczną się wcześniej 
niż w 2021 roku. O sytuacji będziemy na 
bieżąco informować.

(JN)

Przed nami ostatnie tegoroczne 
wspólne spotkanie

Kto dostanie 
nagrodę wójta?
Jaki był mijający rok? Zaprasza-
my na uroczystość, która odbędzie 
się 19 grudnia w Szkole Podstawo-
wej w Złotorii.

Tak, jak każdego roku wójt gminy Lu-
bicz przedstawi mieszkańcom informa-
cję dotyczącą mijającego roku. 2019 
rok był pierwszym pełnym rokiem pra-
cy Marka Nicewicza. O pracy obecnej 
rady opowie też przewodniczący Zbi-
gniew Barcikowski.
Podsumowanie roku to także okazja 
do nagrodzenia sportowców z naszej 
gminy zdobywających wysokie miej-
sca w zawodach wysokiej rangi. Wójt 

nagrodzi także mieszkańców, którzy 
w 2019 roku w istotny sposób zaanga-
żowali się na rzecz gminy, wspierając 
jej działania dla dobra publicznego lub 
innych mieszkańców. Laureatów tej 
nagrody wyłoniła powołana przez wój-
ta kapituła spośród kandydatów zgło-
szonych przez władze gminy, radnych 
i pracowników urzędu.
Kto to będzie, okaże się tuż przed świę-
tami – 19 grudnia w szkole w Złotorii, 
początek wydarzenia o godz. 17.00.
Nie zabraknie klimatu świątecznego, 
który występem artystycznym zapew-
nią uczniowie złotoriańskiej szkoły.

(KM)

Zbigniew Barcikowski
Przewodniczący Rady Gminy Lubicz

Marek Nicewicz
Wójt Gminy Lubicz



Zamontowano kabiny prysznicowe, 
wymieniono urządzenia sanitarne, 
położono płytki.

Strażacy z najstarszej w gminie jednost-
ki w Lubiczu Dolnym na remont łazie-
nek czekali od wielu lat. Kompleksową 
modernizację przeprowadził lubicki Za-
rząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej. Roboty polegały m.in. 
na położeniu nowej instalacji wodno
-kanalizacyjnej, postawianiu ścian, na 
których położono płytki. Nowe płytki 
ułożono też na podłodze. Zamonto-
wano kabiny prysznicowe z panelami 
natryskowymi. Na nowe wymieniono 
wszystkie pozostałe urządzenia sanitar-
ne. Remont, kosztujący ok. 20 tys. zł, 
sfinansowano z budżetu. (MK)

Sygnały mieszkańców

Poprawiamy infrastrukturę gminną
Zanim rozpocznie się przyszłoroczny 
cykl inwestycji drogowych zapisanych 
w harmonogramie budowy dróg gmin-
nych, możemy już odnotować wiele 
działań, głównie wynikających z po-
trzeb zgłaszanych przez mieszkańców. 

W Złotorii wykonano nową na-
wierzchnię z kostki na ulicy Wspól-
nej, a w Rogowie wyasfaltowano dro-
gę gminną odchodzącą od powiatówki 
Turzno-Rogowo. Z kolei w Młyńcu 
Pierwszym powstało przedłużenie 
chodnika rozpoczynającego się przy 
szkole, a Brzeźno zyskało oczekiwa-
ny od wielu lat chodnik od przystanku 

przy drodze krajowej nr 15 na Olsztyn 
do drogi powiatowej w kierunku wsi. 
Nieplanowaną inwestycją, wynikającą 
z powstałych w listopadzie okolicz-
ności, było przeniesienie końcowej 
pętli autobusowej w Krobi przy ul. 
Poligraficznej o kilkanaście metrów 
w bok. Konieczne okazało się wypro-
filowanie i utwardzenie powierzchni 
dla zawracających autobusów, prze-
stawienie i naprawienie wiaty, słupka 
przystankowego, oznakowanie miej-
sca. Teraz pozostaje jeszcze oświetlić 
to ciemne miejsce.
Na wniosek mieszkańców, najpóź-
niej wiosną, powstanie nowy przy-

stanek autobusowy w Brzezinku przy 
drodze 2009C na wysokości posesji 
nr 3 i nr 8 (w pobliżu skrzyżowania 
z DK 15). Stosowną uchwałę, ma-
jącą na względzie wiele postulatów 
mieszkańców, Rada Gminy Lubicz 
podjęła 28 listopada.
Z kolei na prośbę Rady Sołeckiej Ro-
gówka wykonano szlaban ogranicza-
jący wjazd od drogi powiatowej na 
teren boiska sportowego. Natomiast 
w Złotorii stanął szlaban zabezpie-
czający przed wjazdem niepożąda-
nych pojazdów na trakt pieszo-rowe-
rowy do ruin zamku.

(JN), Fot. (MK)

Korekty będą wprowadzane w lutym

rozkład jazdy  
pod lupą
W przyszłym roku przez Grabowiec 
pojedzie dodatkowy autobus linii 46. 
To wynik analizy funkcjonowania 
komunikacji publicznej w naszej 
gminie. Ale to nie jedyne zmiany.

Od kilku miesięcy w urzędzie trwa-
ją prace zespołu ds. poprawy sytuacji 
w komunikacji publicznej. 
Na początku września na porannych 
kursach wyruszających z gminy Lubicz 
podróżowali obserwatorzy z urzędu 
gminy, sprawdzając, m.in. obłożenie 
autobusów. Obserwacje zostały także 
przeprowadzone w październiku.
W listopadzie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami MZK, na którym 
rozmawiano o komunikacji publicznej 
w gminie Lubicz i Obrowo. Po tym 
spotkaniu, a także analizach wniosków 
wypracowanych przez urząd i ruchu 

zarejestrowanego przez przewoźni-
ka, władze obu sąsiadujących gmin, 
w porozumieniu z MZK, postanowiły 
wprowadzić poranny dodatkowy kurs 
z Silna przez Grabowiec do Torunia. 
To rozwiązanie, które ruszy po feriach, 
pilotażowo na trzy miesiące. Jeśli 
mieszkańcy będą z niego korzystać, to 
znajdzie się w rozkładzie na stałe. 
– Przeanalizowaliśmy także kursy busów 
linii nr 105, 106 i 107 – mówi wójt Marek 
Nicewicz. – Mamy już pierwsze wnioski 
i przymierzamy się do zmian usprawnia-
jących przejazdy po gminie, a także do-
jazd do urzędu, zwłaszcza mieszkańców 
Nowej Wsi, Młyńca Pierwszego, Młyńca 
Drugiego i Gronowa.
Tutaj zmiany najprawdopodobniej 
również pojawią się w lutym. O szcze-
gółach będziemy jeszcze informować.

(KM)

Ochotnicza Straż Pożarna Lubicz

Druhowie mają nową łazienkę

To efekty zebrań wiejskich w 2018 r.

Więcej atrakcji dla dzieci
W tym roku doposażyliśmy place za-
baw oraz jedną siłownię zewnętrzną.

To mieszkańcy sołectw podczas zebrań 
sołeckich w 2018 r. zdecydowali na ja-
kie zadania przeznaczą pieniądze fun-
duszu sołeckiego 2019. W ramach tych 
zadań w pięciu sołectwach doposażyli-
śmy place zabaw oraz jedną siłownię.
Plac przy ul. Tulipanowej w Lubiczu 
Dolnym wzbogacił się w huśtawkę 
pojedynczą oraz jeden element siłowni 
zewnętrznej, czyli „biegacz”. W Złoto-
rii były to ścianka z kamieniami i liną 
oraz równoważnia łamana. Sołectwo 
Grabowiec zakupiło huśtawkę poje-
dynczą, a sołectwo Grębocin plac za-
baw na terenie Szkoły Podstawowej 
doposażyło w sześciokąt sprawnościo-
wy. Sołectwo Krobia dokupiło huśtaw-
kę podwójną i dwa sprężynowce.

Tekst i fot. (MK)

Tak prezentuje się łazienka druhów po gminnym remoncie Fot. Nadesłane

W Grębocinie na terenie szkoły postawiono sześciokąt sprawnościowy

Czy wiecie kto jest tak złośliwy?

Skrzynki z przezroczystego plexi na „Gońca” oraz przeczytane już książki stoją prawie 
we wszystkich sołectwach gminy. Stoją i nikomu nie przeszkadza ten fakt, oprócz kogoś 
w Brzezinku, gdzie z uporem maniaka raz po raz niszczy nasze wspólne dobro. Naprawia-
my, a ktoś psuje. To dla nas niezupełnie fajna zabawa, ale mamy nadzieję, że niebawem 
skończy się za sprawą uważności okolicznych mieszkańców. Przyuważymy „ktosia”. 
Z góry dziękujemy! (JN) Fot. Marek Kwiatkowski

Brzeźno

RogowoZłotoria
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Podsumowanie Marka Nicewicza, wójta gminy Lubicz 

minął rok od wyborów samorządowych
Minął pierwszy rok z 5-letniej ka-
dencji kierowania przeze mnie gmi-
ną Lubicz, a więc czas podsumować 
ten trudny okres, pełen zdobywania 
wiedzy o gminie i jej mieszkańcach, 
rozwiązywania gorących problemów, 
przygotowań do realizacji nowych 
wizji i planów. Zapraszam do prze-
czytania mojego podsumowania, któ-
re opiera się na 12 punktach mojego 
programu wyborczego.

1. Przejrzystość działań urzędu i cy-
fryzacja
Wszelkie działania urzędu są jasno opi-
sywane i udostępniane mieszkańcom. 
Służy temu nie tylko na bieżąco prowa-
dzona strona internetowa, dwumiesięcz-
ny Goniec czy stały serwis informacyj-
ny na gminnym profilu Facebook, ale 
także dziesiątki spotkań i zebrań wiej-
skich, w czasie których tłumaczymy, 
uzgadniamy, wyjaśniamy, informujemy 
o wszystkim co się na terenie gminy 
dzieje. Żeby lepiej zobrazować sprawy 
montujemy filmiki, powstają galerie fo-
tografii, przygotowujemy prezentacje, 
tworzymy infografiki. Przez ten rok po-
wstało ich prawie pół setki. 
Z konsekwencją wdrażamy politykę 
otwartych drzwi czyli urząd przyjazny 
mieszkańcom, dlatego wyznaczyliśmy 
nowe, dogodne godziny otwarcia z wtor-
kiem od 7.15 do 17.00, urządziliśmy ką-
ciki dla dzieci, wprowadziliśmy terminal 
płatniczy, wyodrębniliśmy na naszych 
parkingach miejsca dla ciężarnych i nie-
pełnosprawnych, wyraźnie oznakowa-
liśmy budynek wewnątrz i na zewnątrz, 
a do każdej sprawy przypisujemy osobę 
odpowiedzialną z podaniem możliwości 
kontaktu. Parking przed urzędem został 
zarezerwowany wyłącznie dla interesan-
tów. Teraz łatwiej znaleźć tam miejsce.
Uruchomiliśmy niezwykle atrakcyjne 
i przydatne narzędzie pozyskiwania 
informacji z zakresu gospodarki prze-
strzennej jakim jest gminny geoportal, 
a w ramach nowej witryny interneto-
wej niebawem uruchomimy gminny 
system komunikacji online.

2. Bezpieczeństwo publiczne
Ściśle współpracujemy z policją, ale 
działamy także profilaktycznie. Zor-
ganizowane i nadzorowane kąpielisko 
w Józefowie urządziliśmy głównie 
z myślą o bezpieczeństwie. Konkretny 
efekt to 2 młodych ludzi uratowanych 
przez naszych ratowników. W przygo-
towywanych przez nas inwestycjach od 
razu projektujemy system monitoringu. 
Tak było w przypadku kąpieliska Józe-
fowo, tak będzie na Placu Niepodległo-
ści w Lubiczu Górnym i następnych 
realizacjach. Ostatnio wybudowaliśmy 
chodnik od przystanku w Brzeźnie 
w stronę wsi, w niezwykle niebez-
piecznym miejscu, w którym w ostat-
nich latach poniosły śmierć 4 osoby.
Ale również projektowana ścieżka 
rowerowa z Lubicza do Złotorii prze-
biegająca przez Nową Wieś zyskała 
wreszcie status pozwolenia na budowę, 
więc na początku roku będzie ogłasza-
ny przetarg na jej wykonanie. W przy-
gotowaniu jest wniosek o odcinkowy 
pomiar prędkości na drodze wojewódz-
kiej przebiegającej przez Nową Wieś. 
To także przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa. Poza tym montujemy 
spowalniacze ruchu i szykany jak np. 
w Kopaninie. Szkolimy naszych pra-
cowników, ale i radnych oraz sołtysów 
z zakresu udzielania pomocy poszko-
dowanym, już na początku roku pojawi 
się w zasobach gminnych defibrylator 
sprzęt przydatny w ratowaniu życia.

3. Fundusze unijne
W celu wyszukiwania okazji do pozy-
skania funduszy unijnych dedykowali-
śmy pracę jednej z osób w urzędzie tylko 
takim specjalistycznym poszukiwaniom. 
Efektem jest pozyskanie finansowania na 
szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców całej gminy, ale także ok.5,5 mln 
złotych na 6 innych projektów.

4. Infrastruktura drogowa
Stworzyliśmy harmonogram budowy 
i modernizacji dróg gminnych na lata 
2020-2023, zaczynamy go właśnie reali-
zować. Założyliśmy w budżecie gmin-
nym na najbliższy rok wydatki rzędu 10 
mln zł (dla porównania, nasi poprzedni-
cy zaplanowali na 2019 rok zaledwie 3,5 
mln zł na inwestycje drogowe). Dzięki 
temu kolejne kilometry dróg gminnych 
zmienią się w porządne drogi i ulice. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że teraz wresz-
cie konkretnie jest wiadomo kiedy, gdzie 
i co zostanie zmodernizowane. 
Poza tym desygnujemy potrzebne środki 
na budowę chodników i ścieżek rowe-
rowych realizowanych w partnerstwie 
z powiatem i województwem. Tak po-
wstaną m.in. ścieżki na trasie Lubicz 
Górny – Złotoria oraz Lubicz Dolny – 
Jedwabno z przedłużeniem do Rogówka. 
Mamy pierwsze efekty starań o roz-
wikłanie trudnej sytuacji związanej ze 
skrzyżowaniem w Grębocinie, wstępne 
uzgodnienia co do możliwości udrożnie-
nia DK 10 w Lubiczu, działamy także 
w stronę przemodelowania całego układu 
drogowego gminy. Dzięki temu za kilka 
lat zniknie problem z drogą do Małgorza-
towa, a więc i rozjeżdżanie ul.Dworcowej 
w Lubiczu. A będący dotychczas w sferze 
marzeń czwarty w gminie most drogo-
wy przez Drwęcę (poza tym w Lubiczu, 
Złotorii i w Młyńcu) zaczyna nabierać 
coraz wyraźniejszych wyobrażeń. Wła-
śnie opracowywana jest koncepcja jego 
budowy wraz z drogami dojazdowymi. 
 
5. Żłobki i przedszkola
Mamy ich na terenie gminy tylko jedno 
publiczne i kilka prywatnych i to póki 
co jest moja porażka. Na dodatek ostat-
nio upadło przedszkole w Złotorii. Zna-
lazł się jednak nowy właściciel, który 
odtworzy tę placówkę. Prawdą jest, że 
trudny budżet gminny nie pozwala na 
szerokie plany w tym zakresie. Na ra-
zie nie wybudujemy żadnego nowego 
przedszkola, ale za to powstaną przed-
szkola na bazie pomieszczeń gminnych 
szkół. Zmierzamy również w kierunku 
nawiązania współpracy z każdym, kto 
zechce otworzyć żłobek lub przedszko-
le na terenie naszej gminy.

6. Kultura i Sport
Wspieramy działalność kulturalną 
i sportową. W tym roku do klubów, 
stowarzyszeń, artystów, sportowców 
trafiło 200 tysięcy złotych. Uporząd-
kowaliśmy zasady funkcjonowania 
wielu świetlic, odzyskaliśmy dodat-
kowe pomieszczenia świetlicowe na 
potrzeby sołectwa w Grębocinie, koń-
czymy budowę zupełnie nowej świe-
tlicy w Młyńcu. Zorganizowaliśmy 
kilkadziesiąt imprez i wydarzeń w tym 
m.in. Lubickie Lato Dzień Kobiet, 
Święto Niepodległości przy ognisku 
na granicy zaborów, Przegląd piosen-
ki biesiadnej, Dni dziecka, Mikołajki 
i wiele innych. Wspieraliśmy w działa-
niach bibliotekę gminną, dzięki czemu 
m.in. udało się pozyskać finansowanie 
na zajęcia wakacyjne, w Muzeum Dru-
karstwa w Grębocinie odbyła się jak-
że wyjątkowa impreza z okazji święta 
chleba, narodowego czytania i otwarcia 

wystawy podziemnej drukarni Solidar-
ności. W październiku gościliśmy po-
tomków lubickich Żydów w 80 rocznicę 
ich wypędzenia, a we współpracy z so-
łectwami i grupą młodych fotografików 
uruchomiliśmy zupełnie nowy projekt 
sfotografowania wszystkich walorów 
gminy. Po raz pierwszy będziemy także 
organizatorami gminnego finału WOŚP 
wraz ze specjalnym biegiem dla cukrzy-
cy. Przygotowujemy się także do stwo-
rzenia możliwości powołania za 2-3 lata 
Gminnego Domu Kultury.

7. Turystyka i rekreacja
Zaczęliśmy promować i wykorzysty-
wać szanse, jakie daje nam Drwęca. 
Odbyło się kilka spływów kajako-
wych, mocno zaangażowaliśmy się we 
właściwe potraktowanie międzynaro-
dowego spływu PTTK, tworzymy wa-
runki pod umiejscowienie już od wio-
sny w dwóch lokalizacjach na Drwęcy 
pomostów pływających dla kajakarzy. 
Zorganizowaliśmy rajdy rowerowe 
i piesze, rajd gwiaździsty i pieczonego 
ziemniaka. Uruchomiliśmy dobrze zor-
ganizowane kąpielisko w Józefowie, 
teraz pracujemy nad rewitalizacją tere-
nów wokół ruin zamku w Złotorii. Już 
przygotowaliśmy 3 wycieczkowe trasy 
po gminie, bogate w opis miejsc war-
tych zobaczenia, które wiosną zostaną 
specjalnie oznakowane. A już za kilka 
dni odbędzie się w Nowej Wsi między-
narodowa impreza w połowach troci 
w formule „złap i wypuść”. 

8. Ochrona środowiska naturalnego
W ramach podjęcia walki ze smogiem 
wykorzystujemy każdą okazję do kon-
trolowania jakości powietrza nad gmi-
ną, kierujemy specjalistyczne drony 
tam, gdzie jest najgorzej, prowadzimy 
działania interwencyjne. Informujemy, 
edukujemy, dopłacamy do wymiany 
pieców. W tym roku przekazaliśmy na 
ten cel 281 tysięcy złotych. Program 
cieszy się ogromną popularnością, 
więc w przyszłym roku będzie konty-
nuowany w nieco zmienionej formie. 
Promujemy technologie fotowoltaicz-
ną, pompy ciepła i inne ekologiczne 
systemy, obiekty gminne są termo mo-
dernizowane. Już niebawem będziemy 
budowali własną kotłownię gazową 
dla potrzeb ogromnego budynku szko-
ły w Lubiczu Górnym, wspieramy 
i współdziałamy w zakresie budowy 
sieci gazowej w północnej części Grę-
bocina. Na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków przekazaliśmy w tym roku po-
nad 110 tysięcy złotych.

9. Oferta czasu wolnego
Wspólnie z radami sołeckimi moder-
nizujemy istniejące place zabaw, ale 
powstają także zupełnie nowe jak np. 
w Gronowie. Duże nadzieje wiążemy ze 
zbudowaniem w przyszłym roku pump 
tracka wraz z rampami i placem zabaw 
dla najmłodszych oraz toaletą publiczną 
w Lubiczu Górnym. Doposażamy świe-
tlice i dbamy, aby oferta zajęć w nich 
prowadzona była poszerzana. Nadal 
organizujemy wyjazdy autokarowe na 
basen do Ciechocinka, wspieramy każde 
pozytywnie zakręcone środowisko np. 
morsów, automobilistów, kolekcjone-
rów, wędkarzy itp. Organizujemy tur-
nieje dla dzieci i młodzieży, wspieramy 
działalność społeczników dbających 
o aktywność ruchową. Przeznaczamy na 
ten ponad 100 tysięcy złotych rocznie.

10. Budownictwo socjalne i pomoc 
społeczna
Dopóki budżet gminny nie pozwala na 
budowanie nowych mieszkań socjal-
nych, remontujemy i modernizuje te, 
które są w naszym posiadaniu. Nasz 
lubicki GOPS sprawuje obecnie pieczę 
w różnych formach nad 2600 rodzina-
mi z terenu gminy. Wdrożyliśmy pro-
gram pudełko życia, a na cele społecz-
ne ogółem wydajemy blisko 32 mln zł 
z różnych źródeł.

11. Gospodarka wodna
Zbudowaliśmy sieć kanalizacyjną 
w Krobi i Lubiczu Górnym. Sporządzi-
liśmy dokładny audyt sytuacji naszej 
gminnej infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej dzięki czemu powstała kon-
cepcja funkcjonowania całej gminnej 
sieci wodnej, kanalizacyjnej i deszczo-
wej. Będzie ona realizowana przez naj-
bliższe 20 lat – tyle jest do zrobienia. 
Zamierzamy podłączyć do systemu 
sieci wszystkie tereny objęte planem 
miejscowym uwzględniając oczywi-
ście czynnik ekonomiczny. Najbliż-
sze konkrety to podniesienie ciśnienia 
wody w Lubiczu Górnym, Krobi, Zło-
torii. Zabezpieczenie alternatywnych 
dostaw wody na wypadek awarii i kry-
zysów od strony Młyńca w ramach 
nowej magistrali wodnej. Przyłącze-
nie naszego gminnego systemu kana-
lizacji wraz z oczyszczalnią ścieków 
do kolektora toruńskich wodociągów. 
W 2021 roku popłyną do Torunia na-
sze ścieki, dzięki czemu, przeciążona 
gminna oczyszczalnia będzie mogła 
przejść kolejne modernizacje. A tych 
zrobiliśmy już za ponad milion złotych. 
Zorganizowaliśmy własną ekipę pogo-

towia wod.-kan., zrezygnowaliśmy na-
tomiast z podmiotu zewnętrznego, któ-
ry za samą gotowość do pracy pobierał 
300 tys. zł rocznie.

12. Dostępność komunikacyjna
Intensywnie pracujemy nad rozwiąza-
niem wielu problemów komunikacyj-
nych w gminie. Są już pierwsze efekty 
np. w Grębocinie, Brzeźnie, Lubiczu. 
Każdy słyszał o rondach, nie każdy wie 
o potrzebie poprowadzenia obwodnicy, 
zbudowania mostu przez Drwęcę, ko-
nieczności uzgodnionego działania z są-
siednimi samorządami. O tym wszystkim 
rozmawiamy z partnerami, rozważamy, 
planujemy. Jednym z efektów tych dzia-
łań jest np. przebudowa ul. Toruńskiej 
w Grębocinie. Kolejne konkrety nieba-
wem, bowiem trwają prace planistyczne 
i poszukiwania źródeł finansowania.
Dokonaliśmy dokładnego audytu na 
wszystkich liniach komunikacji pu-
blicznej, czego efektem są korekty roz-
kładów jazdy, ale także dodatkowe kur-
sy autobusów jak np. w Grabowcu czy 
nocne „35” do Lubicza. Jeśli uda nam 
się dopiąć szczegóły finansowe, już od 
lutego zaoferujemy mieszkańcom gmi-
ny nową siatkę połączeń wewnętrznych 
liniami 105, 106, 107, skomunikowany-
mi z siecią MZK Toruń, z atrakcyjnymi 
cenami przejazdów. 

Dodatkowo:
Oszczędzamy, usprawniamy i poszu-
kujemy. Zaczęliśmy wykorzystywać 
wszystkie dostępne mechanizmy finan-
sowe znane w świecie biznesu, a więc 
planujemy skrupulatnie wydatki, prze-
chowujemy pieniądze z sensem, kon-
solidujemy nasze gminne kredyty 
dzięki czemu zaoszczędzimy ok. 1 mln 
zł w ciągu trzech najbliższych lat. Zre-
zygnowaliśmy z nieopłacalnego leasin-
gowania gminnego samochodu. 
W Grębocinie odwiedzane przez tury-
stów z całego świata Muzeum Drukar-
stwa i Papiernictwa zyskało wreszcie, 
po wielu latach wyczekiwania parking 
z prawdziwego zdarzenia. Sfinalizowa-
liśmy wykup gruntu w celu powięk-
szenia powierzchni grębocińskiego 
cmentarza. I jeszcze drobne przykłady: 
w Gronówku stanęły tablice z nazwą 
miejscowości oraz te kierujące do po-
szczególnych nieruchomości. Są nowe 
ławki i kosze oraz odremontowana ga-
blota informacyjna w nowej, bardziej 
przyjaznej mieszkańcom lokalizacji. 
Kolejny rok pokaże co dalej, ale wielu już 
odnosi wrażenie, że nadszedł lepszy czas. 

Marek Nicewicz

Fot. Z archiwum W tym roku gmina skanalizowała kilkanaście ulic w Krobi i Lubiczu Dolnym
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Współpraca z mieszkańcami

Wójt zaprosił seniorów i sołtysów
O planach współpracy z dojrzałymi 
mieszkańcami gminy wójt Marek 
Nicewicz rozmawiał z Radą Senio-
rów Gminy Lubicz. Na kolejnym 
spotkaniu szkoleniowym w urzędzie 
spotkali się także sołtysi.

Nieformalna Rada Seniorów to wyty-
powani przez kluby seniora i stowarzy-
szenia seniorów ich przedstawiciele. 4 
grudnia szefowie klubów zaprezentowali 
wójtowi, jak wyglądała ich tegoroczna 
działalność. Nasi seniorzy działają pręż-
nie, wyjeżdżają na przeglądy, organizują 
spotkania okolicznościowe i aktywizują 
swoich członków. Zaproszeni goście 
przedstawili też wójtowi swoje problemy 
i oczekiwania. Marek Nicewicz obiecał 
możliwą pomoc, rozważenie sugestii, 
które padły na spotkaniu i przedstawił 
gminną ofertę wsparcia działalności klu-

bów i stowarzyszeń skupiających dojrza-
łych mieszkańców naszej gminy.
11 grudnia w kolejnym spotkaniu szkole-
niowym uczestniczyli sołtysi. Wójt Ma-
rek Nicewicz mówi: – Kilka razy w roku 

zapraszamy sołtysów do urzędu, po to, 
aby wymienić się informacjami, przed-
stawić sołtysom aktualny stan różnych 
spraw ważnych dla mieszkańców, ale też 
wysłuchać tego, co sołtysi mają do po-
wiedzenia i odpowiedzieć na ich pytania.
Tym razem wójt, w związku z kończą-
cym się rokiem, odniósł się także do 
planów przyszłorocznych, inwestycji, 
zmian w funkcjonowaniu komunikacji 
publicznej i pomysłów na rozwiązanie 
problemów mieszkańców, m.in. korków.
W spotkaniu wzięli także udział pracow-
nicy merytoryczni urzędu odpowiedzialni 
za określone zadania, pogłębiając, m.in. 
tematy odbioru odpadów w 2020 roku, 
podatków czy udogodnień wprowadza-
nych dla mieszkańców, np. własnego 
geoportalu. O większości z tych spraw 
informujemy także w bieżącym numerze 
„Gońca” w osobnych tekstach.

Tekst i fot. (KM)

Oba spotkania były także okazją do złożenia życzeń świątecznych, zarówno seniorom…

… jak i wszystkim obecnym sołtysom

Już myślimy o przyszłym lecie

W Józefowie będzie 
kino letnie!
Qulturoweekendy oraz place zabaw 
w Gronowie i Młyńcu Drugim - te 
lubickie projekty zdobyły dofinan-
sowanie z przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego powiatu toruńskiego. 

Pod głosowanie poddano 48 projektów – 
31 z puli lokalnej i 17 z puli powiatowej.
Wśród zwycięskich projektów znalazły 
się także projekty z naszej gminy. To 

qulturoweekendy, w ramach których na 
plażę nad jezioro w Józefowie przyjedzie 
kino letnie. A także dwa lokalne projekty: 
budowa placu zabaw w Gronowie i dopo-
sażenie placu zabaw w Młyńcu Drugim. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się 
zarówno w zbieranie głosów, jak i tym, 
którzy oddali głosy na projekty z na-
szej gminy serdecznie dziękujemy.

(KM)

Pierwsza impreza w Nowym Roku!

morsowanie 
w Józefowie
Choć kąpielisko w Józefowie dzia-
ła w okresie letnim, jest okazja 
zajrzeć tu także zimą. Wspólnie 
z Eweliną Niewczyk i jej mężem 
Grzegorzem, entuzjastami zdrowe-
go stylu życia i morsowania, zapra-
szamy 1 stycznia o godz. 13.30 na 
józefowską plażę. 

Zaplanowaliśmy tam powitanie No-
wego Roku poprzez morsowanie, czyli 

bezpieczne zanurzanie się w zimnej 
wodzie. Można czynnie wziąć w tym 
udział lub pokibicować odważnym. 
Uzupełnieniem spotkania nad jeziorem 
będzie ognisko z kiełbaskami i gro-
chówką. Warto zatem wybrać się na 
plenerowy spacer oraz rozważyć nowy 
etap w swoim życiu. 
Więcej szczegółów na profilu FB „Fit 
Ewela” oraz „Gmina Lubicz”.

(JN)

Spotkanie z krwiodawcami i samorządowcami

minister rolnictwa 
z wizytą
Na świątecznym spotkaniu podsu-
mowującym mijający rok spotkali 
się honorowi dawcy krwi zrzeszeni 
w gminnym kole. Wśród wielu gości 
był także minister Jan Krzysztof Ar-
danowski oraz władze gminy Lubicz.

Cztery lata temu w gminie Lubicz, 
z inicjatywy radnej Teresy Klawińskiej, 
powstało gminne koło dawców krwi. 
W tej chwili jest w nim ok. 40 osób, 
którzy regularnie wspierają potrzebu-
jących. Dzięki dużej aktywnej grupie 
honorowych dawców do naszej gminy 
kilka razy w roku przyjeżdża krwiobus 
(najbliższy: 11 stycznia, Lubicz Dolny, 
szkoła, z okazji biegu WOŚP).
Świąteczne podsumowanie roku było 
okazją do podziękowań. Otrzymali je 
krwiodawcy, a także osoby wspierają-
ce krwiodawstwo: Teresa Klawińska, 
wicewójt Wojciech Rakowiecki, Ma-
riola Falkowska, Ewa Żuczek, Maja 
Gumowska, Edmund Guzowski, Da-
riusz Bożejewicz, Łukasz Bożejewicz 
i Dorota Balejko.

Warto wspomnieć, że na gminie Lu-
bicz honorowi dawcy, dzięki Róży 
Depczyńskiej, prężnie działają tak-
że w szkole w Zespole Szkół CKU 
w Gronowie.
W spotkaniu, poza krwiodawcami, 
wzięło udział wielu gości, m.in. mi-
nister rolnictwa Jan Krzysztof Arda-
nowski, a także wójt Marek Nicewicz 
i prezes oddziału regionalnego PCK 
Zbigniew Kawczyński.
5 grudnia na zaproszenie przewod-
niczącego rady gminy Zbigniewa 
Barcikowskiego minister rolnictwa 
spotkał się także z radnymi i wójta-
mi naszej gminy. Rozmawiano m.in. 
o najważniejszych sprawach zwią-
zanych z gminą, m.in. problemach, 
które występują na naszym terenie 
na drogach krajowych. Pan minister 
obiecał też, że przyjrzy się proble-
mom proceduralnym w instytucjach 
państwowych, z którymi boryka się 
Lubicz, przygotowując ważne dla 
mieszkańców inwestycje.

(KM)

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Gminne szlaki wycieczkowe
Z nastaniem wiosny mieszkańcy gminy 
Lubicz będą mogli bezpiecznie poru-
szać się rowerami lub pieszo po wyzna-
czonych trasach rekreacyjnych. Zapla-
nowaliśmy również trasy kajakowe.

Docelowo zamierzenia są takie, aby 
każde sołectwo było połączone z dru-
gim, a sieć tras pieszo-rowerowych two-
rzyła jedną dużą pajęczynę. Na początek 
powstał zarys trzech tras pieszo-rowe-
rowych, które zostaną oznakowane na 
wiosnę. Każdy z mieszkańców oraz go-
ści gminy będzie mógł dopasować dłu-
gość wycieczki do swoich możliwości. 
Trasy tak poprowadzono, aby znalazły 
się na nich miejsca warte odwiedzenia. 
Chcemy pokazać mieszkańcom walory 
przyrodnicze, krajoznawcze i architek-
tonicznie naszej małej Ojczyzny. Są 
to zarówno zabytki, pomniki przyrody 
oraz ciekawe miejsca na mapie gminy 
Lubicz. Szlaki, w większości, przebie-

gają drogami gruntowymi i wiodącą 
przez malownicze tereny wśród lasów 
i łąk. - Chcemy w ten sposób dotrzeć 
do jak największej grupy mieszkańców 
poprzez promowanie i propagowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia oraz 
przeciwdziałanie uzależnieniom – mówi 
Marek Kwiatkowski z Referatu Promo-
cji i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Gminy Lubicz. - Stawiamy na integrację 
lokalnej społeczności poprzez rozwi-
janie turystyki pieszej, rowerowej oraz 
kajakowej na terenie gminy Lubicz.
Pierwszą trasę pieszo-rowerową o dłu-
gości ok. 22 km oznaczyliśmy kolorem 
czerwonym. Jej początek znajduje się 
w Złotorii i kolejno biegnie przez Ko-
panino, Lubicz Górny, Lubicz Dolny 
i z powrotem do miejsca startu.
Kolejną trasę oznaczyliśmy kolorem 
żółtym. Długość tej trasy w jedną stronę 
wynosi ok. 14 km. Zaczyna się w Grę-
bocinie przy Szkole Podstawowej, przez 

Lubicz Dolny, kończąc w Złotorii. 
W drogę powrotną możemy udać się 
w odwrotnym kierunku lub skorzystać 
z trasy czerwonej, dojeżdżając do Lu-
bicza Dolnego, a później do Grębocina.
Trzecia trasa – długość 23 km w jedną 
stronę - jest zielona. Podróż zaczyna-
my z parkingu Szkoły Podstawowej 
w Gronowie przez Młyniec Pierwszy 
i Młyniec Drugi. Odwiedzimy po dro-
dze jezioro w Józefowie, Mierzynek, 
Krobię i kończymy podróż przy zabyt-
kowych młynach w Lubiczu Dolnym.
Zaplanowaliśmy również trasy kajako-
we – dłuższą (21 km) z kępy biwako-
wej w okolicach jeziora Józefowo do 
ruin zamku w Złotorii i krótszą (9 km) 
spod mostu w Młyńcu Pierwszym pod 
młyny w Lubiczu Dolnym. 
Dokładne opisy tras z atrakcjami 
i mapami umieścimy w styczniu na 
www.lubicz.pl.  (Red.)

Nowa Wieś. Rozpoczecie sezonu z ciekawymi nagrodami 

Łowimy i wypuszczamy trocie
5 stycznia w Nowej Wsi odbędzie się 
„Dzień troci i łososi na Drwęcą”, któ-
re organizuje sołtys z radą sołecką 
i No Kill Fishing Polska. 
 
W pierwszą niedzielę nowego sezonu, 
w godz. 9.00-15.00, zapraszamy na 
otwartą imprezę plenerową pod wiatą 
w Nowej Wsi „u Pana Turskiego” (uli-
ca Rzeczna).
- Tu, w postawionym miasteczku 
wędkarskim, ugościmy przybyłych 
na biesiadzie przy ognisku, grochów-
ce i grillu – mówi Miłosz Morawiak, 

sołtys Nowej Wsi. - Na miejscu będą 
też prezentacje sprzętu spin/fly, rozmo-
wy i konsultacje ekspertów z redakcji 
„Wędkarstwo 360”.
Tego dnia wszyscy łowiący zostaną 
zachęceni do otwartej rywalizacji 
spin/fly w konkursie „Złów i Wy-
puść” (Salmo C&R). 
Trzy statuetki i nagrody specjalne zosta-
ną wręczone za C&R najdłuższej troci, 
najdłuższego łososia i dubletu. Dodat-
kowo, za najdłuższe ryby C&R na spin-
ning i muchę, będą ufundowane dwie 
nagrody vouchery premium: w katego-

rii spin; Łososiowa Morska Wyprawa 
z Markiem Szymańskim, a w kategorii 
fly; Pobyt w Tartaku nad Bobrem i kurs 
flay castingu z Masterem Igorem Glindą. 
Dodatkowo osoby, które zgłoszą foto 
ryby przy miarce + video C&R troci czy 
łososia zostaną uhonorowane dyplomem 
okolicznościowym, a 10 z nich również 
wędkarskimi nagrodami rzeczowymi.
Szczegółów imprezy szukajcie w wy-
darzeniu na profilu fejsbukowym so-
łectwa Nowa Wieś. 
Impreza odbywa się pod patronatem 
gminy Lubicz. Opr. (KM)

Wspieramy „Szlachetną paczkę”

7 i 8 grudnia odbył się finał ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, do której przyłączył 
się również Urząd Gminy Lubicz. Jedną z form wsparcia akcji było rozwiezienie gminnym 
transportem paczek do rodzin w naszym regionie. Wcześniej, spakowane paczki trafiały od 
darczyńców do remizy OSP w Szembekowie. Łącznie ok. 50 wolontariuszy przyjmowało, 
dzieliło na trasy i rozwoziło podarunki. W naszym rejonie paczkami zostało obdarowane 18 
rodzin zamieszkujących w gminie Lubicz, Obrowo, Ciechocin i Czernikowo. 
Fot. Jarosław Nadolski

4 grudzień 2019



Pierwsze takie Święto niepodległości nad Drwęcą 
11 listopada, z inicjatywy Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Lubicz „Zakola 
Drwęcy”, mieszkańcy naszej gminy 
spotkali się przy ognisku na łące Krzysz-
tofa Walterskiego nad Drwęcą w pobliżu 
spichlerza młyńskiego, w niezwykłym 
miejscu, czyli na granicy zaborów. 
Były patriotycznie śpiewy, a historycz-
ny nastrój potęgowała podświetlona 
biało-czerwona flaga umieszczona 
na dawnym spichlerzu. Nie zabrakło 
sąsiedzkich rozmów i rozgrzewającej 
wojskowej grochówki. Mieszkańcy 
bardzo dobrze przyjęli nową formułę 
Gminnego Święta Niepodległości. Już 
zapraszamy za rok. (KM). 

Fot. Jarosław Nadolski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu wraz z wójtem Markiem NicewiczemPamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu wraz z wójtem Markiem Nicewiczem

Obrazy, zakładki, komiksy

Przyroda w pracach 
uczniów

Finał konkursu ekologicznego „Na-
sza gmina - nasze środowisko” zor-
ganizowanego przez Urząd Gminy 
Lubicz oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu zgromadził po-
nad setkę uczestników, wśród nich 
laureatów.

W kategorii I (oddziały przedszkol-
ne) – EKO-OBRAZ: 
Wyróżnienia: 
1. Blanka Rogala - Oddział Przed-
szkolny Gronowo 
2. Karolina Szpala - Przedszkole 
Publiczne „Chatka Puchatka” Lubicz 
Górny 
3. Olwier Ciepiela - Przedszkole Pu-

bliczne „Chatka Puchatka” Lubicz 
Górny 
4. Kalina Cywińska - Oddział Przed-
szkolny Młyniec I 
5. Zofia Cywińska - Oddział Przed-
szkolny Młyniec I 
6. Eliza Dolega - Przedszkole Publicz-
ne „Chatka Puchatka” Lubicz Górny 
7. Lena Młodawska - Przedszkole 
Publiczne „Chatka Puchatka” Lubicz 
Górny 
Laureaci: 
III nagroda – Alicja Hassek - Oddział 
Przedszkolny Lubicz Górny 
II nagroda – Jakub Sobiechowski - 
Oddział Przedszkolny Młyniec I 
I nagroda – Adrianna Nowakowska - 
Oddział Przedszkolny Młyniec I

W kategorii II (klasy I-III SP) – 
EKO-ZAKŁADKA 
Wyróżnienia: 
1. Nadia Huzakowska Nadia - SP 
Lubicz Dolny 
2. Oliwia Żurawska - SP Młyniec I 
3. Jan Bożek - SP Grębocin 
4. Oliwia Lipińska - SP Młyniec I 
5. Julian Wiciński - SP Grębocin 
6. Tymon Niedzielski - SP Młyniec I 
7. dla klasy IIb - SP Lubicz Dolny), 
wychowawca Pani Mariola Czapla. 
Laureaci: 
III nagroda - Wojciech Depczyński - 
SP Młyniec I 
II nagroda – Marcelina Pietruszewska 
- SP Lubicz Górny 
I nagroda – Nadia Ostrzycka - SP 
Lubicz Górny
W kategorii III (klasy IV-VI SP) – 
EKO-KOMIKS 
Wyróżnienia: 
1. Hubert Kilanowski - SP Lubicz Górny 
2. Daria Sobiechowska - SP Gronowo 
3. Alina Łowkiel - SP Gronowo 
4. Maja Śliwińska - SP Gronowo 
5. Cezary Pokorzyński - SP Lubicz 
Górny 
6. Aleksander Ciborski - SP Gronowo 
7. Dawid Smoliński - SP Młyniec I 
Laureaci: 
III nagroda – Agata Kęsicka - SP 
Grębocin 
II nagroda – Julia Rybacka - SP 
Młyniec I 
I nagroda – Robert Wegner - SP Lu-
bicz Górny.
Wręczenie nagród odbyło się 16 listo-
pada w sali szkoły w Lubiczu Dolnym. 

(ES)

Dbają o zieleń, sadzą, pielęgnują

To oni mają 
najładniejsze 
zagrody
Takich ogródków i gospodarstw, ja-
kie mają laureaci gminnego konkur-
su „Piękna zagroda” można otwarcie 
pozazdrości. W każdym przypadku 
zadbane otoczenie posesji jest jednak 
efektem regularnej pracy właścicieli, 
którzy kolejny rok zostali docenieni 
za swoje starania.

Po raz kolejny gmina Lubicz wraz 
z Powiatowym Zespołem Doradztwa 
Rolniczego w Chełmży przeprowadzili 
konkurs „Piękna zagroda”, który roz-
strzygany jest w dwóch kategoriach.
15 listopada w urzędzie odbyło się 
wręczenie nagród.
W kategorii „gospodarstwo rolne” na-
grody otrzymali:
1. Daria Jeziórską - Grabowiec
1. Wioletta i Andrzej Czech - Nowa Wieś

2. Mariola i Jacek Falkowscy - Mie-
rzynek
2. Tomasz Wasilewski - Krobia
3. Joanna i Paweł Kuczkowscy - 
Gronowo
W kategorii na najbardziej zadbaną 
działkę – ogródek przydomowy na po-
dium znaleźli się:
1. Justyna i Andrzej Maślanka - Lu-
bicz Dolny
1. Krystyna i Mirosław Majewscy - 
Złotoria 
1. Janina i Wojciech Urbańscy - Mły-
niec Pierwszy
2. Wiesława i Roman Dybowscy - 
Grębocin 
2. Justyna Trawińska - Młyniec Pierwszy 
3. Katarzyna Drążkowska - Krobia
3. Lucyna i Mirosław Ciborscy – 
Złotoria.

Tekst i fot. (KM)

Laureatom nagrody wręczyli m.in. zastępca wójta Wojciech Rakowiecki i przewodni-
czący rady Zbigniew Barcikowski

Każdy uczeń biorący udział w konkursie przyrodniczym otrzymał medal i niespodziankę 
Fot. Jarosław Nadolski 
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Młodzież poznaje lokalną historię

moja gmina - moja 
mała Ojczyzna
Dzięki temu konkursowi nasi ucznio-
wie wzbogacają wiedzę o gminie Lu-
bicz, prezentując również zdolno-
ści plastyczne. Przegląd 4 grudnia 
zorganizowała Szkoła Podstawowa 
w Lubiczu Dolnym.

Wzięły w nim udział reprezenta-
cje wszystkich szkół z gminy. Starsi 
uczniowie przygotowali prace pla-
styczne polegające na uzupełnieniu 
zdjęcia przedstawiającego zakątek 
gminy. Z kolei młodzież z kl. IV-VI 
przygotowała plakaty ze zdjęciami 
obiektów sprzed lat, do których na 

miejscu musiała dopasować bliźniacze, 
aktualne zdjęcia.
Każda reprezentacja otrzymała specjal-
ną statuetkę dla szkoły, a każdy uczeń 
nagrody ufundowane przez urząd gmi-
ny i Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół i Przedszkoli.
Konkurs odbył się pod patronatem 
wójta Marka Nicewicza.
Ciekawym punktem wydarzenia było 
także wystąpienie mieszkanki Kata-
rzyny Wierzbowskiej, której ojciec był 
żołnierzem AK i inicjatorem założenia 
szkoły w Lubiczu Dolnym.

Tekst i fot. (KM)



PODATKI

Dla wygody mieszkańców

mamy własny 
geoportal gminny
Można sprawdzić tutaj od ręki ewiden-
cję gruntów i budynków, sieci uzbroje-
nia terenu, zasięg planów i inne szcze-
gółowe dane przestrzenne. Geoportal 
gminy Lubicz znajdziecie pod adre-
sem https://lubicz.e-mapa.net.

Geoportal gminny to portal interne-
towy gromadzący i udostępniający 
przeglądającym informacje dotyczą-
ce obszaru gminy. Platforma umożliwia 
korzystanie z usług wyszukiwania, prze-
glądania, pobierania i przekształcania 
danych o terenie, tak zwanych danych 
przestrzennych. Za pomocą geoportalu 
mieszkańcy mają dostęp do danych ewi-
dencji gruntów i budynków, sieci uzbro-
jenia terenu, zasięgu planów zagospoda-
rowania i informacji o ich przeznaczeniu. 

W tym również o planach konkretnych 
nieruchomości, ich numeracji porządko-
wej, zdjęć lotniczych dopasowanych do 
terenu, czyli tak zwanej ortofotomapy, 
a także wielu innych.
Geoportal gminny różni się od krajo-
wego czy powiatowego przede wszyst-
kim tym, że o treściach publikowanych 
informacji decyduje sama gmina. 
Jeżeli będzie taka potrzeba, urząd 
ma możliwość publikacji takich da-
nych, jak położenie szkół, świetlic, 
innych obiektów użyteczności publicz-
nej, zabytków wpisanych do ewidencji 
gminnej albo przebiegających przez 
gminę szlaków turystycznych.
Ta platforma jest więc sprofilowana kon-
kretnie pod potrzeby naszej gminy. 

(KM)

Kiedy załatwić sprawę?

Godziny pracy urzędu
Od 2 grudnia Urząd Gminy Lu-
bicz pracuje od 7.15. We wtorek do 
17.00, w piątek do 14.15, a w pozo-
stałe dni do 15.00.

Doświadczenia minionych miesięcy 
pokazały, że między 7.00 a 7.30 oraz 
po godz. 17.00 mieszkańcy w urzędzie 
zjawiają się sporadycznie. Dlatego do-
stosowano godziny pracy do rzeczywi-
stych, zweryfikowanych potrzeb.
- Przy czym bardzo mi zależało, aby 
przynajmniej jednego określonego dnia 
w tygodniu mieszkańcy mogli załatwić 

swoje sprawy w urzędzie także po godz. 
15.00 – mówi wójt Marek Nicewicz. – 
To jest wtorek, jak dotychczas, ale nie 
do godziny 18.00, a 17.00.
Podajemy obowiązujące godziny 
pracy urzędu:
Poniedziałek – 7.15 – 15.00
Wtorek – 7.15 - 17.00
Środa – 7.15 – 15.00
Czwartek – 7.15 – 15.00
Piątek – 7.15 – 14.15.
24 grudnia (Wigilia) urząd nie pracuje, 
a 31 grudnia będzie czynny do 13.30.

(KM)

Krobia, Lubicz Górny

Koniec z szambami!
Mieszkańcy  skanalizowanych w tym 
roku ulic w Lubiczu Górnym i Kro-
bi mogą włączać swoje nieruchomo-
ści do gminnej kanalizacji. W Krobi 
przez miesiąc swoje posesje podłą-
czyło 48 na ponad 100 właścicieli.
 
Tegoroczną budowę kanalizacji gmi-
na zaczęła wiosną od dużego obsza-
ru Krobi. To była długo oczekiwana 
inwestycja. Mieszkańcy często pu-

blicznie wyrażali swoje niezadowo-
lenie z powodu jej przeciągania się 
w poprzedniej kadencji. Do sieci 
w Krobi można się już podłączać od 
jesieni. W ciągu kilku tygodni zain-
teresowało się tym 48 na ponad 100 
właścicieli posesji. 
- To wielomilionowe zadanie zreali-
zowaliśmy dla mieszkańców, dlatego 
zachęcam do kontaktu z Lubickimi 
Wodociągami i przyłączania swoich 

nieruchomości – mówi wójt Marek 
Nicewicz.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o 
kontakt ze spółką pod nr 56 678 53 14.
Gmina zakończyła już także budowę 
kanalizacji na sześciu ulicach w Lu-
biczu Górnym, gdzie indywidualne 
przyłączania trwają od 11 grudnia. 
W 2020 roku kanalizacja będzie budo-
wana w Lubiczu Dolnym.

(KM)

Dlaczego pumptrack będzie w Lubiczu Górnym?

Trzy gminy podzielą 3 mln zł „nagrody”
Gminy Lubicz, Obrowo i Wielka 
Nieszawka dostaną do podziału 3,2 
mln zł. Bonus trafi do samorządów 
dzięki zrealizowanemu w Lubiczu 
Górnym projektowi „Urządzenie 
przestrzeni publicznej w Lubiczu 
Górnym na potrzeby rewitalizacji 
społeczno-gospodarczej”.

W latach 2017-2018 gmina Lubicz za-
gospodarowała Plac Niepodległości, 
budując w jego ramach m.in. amfiteatr. 
Projekt został sfinansowany ze środ-
ków unijnych za pośrednictwem LGD 
„Podgrodzie Toruńskie”, do którego 
oprócz naszej gminy należy także Obro-
wo i Wielka Nieszawka. To właśnie za 
ten projekt LGD otrzymało „nagrodę” 
w postaci dodatkowego dofinansowania 
w wysokości 3,2 miliona złotych. Za-
tem do każdej z trzech gmin należących 
do „Podgrodzia Toruńskiego” w przy-
szłym roku trafi ok. 1 mln zł.

- To te pieniądze pozwolą nam na 
zbudowanie w Lubiczu Górnym 
dodatkowego miejsca rekreacji, 
w skład którego wejdą plac zabaw 
dla najmłodszych, pumptrack oraz 
publiczna toaleta – mówi wójt Lu-
bicza Marek Nicewicz. – Bardzo się 
z tego cieszę, ponieważ tą inwestycją 
odpowiemy na potrzeby mieszkań-
ców. Z drugiej strony docierają do 
nas pytania z innych miejscowości, 
dlaczego pumptrack i plac zabaw 
zostaną ulokowane właśnie w Lu-
biczu Górnym. Trzeba wiedzieć, że 
zarówno sama inwestycja na Placu 
Niepodległości, jak i „nagroda” dla 
„Podgrodzia Toruńskiego” są realizo-
wane w oparciu o „Lokalny program 
rewitalizacji” dla gminy Lubicz. Pro-
gram ten, stworzony w 2016 roku 
obejmuje swym zasięgiem teren wy-
łącznie jednego sołectwa – Lubicza 
Górnego właśnie. Uznano wówczas, 

że pozostałe 16 sołectw nie wymaga 
podjęcia działań rewitalizacyjnych. 
W chwili, gdy pojawiły się informa-
cje o dodatkowych środkach dla na-
szej gminy, podjęliśmy próbę zmiany 
tego dokumentu poprzez rozszerze-
nie zakresu na inne sołectwa. Okaza-
ło się, że jest to niemożliwe, wręcz 
podważa zasadność inwestycji wcze-
śniej zrealizowanych i naraziłoby nas 
na utratę „nagrody” oraz konieczność 
zwrotu wcześniej otrzymanej dotacji. 
Dlatego, posiadając do dyspozycji 
bonus w postaci ok. 1 mln zł, może-
my go wykorzystać jedynie tak, jak 
zapisano w programie z 2016 roku 
– na terenie Lubicza Górnego. Zro-
bimy to, mając na uwadze zgłaszane 
wielokrotnie potrzeby mieszkańców, 
a więc nie tylko pumptrack i plac 
zabaw, ale także publiczną toaletę 
w centrum Lubicza Górnego.

(KM)
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NIEBIESKI
pojemnik/worek

pojemnik/worek

Sejm wprowadził obowiązkową segregację

nowa stawka za odpady komunalne

Opłata za śmieci w przyszłym roku 
w naszej gminie wyniesie 19 zł od 
osoby. Taka stawka wynika wprost 
z ponoszonych kosztów. Gmina nie 
zarabia na śmieciach, ale także nie 
może do nich dokładać.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych w naszej 
gminie została ustalona w 2013 r. i od 
tej pory nie była zmieniana. 28 listopa-
da Rada Gminy Lubicz podniosła opła-
tę, ponieważ systematycznie wzrastają 
koszty funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami: odbiór, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie. 

Właściciele nieruchomości wytwarzają 
też coraz więcej śmieci, rosną wydat-
ki związane ze składowaniem i ma-
gazynowaniem odpadów. Wzrastają 
opłaty środowiskowe, a poddanie pro-
cesowi recyklingu staje się trudniejsze 
i droższe. Na wzrost kosztów miało 
wpływ również zwiększenie częstotli-
wości odbioru odpadów niesegrego-
wanych (zmieszanych) i bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne dla 
nieruchomości jednorodzinnych i bu-
dynków wielolokalowych.
Zmiana stawki wynika również ze 
zmiany przepisów, które nakładają na 
gminy więcej obowiązków związanych 

z gospodarką odpadami komunalnymi, 
a segregację uznają za obowiązkową.
W 2020 roku w naszej gminie miesięcz-
na stawka opłaty za segregowane odpa-
dy komunalne wyniesie 19 zł od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że to 
o kilka złoty więcej niż dotychczas, 
jednak to i tak jedna z niższych stawek 
w porównaniu z podobnymi jak nasza 
gminami – mówi wójt Marek Nicewicz.
Wójt i rada dołożyli wszelkich sta-
rań, aby opłata w gminie była możli-
wie jak najmniejsza.
– Wysokość naszej stawki wynika z po-
noszonych kosztów – wyjaśnia wójt. 
- Gmina za wywóz płaci firmie, która 
ten przetarg wygrała, samemu nic na 
tym nie zarabiając. Z drugiej strony do 
odbioru śmieci nie możemy dopłacać, 
ponieważ nowa ustawa nam na to nie 
pozwala. System gospodarowania od-
padami komunalnymi musi się bilanso-
wać. Tak mówi prawo.
Prawo wprowadza też obowiązek se-
gregacji odpadów. Niżej, na grafice 
prezentujemy zasady selekcji śmieci. 
Jeżeli więc właściciel nieruchomości 
nie zastosuje się do tego obowiązku, 
to zapłaci 38 zł od osoby, co stanowi 
dwukrotność uchwalonej przez radę 
stawki (czyli w naszej gminie najmniej 
ile przepisy dopuszczają). 
W zamian za wyższą stawę mieszkań-
cy gminy Lubicz otrzymają jednak 
więcej usług.
• Od 1.04.2020 r. bioodpady będą od-

bierane we wszystkich porach roku, 

według częstotliwości ustalonej dla po-
szczególnej zabudowy jednorodzinnej;

• Nastąpi zwiększenie częstotliwości 
odbioru niesegregowanych (zmie-
szanych) odpadów komunalnych dla 
jednorodzinnej zabudowy rozproszo-
nej na wszystkie miejscowości gmi-
ny - raz w tygodniu, przez 3 miesiące 
(czerwiec – sierpień);

• Zwiększamy także częstotliwości 
odbioru bioodpadów i niesegrego-
wanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych dla zabudowy wielo-
lokalowej;

• Rozszerzamy też odbiór odpadów 
w PSZOK o kolejne frakcje (odzież, 
strzykawki i igły);

• Od 1.04.2020 r. gmina wprowadza 
ulgę - 1 zł (od osoby) dla właścicieli 
nieruchomości, którzy w kompo-
stowniku przydomowym kompo-
stują bioodpady stanowiące odpady 
komunalne (dotyczy zabudowy jed-
norodzinnej). Zainteresowani sko-
rzystaniem z ulgi powinni złożyć 
nową deklarację z odpowiednim 
oświadczeniem w tej sprawie.

Ofertę w przetargu na zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych w 2020 
roku w gminie Lubicz złożyła tylko 
jedna firma - Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczalnia w Toruniu, które śmieci 
z naszego terenu wywozi od kilku lat. 
Więcej informacji związanych z tema-
tem można uzyskać w Referacie Gospo-
darki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz 
(pok. nr 1), tel. 56 621 21 28.

(KM)

Uwaga na korekty

Śmieciarka 
przyjedzie 
innego 
dnia
W okresie świątecznym czeka nas kilka 
zmian związanych z wywozem śmieci.

Szczegóły związane ze zmianą tras nie 
były jeszcze znane w momencie zamy-
kania tego numeru „Gońca”. Prosimy 
o śledzenie naszej strony internetowej 
i profilu fejsbukowego „Gmina Lubicz”. 
Do wszystkich osób, które są w syste-
mie SMS-owym wyślemy wiadomość. 
Pozostałych mieszkańców zachęcamy 
do zapisania swojego numeru do naszej 
bazy. W tym celu zapraszamy do Biura 
Podawczego Urzędu Gminy (pok. nr 9).
Przypominamy, że na terenie gminy funk-
cjonuje też Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
mieści się w Lubiczu Górnym przy ul. 
Promowej (wjazd od Nowej Wsi). 
PSZOK to miejsce, do którego mieszkań-
cy gminy mogą bezpłatnie oddać każdą 
ilość posegregowanych odpadów komu-
nalnych (wyjątkiem są odpady budowla-
ne i rozbiórkowe – punkt rocznie od jed-
nego gospodarstwa domowego za darmo 
przyjmuje do 1 m3, każdy kolejny m3 od 
nowego roku kosztuje 200 zł). 
PSZOK jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00, a w soboty 
9.00-14.00 (nr tel. 797 999 886). Uwa-
ga! W okresie od 24 do 27 grudnia oraz 
31 grudnia punkt będzie zamknięty. 

(KM)
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KrÓTKO
Urząd Gminy Lubicz oraz Rada 
Sołecka i radni Lubicza Górnego 
w tygodniu przedświątecznym or-

ganizują dla mieszkańców na Placu 
Niepodległości Lubicką Szopkę Bo-
żonarodzeniową. Zapraszamy do 

jej odwiedzin, szczególnie w dniach 
wspólnego kolędowania: 26 i 29 

grudnia oraz 1, 5 i 6 stycznia (za-
wsze o 14.30). Chętnych do popro-
wadzenia kolędowania - muzyków, 
zespoły, kapele czy chóry - prosimy 

o kontakt z Referatem Promocji 
i Komunikacji Społecznej Urzędu 

Gminy Lubicz, budynek B, pok. nr 
7 lub pod nr 56 674 40 15.

Od stycznia zmienia się termin dy-
żurów przewodniczącego i wiceprze-
wodniczących rady oraz przewod-

niczących komisji. Będą dyżurować 
naprzemiennie w każdy czwartek 
w godz.13.15-15.15 (pok. nr 15).

W okresie świąteczno – nowo-
rocznym Gminna Biblioteka 
Publiczna (wraz z filiami) nie 
pracuje: 21 grudnia (sobota), 

24 (Wigilia), 28 (sobota) oraz 31 
grudnia (Sylwester).

Rondo w Brzeźnie otrzymało 
swoją nazwę: „Solidarności Rol-
ników Indywidualnych”. Nadała 

ją Rada Gminy Lubicz na sesji 28 
października.

W naszej gminie, zgodnie z li-
stopadowymi uchwałami rady, 

mamy kilka nowych ulic: „Leśna 
Aleja” w Młyńcu Drugim, „Mie-
dziana” w Krobi i „Słoneczniko-

wa” w Kopaninie.

Nadal prowadzimy nabór chętnych 
na darmowe dla mieszkańców 
szkolenia, które są realizowane 
w ramach projektu „Komputer 

na świat”. Jesteście chętni? Więcej 
informacji/zapisy: 503 742 470.

Przypominamy, że Lubickie Wodo-
ciągi mają własne zespoły pogotowia 
wodno-kanalizacyjnego świadczące 

pomoc w sytuacjach awaryjnych 
zdarzających się na sieci gmin-

nej. Pogotowie jest czynne 24 godzi-
ny na dobę pod nr tel. 605 356 529.

Wójt Marek Nicewicz, w imieniu 
Prezydenta RP, wręczył kolejne 
medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie. W listopadzie otrzymali 
je Aleksandra i Ryszard Betke oraz 
Ewa i Rajmund Katarzyńscy z Lu-

bicza Dolnego. Natomiast w grudniu 
Krystyna i Stanisław Paradowscy 

z Lubicza Dolnego i Barbara i Ber-
nard Kwiatkowscy ze Złotorii.

W grudniu w wielu miejscowo-
ściach gminy odbyło się szereg 
spotkań mikołajkowo-gwiazdo-
wych dla dzieci i opłatkowych 
dla starszych. Zapraszamy do 
śledzenia fejsbukowych profili 
sołectw, szkół, a także stowa-

rzyszeń, gdzie można obejrzeć 
fotorelacje z tych spotkań. 18 
grudnia Wigilię dla potrzebu-

jących, jak co roku, organizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Lubiczu.

Opr. (KM)

Rywalizacja w salach sportowych

XIII mistrzostwa Gminy Lubicz w Futsalu
Turniej skierowany dla drużyn z gmi-
ny Lubicz rozpoczął się w sobotni po-
ranek 30 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Lubiczu Górnym. Rozgrywki 
zakończyły się w niedzielę 8 grudnia. 

Do walki o turniejowe złoto stanęło 
łącznie 14 drużyn w dwóch katego-
riach wiekowych, 6 w kategorii 15-17 
lat i 8 drużyn w kategorii wiekowej + 
18. Organizatorem turnieju był wójt 
gminy Lubicz, a współorganizatorem 
KS Gwiazda Toruń. 
30 listopada turniejowe zmagania roz-
poczęły drużyny z kategorii wiekowej 
15-17 lat. Okazji do podziwiania bojo-
wej młodzieży grającej w halową piłkę 
nożną nie brakowało, a walka o po-
dium była zacięta. W finale spotkały 
się drużyny „Atakama” i „Rozbujani”. 
Emocji nie brakowało. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 0:1 dla drużyny 
„Rozbujani”, która została Mistrzem 
Gminy Lubicz w Futsalu w kategorii 
wiekowej 15-17 lat.
W niedzielne popołudnie wyłonio-
no Mistrza Gminy Lubicz w Futsalu 
w kategorii wiekowej + 18. W finale 
spotkały się drużyny „Świeżaki” i „Tru-

skawa”. Upragnione złoto trafiło do za-
wodników z drużyny „Świeżaki”, któ-
rzy strzelili cztery bramki (wynik 4:0). 
Najskuteczniejszym bramkarzem tur-

nieju okazał się Jan Falkowski, bram-
karz drużyny „Rozbujani”, który obro-
nił m.in. rzut karny i został wybrany 
turniejowym „Najlepszym bramka-

rzem”. Tytuł „Króla strzelców” przy-
padł zawodnikowi z drużyny „Ataka-
ma” Piotrowi Parzychowi.

Tekst i fot. (MK)

Jesienne zmagania sportowe  
w naszej gminie

Halowa piłka 
nożna dziewcząt

Gospodarzem Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej – Mistrzostw Gminy Lubicz 
w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt była 
Szkoła Podstawowa w Grębocinie.

W rywalizacji (26 listopada) udział wzięły 
trzy Szkoły Podstawowe z Lubicza Dolne-
go, Młyńca Pierwszego oraz Grębocina. 
Łącznie do zmagań sportowych przystą-
piło 25 uczniów z trzech drużyn. Mecze 
rozegrano systemem każdy z każdym. 
Wyniki tych mistrzostw przedstawiają 
się następująco:

Lubicz Górny – Młyniec - 1:0
Młyniec – Grębocin - 2:2
Lubicz Górny – Grębocin - 4:2.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. SP Lubicz Górny
2. SP Młyniec
3. SP Grębocin.
Zwycięska drużyna uzyskała prawo 
reprezentowania gminy Lubicz na 
zawodach powiatowych o tytuł Mi-
strza Powiatu Toruńskiego w Halo-
wej Piłce Nożnej Dziewcząt.

(MK)

Warto poznać bliżej

Siedmiokrotny 
mistrz Polski na 
matach
Igor Wełnowski trenuje kickboxing. 
W tym roku zdobył brązowy medal na 
Mistrzostwach Europy na Węgrzech. 
Jest jednym ze sportowców z naszej 
gminy, którzy zdobyli doroczną nagro-
dę wójta za wysokie wyniki sportowe.

Igor Wełnowski, mieszkaniec Grono-
wa, w grudniu kończy 17 lat. Kick-
boxing w Klubie Smok Toruń trenuje 
od 9 lat pod okiem dwóch trenerów 
Marka Marszała i Łukasza Wydro. Na 
swoim koncie ma już sporo sukcesów. 
Jest siedmiokrotnym Mistrzem Polski 
na matach. Od czterech lat należy do 
Kadry Narodowej. 
W 2018 roku uczestniczył na Mistrzo-
stwach Świata we Włoszech, na któ-

rych zdobył trzecie miejsce. W tym 
roku przeszedł na formuły ringowe, 
takie jak full contact, low kick, K-1, 
w których zajął 1 miejsce na Mistrzo-
stwach Polski. 
W dniach 26-31 sierpnia br. odbyły 
się Mistrzostwa Europy w Györ na 
Węgrach, gdzie Igor zdobył brązo-
wy medal. - Pierwszą walkę ringową 
stoczyłem z reprezentantem Bośni 
i Hercegowiny z wynikiem 3:0, drugą, 
z reprezentantem Ukrainy i przyszłym 
złotym medalistom przegrałem 2:1 – 
mówi Igor. - Jestem dumny ze swoich 
osiągnięć i cieszę się, że mogę godnie 
reprezentować swój kraj Polskę i naszą 
gminę Lubicz.

Opr. (KM)

Piotr Parzych otrzymał tytuł „Króla strzelców”. Nagrodę wręczyli wójt Marek Nicewicz oraz radni z Lubicza Górnego Zbigniew Bom-
bolewski i Juliusz Przybylski 

Igor Wełnowski (z prawej) na Mistrzostwach Europy na Węgrzech 
Fot. Ze zbiorów prywatnych

Fot. Nadesłane Na zdjęciu: zwycięska drużyna z Lubicza Górnego
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