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Następne wydanie 
„Gońca” przed świętami 

Bożego Narodzenia

Fot. Jarosław Nadolski Budowane są kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej. Wykonawca skończył już roboty w Krobi. Prace trwają jeszcze w Lubiczu Górnym, a w przyszłym roku 
rozpoczną się od Lubicza Dolnego. Więcej str. 2.

W akcji Owsiaka zagrajmy wspólnie

Powstał gminny sztab Wielkiej Orkiestry
Po raz pierwszy w historii w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy zagra-
my jako Lubicki Sztab WOŚP! Do tej 
pory pieniądze zebrane na naszym te-
renie były doliczane do sumy Torunia.

Z inicjatywy radnej Teresy Klawińskiej 
i środowisk dotychczas zaangażowanych 
w organizowanie różnych wydarzeń 
w ramach Finału WOŚP na terenie naszej 
gminy, najbliższy finał będzie historycz-
ny, bowiem przygotuje go ogólnogminny 

sztab, z myślą o wszystkich sołectwach. 
Do tej pory pieniądze z naszego terenu 
były doliczane do sumy zebranej przez 
Toruń. W niedzielę 12 stycznia zagramy 
razem w różnych miejscowościach gmi-
ny jako Lubicki Sztab WOŚP. 
Swoje wydarzenia zaproponują SP 
w Lubiczu Górnym, SP w Lubiczu 
Dolnym, ale liczymy także na aktyw-
ność pozostałych szkół i placówek 
gminnych. Przygotowania już trwają! 
Wiemy, że przyłączą się także straża-

cy, harcerze, sołectwa, krwiodawcy, 
artyści i właściciele zabytkowych po-
jazdów. Na placach i ulicach naszych 
miejscowości w określonych godzi-
nach pojawią się wolontariusze z pusz-
kami, odbędą się tradycyjne kiermasze 
i licytacje. Dzięki tym wszystkim dzia-
łaniom powstanie atrakcyjny program 
finału, w którym każdy może mieć 
swój udział. Liczymy również na moż-
liwość wysłania naszej reprezentacji do 
warszawskiego studia telewizyjnego. 

Lubicki sztab ulokuje się na cały dzień 
w sali gimnastycznej w Lubiczu Dol-
nym (przy budynku OSP), ale moż-
liwość przyłączenia się do zbiórki 
w ramach 28. Finału WOŚP będzie 
w każdej miejscowości.
Chętnych do włączenia się w prace or-
ganizacyjne, sponsorów i darczyńców 
zapraszamy do kontaktu z szefem szta-
bu Katarzyną Gałką, tel.508 128 928, 
e-mail: sztab.wosp.lubicz@gmail.com.

(JN)

Przekształcenie komunalne w naszej gminie

Połączenie Lubickich Wodociągów i zDGmiK
Od 1 stycznia 2020 roku rozpocznie 
działalność Zakład Usług Komu-
nalnych, który powstanie na bazie 
spółki Lubickie Wodociągi. Spółka 
przejmie też pracowników Zarządu 
Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej.

Jest to rozwiązanie, które ma uspraw-
nić funkcjonowanie różnych służb 
komunalnych w gminie Lubicz. Cała 
sfera komunalna to nie tylko wodocią-
gi, kanalizacja, drogi, zieleń, ale także 
budynki i obiekty gminne, place za-
baw, świetlice itp. Dlatego 11 września 
Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę 

w sprawie likwidacji jednostki budże-
towej – Zarządu Dróg, Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lu-
biczu oraz określenia nowej formy 
wykonywania zadań tej jednostki. Za 
uchwałą głosowało 11 osób, 3 były 
przeciw, a 1 wstrzymała się.
Wójt Marek Nicewicz wyjaśnia: - Każdy 
z pracowników Zarządu Dróg Gospodar-
ki Mieszkaniowej i Komunalnej otrzy-
ma informację o zmianie pracodawcy od 
1 stycznia 2020 r. Pracownicy zarządu 
zostaną przejęci przez nową spółkę ko-
munalną, nie tracąc ani dnia zatrudnienia.
Z dniem likwidacji spółka przejmie 
też dotychczasowe zadania ZDGMiK 

z zakresu gospodarki komunal-
nej w tym, m.in. obejmujące utrzyma-
nie dróg oraz przydrożnej zieleni. Na-
tomiast mienie zlikwidowanej jednostki 
zostanie wniesione aportem na pokrycie 
udziałów w kapitale gminnej spółki 
Lubickie Wodociągi, na której bazie od 
nowego roku powstanie Zakład Usług 
Komunalnych w Lubiczu.
W uzasadnieniu uchwały napisa-
no m.in.: „Przekształcenie (zarządu 
w spółkę – przyp.) spowoduje uzy-
skanie osobowości prawnej, dającej 
możliwość samodzielnego pozyski-
wania kapitału na zaciąganie kredy-
tów lub wchodzenia w partnerstwo 

publicznoprawne. Spółka będzie mo-
gła też samodzielnie, w porozumie-
niu z właścicielem, aplikować o środ-
ki pomocowe, przy pomocy których 
możliwe będzie wyposażenie spółki 
w niezbędny sprzęt specjalistyczny 
do konserwacji i zarządzania istnie-
jącą infrastrukturą, czy też realizacji 
dodatkowych zadań inwestycyjnych. 
Przewagą spółki nad samorządową 
jednostką budżetową jest możliwość 
lepszego prowadzenia działalnością 
inwestycyjnej (…)”.
Do tematu wrócimy w kolejnym wyda-
niu „Gońca”.

(KM)



W naszej gminie powstają kolejne 
odcinki kanalizacji sanitarnej. Wy-
konawca skończył już roboty w Kro-
bi. Prace trwają jeszcze w Lubiczu 
Górnym, a w przyszłym roku plano-
wane są w Lubiczu Dolnym.

Mija pierwszy rok realizacji oczeki-
wanej od wielu lat przez mieszkańców 
inwestycji w tzw. aglomeracji Lubicz.
Przypomnijmy, w poprzedniej kadencji 

gmina sześciokrotnie ogłaszała przetarg 
na budowę sieci sanitarnej w Lubiczu 
Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi. Jed-
nak ze względów formalnych, m.in. zbyt 
wysokich cen ofertowych w stosunku do 
kosztorysów inwestorskich i wycofaniu 
się kontrahenta po ogłoszeniu wyników 
przetargu, nie doszło do rozpoczęcia prac. 
Obecny wójt Marek Nicewicz postanowił 
więc podzielić zadanie na odcinki.
Kanalizacja Krobi objęła ulice: Osie-

dlową, Osikową, Cisową, Żytnią, 
Makową, Oliwkową, Olimpijską, Pod 
Dębami, Poprzeczną i Okrągłą. Firma 
Wimar z Koronowa zakończyła prace 
w październiku. 
Pozostałe etapy kanalizacji miały być 
wykonywane w kolejnych latach, jednak 
zaoszczędzone na pierwszym przetargu 
pieniądze pozwoliły jeszcze w tym roku 
rozpocząć także inwestycję w Lubiczu 
Górnym. Tutaj zakres zadań to budowa 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz 
przewodu tłocznego wraz z przepom-
pownią ścieków w obrębie następują-
cych ulic: Przy Skarpie, Niteckiego, 
Trzaskalskiego, Bażantowej, Nad Strugą 
oraz Gajowej. Wykonaniem prac, które 
mają skończyć się jeszcze przed grud-
niem, zajmują się Lubickie Wodociągi. 
W przyszłym roku ruszy kolejny etap 
porządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej – tym razem w Lubiczu Dolnym. 
Budowa sieci wodociągowej, sieci ka-
nalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego 

wraz z odgałęzieniami, a także przepom-
powniami ścieków jest zaplanowana na 
ulicach: Kolejowej, Ogrodowej, Magno-
liowej, Leśnej, Klonowej, Toruńskiej, Je-
sionowej oraz Kasztanowej.
Całkowita wartość projektu, czyli upo-
rządkowania gospodarki wodno-ścieko-
wej w aglomeracji Lubicz to prawie 13 
mln zł, dofinansowanie unijne z progra-
mu Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych (ZIT) wynosi niemal 7,5 mln zł. 
Przyłączeniowe rury kanalizacyjne fi160 
zostają podprowadzane do granic pry-
watnych działek. Do wykonania przy-
łącza do wyprowadzonych rur są już 
zobowiązani właściciele posesji. Prace 
można zlecić Lubickim Wodociągom 
albo innym uprawnionym firmom.
Najpierw jednak należy dopełnić wy-
maganych przez prawo formalności.
Po pierwsze, ze Starostwa Powiatowego 
w Toruniu (pok. nr 8) pobieramy mapkę 
geodezyjną swojej działki (sytuacyjno
-wysokościową, skala 1:500 lub 1:1000). 

Następnie komplet dokumentów, czyli 
mapkę oraz oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i wniosek o przyłącze skła-
damy w Lubickich Wodociągach (ul. 
Toruńska 56, Lubicz Dolny).– Zgodnie 
z wydanymi mieszkańcom warunkami 
wykonawczymi, odcinki przyłącza kana-
lizacyjnego od granicy do domu podlega-
ją odbiorowi przez przedstawiciela Lu-
bickich Wodociągów w stanie odkrytym 
– podkreśla prezes Grzegorz Karpiński. 
Trzeba też pamiętać, że konieczne 
jest całkowite opróżnienie i zasypa-
nie szamba. 
Na koniec pozostaje podpisanie umo-
wy na odbiór ścieków. Eksploatacja 
sieci jest możliwa po oficjalnym odda-
niu jej do użytkowania. 
Więcej informacji na temat przyłącza-
nia posesji do kanalizacji: Lubickie 
Wodociągi nr tel. 56 678 53 14, e-ma-
il biuro@lubickie-wodociagi.pl.

(KM)

Gmina uzbraja kolejne tereny w infrastrukturę

mieszkańcy podłączają posesje do sieci

Fot. Jarosław Nadolski Montaż przepompowni ścieków na potrzeby części ulicy Na 
Skarpie w Lubiczu Górnym

Pomocą serwisowo-naprawczą w pogotowiu zajmują się m.in. Łukasz Jankowski 
i Jan Jankowski 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

Teraz mamy już gminne ekipy
Skończyła się era zlecania usług ser-
wisowych dla naszej gminnej sieci 
wodno-kanalizacyjnej podmiotom 
zewnętrznym. Mamy już własne 
zespoły pogotowia wodno-kanaliza-
cyjnego świadczące pomoc w sytu-
acjach awaryjnych zdarzających się 
na sieci gminnej. 

I choć zasadniczo pracownicy pogoto-
wia nie zajmują się awariami wewnątrz 
instalacji domowych, to jednak w sy-
tuacjach uzasadnionych można liczyć 
na ich pomoc, chociażby w odcięciu 
dopływu lejącej się niekontrolowanie 
wody czy podobnych przypadkach. 
Pogotowie ma swą bazę w Lubiczu 
Górnym w obiektach gminnej oczysz-
czalni ścieków, czynne jest 24 godziny 
na dobę i dysponuje obecnie trzema 
niezależnymi zespołami serwisowymi. 
Świadczy pomoc serwisowo-napraw-
czą tylko na terenie gminy Lubicz, 
zatem nie przyjmuje zgłoszeń z ościen-

nych miejscowości. Nie jest także po-
gotowiem w sprawach niezwiązanych 
z wod.-kan. Na szczęście od momentu 
zainstalowania automatu nagrywające-
go rozmowy zgłoszeniowe „dziwne” 
żarty skończyły się.

Tekst i fot. (JN) 

Wnioski po analizach

Wiele potrzeb, wiele zmian
Lubickie Wodociągi wykonują mo-
dernizację sieci wodno-kanalizacyj-
nej. W planach są kolejne ulepszenia, 
które mają pozwolić na efektywniej-
sze jej wykorzystanie. Jakie?

Sprawdzono „niespodzianki”
Gminna sieć wodno-kanalizacyjna ma 
już wykonany audyt. Ten dokument 
kontrolny był potrzebny do przeana-
lizowania stanu naszej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej. Tym bardziej, 
że niespodzianek w tej sferze pojawiało 
się mnóstwo, łącznie z nieprawidłowym 
funkcjonowaniem gminnej oczyszczal-
ni ścieków. Aktualna analiza pozwala 
teraz na opracowanie planu moderniza-
cji sieci i urządzeń, jej rozbudowy i za-
bezpieczenia sprawnego działania. 

Pewność dostaw wody
Już wiadomo, że wśród zamiarów jest 
podniesienie ciśnienia wody poprzez za-

instalowanie przepompowni dla miesz-
kańców Lubicza Dolnego, Lubicza Gór-
nego, Krobi i Mierzynka. Dodatkowo 
planuje się wymianę zasuw odcinających 
na sieci wodociągowej w gminie tak, aby 
można wydzielić poszczególne sekcje 
dostaw wody, obejścia na wypadek awa-
rii. Sieć rurociągów w układach pierście-
niowych będzie mogła dostarczać wodę 
do małych obszarów w zamian za do-
tychczasowe odcinanie całych miejsco-
wości, co było konsekwencją zbyt małej 
ilości zasuw odcinających. 
Pod dnem rzeki zamierzamy także 
wybudować główną rurę zasilającą 
w wodę obszary po wschodniej stronie 
Drwęcy. Rura ta zastąpi dotychczaso-
wą biegnącą po moście, łączącą Lubicz 
Dolny z Lubiczem Górnym oraz połą-
czy sieci wodociągowe Młyńca Pierw-
szego z Młyńcem Drugim. W ten spo-
sób zyskamy zabezpieczenie dostaw 
wody dla naszych mieszkańców. 

Dość awarii przepompowni
W przepompowniach ścieków, ulegają-
cych ciągłym awariom z powodów od-
padów wyrzucanych do kanalizacji, będą 
montowane systemy GPRS, alarmujące 
służby gminne w przypadku zbyt wyso-
kiego poziomu ścieków. To pozwoli na 
szybką reakcję pogotowia wodno-ka-
nalizacyjnego i usunięcie problemu. Do 
wyposażenia w takie urządzenia jest w tej 
chwili ponad 20 przepompowni.

Zlewnia w Grębocinie
Warto wspomnieć o jeszcze jednym 
przedsięwzięciu poprawiającym go-
spodarkę wodno-ściekową na terenie 
gminy. W Grębocinie stanie specjal-
na zlewnia ścieków – niewielki obiekt 
pozwalający na zrzucanie ścieków 
z beczkowozów na miejscu, w gmi-
nie, bez konieczności wywożenia ich 
na drugi koniec Torunia, do miejskiej 
oczyszczalni. Te ścieki, kontrolowane 

przez zamontowaną w zlewni aparaturę 
pomiarową, będą trafiały kolektorem 
do oczyszczalni. Takie rozwiązanie po-
winno obniżyć koszty odbioru ścieków 
z przydomowych szamb, chociażby 

z racji oszczędności transportowych. 
Obiekt zlewni znajduje się już w lubic-
kiej oczyszczalni, gdzie jest modernizo-
wany i przystosowywany do warunków 
w jakich będzie pracować.

Tekst i fot. (JN)

Ta sieć zostanie wykonana w 2020 roku

W Grębocinie wreszcie 
będzie gaz ziemny
Po wielu latach sieć gazową zyska 
również druga część Grębocina - po 
lewej stronie drogi do Olsztyna. Pol-
ska Spółka Gazownictwa przygoto-
wała się już do tej inwestycji. Roboty 
budowlane mają rozpocząć się na 
przełomie roku. 

Jak udało nam się dowiedzieć w spółce, 
sieć powinna być zbudowana w okre-
sie wiosenno-letnim, czyli do końca 
czerwca 2020. Jej przebieg obrazuje 
mapka, którą zamieściliśmy na naszej 
witrynie internetowej www.lubicz.
pl w Aktualnościach. Marcin Wojna-
rowski, kierownik Sekcji Przyłączania 
PSG zapewnia, że od września przy-
szłego roku mieszkańcy będą mogli 
w swoich domach korzystać z gazu 
ziemnego. Zainteresowani jednak już 
teraz powinni zająć się sprawą. Po 

pierwsze warto pobrać, wypełnić i do-
starczyć do PSG wnioski o warunki 
przyłącza. Są one dostępne na stro-
nie www.psgaz.pl lub w oddziałach 
spółki, np. w Toruniu przy ul. Lubic-
kiej (gazownia). Potem nastąpi podpi-
sanie umowy. 
Na spółce spoczywa obowiązek wybu-
dowania sieci wraz z przyłączami w gra-
nicy działki oraz zaworem odcinającym 
i licznikiem w specjalnej żółtej szafce. Na 
mieszkańcu - zdobycie projektu popro-
wadzenia sieci po terenie swojej działki 
od szafki do domu, pozwolenia na budo-
wę tego odcinka oraz zlecenie wykonania 
koncesjonowanej firmie. Cały ten proces 
w przejrzysty sposób wyjaśnia specjalny 
film instruktażowy zamieszczony na stro-
nie www.psgaz.pl/ dla klienta/przyłącze-
nie do sieci gazowej.

(JN)

POGOTOWie  
WODnO-KanaLizacyjne 

Gminy Lubicz
czynne 24h/dobę

tel. 605 356 529
Uwaga: rozmowy są nagrywane!

W Grębocinie stanie specjalna zlewnia ścieków, która właśnie jest przystosowywana do 
wykonywania swojej funkcji 
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Przyszłoroczny fundusz sołecki został rozdzielony

Sami wskazali najpilniejsze potrzeby
Gmina Lubicz oddała w ręce sołectw 
600 tys. zł! Mieszkańcy przeznaczyli je 
na drobne inwestycje w swoich miej-
scowościach, jak m.in. zamontowanie 
spowalniaczy czy doposażenie świetlic.

Za nami druga w tym roku tura zebrań 
wiejskich w gminie Lubicz, które odby-
ły się w każdym z 17 sołectw. W lutym 
mieszkańcy wybierali sołtysów i rady 
sołeckie. We wrześniu zebrania wiej-
skie zagłosowały nad podziałem fun-
duszy sołeckich na 2020 rok. 
Fundusz sołecki jest wydzielany 
z budżetu gminy. Wnioski z podziałem 
środków uchwalają zebrania wiejskie 
z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej 
lub co najmniej 15 pełnoletnich miesz-
kańców sołectwa. – Mieszkańcy sami 
wskazują najpilniejsze potrzeby, po-
prawiające komfort swojego życia – 
mówi wójt Marek Nicewicz. 
Przepisy określają, że pieniądze so-
łeckie mogą być wydane na zadania 
własne gminy, służące poprawie ży-
cia mieszkańców i zgodne ze „Stra-
tegią rozwoju gminy”. W tym roku 
w sierpniu część sołectw zorganizo-
wała również konsultacje społeczne, 
by przedyskutować potrzeby i jak 
najlepiej przygotować się do zebra-
nia we wrześniu. Wnioski z zebrań są 

uwzględnienie w projekcie budżetu 
gminy na 2020 rok. 
A przyszłoroczny fundusz sołecki w gmi-
nie Lubicz wynosi prawie 600 tys. zł. 
Jak gmina określa tę kwotę na poszcze-
gólne sołectwa? Tutaj nie ma dowol-
ności, regulują to przepisy. Fundusz 
rozdzielany jest według algorytmu 
podanego w ustawie, zależnego przede 
wszystkim od liczby mieszkańców. 
W 2020 r. fundusz sołecki wynosi od 
ponad 20 tys. zł dla najmniej liczne-
go Brzezinka do prawie 44 tys. zł dla 
największych sołectw takich, jak m.in. 
Lubicz Górny czy Gronowo.
Planując fundusz sołecki na 2020 r., 
sołectwo Krobia postawiło na zago-
spodarowanie placu zabaw, doposa-
żenie świetlicy i terenu wokół niej 
oraz organizację wydarzeń i zajęcia 
dla dzieci. Kopanino chce doposa-
żyć świetlicę, a także jej otoczenie. 
Nowa Wieś podejmuje pierwsze kro-
ki do utworzenia w przyszłości pla-
cu rekreacyjno-sportowego Z kolei 
Złotoria zamierza głównie polepszyć 
infrastrukturę wsi, m.in. budując spo-
walniacze na ul. Lipowej czy wiatę 
przystankową na Pomorskiej oraz 
udostępniając mieszkańcom betono-
we piłkarzyki.

Tekst i fot. (KM)
15 października w Złotorii na placu rekreacji przy ul Lipowej zamontowano dwie nowe atrakcje równoważnię i ścianę wspinaczkową, 
które sołectwo kupiło z tegorocznego funduszu sołeckiego

Poglądowe zdjęcie pumptracka, który może powstać w naszej gminie Fot. materiały promocyjne

Planujemy wypełnić pusty plac przy Amfiteatrze

atrakcja w centrum 
Lubicza Górnego
Kolorowy i niestandardowy plac za-
baw dla małych dzieci, pumptrack 
z torami dla młodszych i starszych 
oraz elementy skateparku dla mło-
dzieży. Takie miejsce rekreacji ma 
powstać w Lubiczu Górnym.

- Nad tym placem pracujemy z inicjatywy 
mieszkańców, ale też dostrzeganej przez 
nas wyraźnej potrzeby jego powstania – 
mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz.
Wszystko zaczęło się od jednej 
z mieszkanek, która kilka miesięcy 
temu zwróciła się do urzędu z wnio-
skiem o utworzenie placu zabaw dla 
dzieci w pobliżu Amfiteatru. Pomysł 
w mediach społecznościowych po-
parli też inni mieszkańcy, proponu-
jąc również stworzenie miejsca re-
kreacji dla młodzieży.
Jak pisaliśmy już w poprzednim nume-
rze, wójt Marek Nicewicz powołał ze-
spół, który zajmuje się opracowaniem 

koncepcji placu ze strefą dla najmłod-
szych oraz strefą dla młodzieży.
W skład grupy wchodzą pracownicy 
urzędu gminy, ośrodka pomocy spo-
łecznej, a także wspomniana mieszkan-
ka Lubicza Górnego – mama dwójki 
dzieci, która jako pierwsza zwróciła się 
do urzędu z tym tematem.
Za nami już trzy spotkania zespołu. Usta-
lono, że poza placem zabaw dla dzieci, 
złożonego z ciekawych i nowoczesnych 
elementów, w projektowanej przestrzeni 
ma znaleźć się też duży pumptrack dla 
młodzieży (podobny do tego na Rubin-
kowie) oraz wydzielony ze względów 
bezpieczeństwa minitor dla mniejszych 
dzieci. Powstać mają także rampy i po-
ręcz dla rolkarzy. Wizja lokalna z przed-
stawicielem jednej z firm budujących ta-
kie urządzenia potwierdziła, że założenia 
zespołu są możliwe do realizacji.
Zaplanowano również ogólne zago-
spodarowanie terenu w zieleń – trawę 

z rolki i nasadzenia krzewów. Ważnym 
elementem jest także automatyczna pu-
bliczna toaleta – damska, męska oraz 
dla niepełnosprawnych z przewijakiem 
dla najmłodszych.
Gmina stara się zrealizować projekt ze 
środków zewnętrznych. – Z naszych 
informacji wynika, że jest szansa na 
pozyskanie na ten projekt funduszy 
z Urzędu Marszałkowskiego w Toru-
niu – mówi Dorota Pruszyńska zaj-
mująca się w Urzędzie Gminy Lubicz 
pozyskiwaniem środków unijnych. 
– Aby móc wystartować w konkursie, 
musimy mieć przygotowaną wymaga-
ną i obszerną dokumentację, dlatego 
intensywnie pracujemy w tym temacie.
- Marzy nam się, by w przyszłe waka-
cje dzieci i młodzież z naszej gminy 
mogli już korzystać z nowoczesnego, 
efektownego i bezpiecznego placu 
rekreacyjnego w Lubiczu Górnym – 
mówi wójt Marek Nicewicz.

(KM)

Świetlica jeszcze w tym roku 
trafi w ręce sołectwa

budynek już 
na ukończeniu

Sołectwo Młyniec Drugi już wkrótce 
będzie miało swoją świetlicę! 

Mieszkańcy Młyńca Drugiego 
z sołtysem Kazimierzem Smolińskim 
przez cały rok bacznie obserwowali 
postępy prac na placu budowy, gdzie 
z każdym miesiącem świetlica nabie-
rała swoich kształtów. 
Jeszcze w tym roku świetlicę przejmie 
sołectwo, które w wyniku tej inwesty-
cji zyska miejsce służące organizacji 
imprez kulturalnych oraz integracji 
lokalnej społeczności. W budynku 
planowane są. m.in. zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze i artystyczne prze-
znaczone dla dzieci, młodzieży i senio-

rów, rożnego rodzaju festyny oraz inne 
inicjatywy społeczne inicjowane przez 
gminę Lubicz i mieszkańców sołectwa. 
Świetlica składa się z dużej sali, kuch-
ni, łazienek i pomieszczeń gospodar-
czych. Obiekt został przystosowany do 
osób niepełnosprawnych. 
Budynek będzie korzystał z odnawial-
nych źródeł energii. Odpowiednia in-
stalacja fotowoltaiczna jest już zamon-
towana przed świetlicą.
Całkowita wartość inwestycji reali-
zowanej przez gminę to 950 tys. zł. 
500 tys. zł pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Obsza-
rów Wiejskich.

(KM)

Fot. Marek Kwiatkowski Obiekt będzie korzystał z odnawialnych źródeł energii
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Dbamy o aktywność  
i o zdrowe płuca

18 października na Orliku w Lubiczu Dolnym rozegrano Olimpiadę sportową dla dzieci 
i młodzieży z gminy Lubicz z Atrium Copernicus i Fundacją Okruszek Szczęścia „Speł-
niamy Wasze marzenia”. Przy okazji zawodów na terenie szkoły posadzono drzewko 
tlenowe, które podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej podarowała wójtowi 
radna i biolog Teresa Klawińska. Fot. Jarosław Nadolski

Gminna akcja  
„Poczęstuj się książką”

W części sołectw naszej gminy ustawiliśmy skrzynki na „Gońca gminnego”, uka-
zującego się co dwa miesiące. W międzyczasie chcielibyśmy zachęcić Was, abyście 
wykorzystali skrzynki na wymianę książek. Jeżeli znajdziecie w skrzynce książkę, 
która Was zainteresuje, poczęstujcie się nią, wkładając w zamian inną, już przez 
siebie przeczytaną. Fot. Kamila Mróz 

Święto Niepodległości

zaśpiewajmy nad rzeką 
przy ognisku

Z inicjatywy Stowarzyszenia Roz-
woju Gminy Lubicz tegoroczne 
obchody Święta Niepodległości 
będą miały charakter plenerowe-
go spotkania na łące nad brzegiem 
Drwęcy przy wielkim ognisku. 

Wszyscy chętni miesz-
kańcy gminy są zapro-
szeni w poniedziałek 11 
listopada o godz.16.00 
na łąkę Krzysztofa Wal-
terskiego - na końcu ul. 
Lipnowskiej w Lubiczu 
Górnym (na dole przy 
Drwęcy). 
- Chcemy wykorzystać 
tak piękne miejsce, ja-
kim jest łąka pod lubic-
kimi młynami, aby spo-
tkać się tam w dużym 
gronie, w pięknych oko-
licznościach przyrody 
i pośpiewać historyczne 
pieśni – mówi Mirosław 

Jackiewicz, organizator imprezy. - To 
miejsce, ściśle wiąże się z historią, 
bowiem tu właśnie przebiegała grani-
ca między zaborami, którą wymazano 
w wyniku procesu odzyskiwania pań-
stwowości polskiej.

Dla uczestników wydarzenia przygoto-
wano specjalne pamiątkowe kotyliony 
oraz śpiewniki. Będzie także gorąca 
grochówka, namioty poszczególnych 
sołectw z poczęstunkiem, odświętna sce-
nografia miejsca m.in. specjalne ognisko 
w stylu szwedzkim i wielka biało-czer-
wona flaga zwisająca z budynku spi-
chrza. Wspólne śpiewanie poprowadzą 
muzycy z terenu gminy Lubicz, a w razie 
niepogody będzie można schronić się 
pod namiotami lub własnymi parasola-
mi. Konkursy z nagrodami przygotuje 
Gminna Biblioteka Publiczna.
- Zapraszam do integracyjnego spotkania 
patriotycznego, szykuje się naprawdę 
klimatyczny wieczór, prawie „noc listo-
padowa” – komentuje Marek Nicewicz, 
wójt gminy Lubicz. - Marzy nam się, aby 
w kolejnych latach móc to wydarzenie 
wzbogacić o prawdziwą inscenizację 
niepodległościową. Wszystko zależy od 
zainteresowania taką formułą świętowa-
nia rocznicy odzyskania niepodległości.

(JN) 

Wspomnienia, książki i smaki chleba

W grębocińskim muzeum
To było kilka interesujących imprez 
w jednym! 7 września w grębociń-
skim Muzeum Piśmiennictwa i Dru-
karstwa odbyło się otwarcie wystawy 
„Drukarnia podziemna Solidarno-
ści”, dwa wernisaże rysunków autor-
stwa Jacka Fedorowicza, Narodowe 
Czytanie oraz pachnące „Gminne 
Święto Chleba”.

Dariusz Subocz, dyrektor muzeum 
mówi: - Podziemna drukarnia „Soli-
darności” to jedna z najbardziej orygi-
nalnych ekspozycji, z jaką mieliśmy do 
czynienia. Wystawa cieszy się zaintere-
sowaniem na całym świecie, ale na se-
zon jesienno-zimowy udało się ją uloko-
wać w naszym grębocińskim muzeum. 
To rzeczywiście prawdziwa podziem-
na drukarnia toruńskiego środowiska 
„Solidarności”, której nigdy nie na-
mierzyły peerelowskie służby bezpie-
czeństwa. W latach osiemdziesiątych 
wychodziły z niej ulotki i niezależne 
gazety dodające ducha mieszkańcom 
regionu. Mieściła się w piwnicy domu 
państwa Osmańskich na toruńskich 

Wrzosach. W wydarzeniu wzięli udział 
członkowie tej rodziny, którzy opowia-
dali o dawnych czasach, a także druka-
rze i legendarni działacze opozycyjni.
Dodatkowo chętnym udostępniono sta-
nowiska drukarskie, tampodruku, gry, 
a także zabawy edukacyjne.

Tego dnia Grębocin odwiedził również 
gość specjalny - Jacek Fedorowicz, 
znany satyryk, ale jednocześnie rysow-
nik i grafik, autor komiksu „Solidar-
ność – 500 pierwszych dni”, a szerszej 
publiczności znany jako aktor ze zna-
komitych polskich komedii. Muzeum 
zaproponowało gościom dwie wysta-
wy Fedorowicza, drugą pod tytułem 
„To tylko żarty”.
Kolejnym wydarzeniem tego dnia 
w muzeum było Narodowe Czyta-
nie. Fragmenty polskich noweli zin-
terpretowali m.in. wicewójt Lubicza 
Wojciech Rakowiecki oraz czytelnicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej, a na 
specjalną prośbę organizatorów także 
Jacek Fedorowicz.
Z kolei w ramach „Gminnego Świę-
ta Chleba” nie zabrakło degustacji 
i poczęstunku, prezentacji różnych 
gatunków chleba, wzbogaconych prze-
różnymi smarowidłami, pasztetami, 
konfiturami i masłami ziołowymi. 

Tekst i fot. (KM)

Dla uhonorowania lubickiej 
społeczności żydowskiej

O naszych bliskich 
sąsiadach
Przez dwa stulecia Żydzi w dużym 
stopniu kształtowali oblicze i handlo-
wo-rzemieślniczy charakter Lubicza. 
Władze gminy wraz ze Społecznym 
Komitetem Organizacyjnym przy-
gotowały uroczystość upamiętniają-
cą dawnych mieszkańców. 

Społeczność żydowska w Lubiczu 
Górnym była zjawiskiem bardzo zna-
czącym, począwszy od drugiej połowy 
XVIII wieku. W 1921 roku, podczas 
spisu powszechnego, narodowość 
żydowską deklarowało 41,9 proc. 
mieszkańców Lubicza Górnego. Przez 
dwa stulecia Żydzi w dużym stopniu 
kształtowali więc oblicze i handlowo
-rzemieślniczy charakter tej miejsco-
wości, choć dziś po nich nie ma śladu. 
W październiku 1939 roku Niemcy 
brutalnie wysiedlili Żydów z Lubicza, 
skazując ich na poniewierkę, wegeta-
cję w gettach i śmierć.
Dlatego w gronie kilkorga mieszkań-
ców Lubicza zrodziła się inicjatywa 
upamiętnienia lubickich Żydów, do 
czego impulsem było powstawanie pu-
blikacji autorstwa dr Karoliny Famul-
skiej-Ciesielskiej. 

Inicjatywę wsparł wójt gminy Lubicz 
Marek Nicewicz. Uroczystość odbyła 
się 29 października w szkole w Lubi-
czu Górnym, gdzie zaprezentowano 
wspomnianą publikację poświęconą 
dziejom społeczności żydowskiej na 
naszym terenie, wspomnienia i refleksje 
potomków Żydów z Lubicza, pieśni ży-
dowskie w wykonaniu Karoliny Orzeł 
– Inah, występ chóru „Gaudium Canta-
tes” oraz wystawę fotografii dokumen-
tujących historię Żydów w Lubiczu.
Wydarzenie swoim honorowym patro-
natem objęli:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Miko-
łaj Bogdanowicz
Marszałek Województwa Kujawsko
-Pomorskiego Piotr Całbecki
Starosta Powiatu Toruńskiego Marek 
Olszewski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
Muzeum Etnograficzne im. Marii Zna-
mierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Kurkowe Bractwo-Strzeleckie Ziemi 
Dobrzyńskiej.

(KM)

Otwarcie wystawy odwzorowanej podziemnej drukarni toruńskiej „Solidarności”

Gość specjalny wydarzenia i autor dwóch wystaw Jacek Fedorowicz w towarzytwie 
wójta gminy Marka Nicewicza
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Dzień Edukacji Narodowej 

Wyróżniają się w pracy. zostali nagrodzeni
Siedmioro nauczycieli otrzymało na-
grody wójta. Wyróżnienia dostali także 
najlepsi i najaktywniejsi uczniowie. 

14 października jest dniem wolnym od 
zajęć lekcyjnych. W związku z tym 
w naszej gminie oficjalne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 
16 października w sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Lubiczu 
Dolnym. Życzenia zgromadzonym 
złożyli wicewójt Wojciech Rakowiec-
ki oraz przewodniczący rady Zbi-
gniew Barcikowski, zapraszając na 
koncert uczennic Szkoły Muzycznej 
filii w Lubiczu Górnym.
Nie zabrakło też podziękowań za trud 
włożony w pracę z młodzieżą oraz ży-

czeń na kolejne lata. Nagrody wójta 
otrzymali: 
Jolanta Wszelak i Dorota Wyszogrodzka
-Trybel - Szkoła Podstawowa w Złotorii 
Agnieszka Szulborska - Szkoła Podsta-
wowa w Gronowie 
Jolanta Łyczbińska - Przedszkole Pu-
bliczne „Chatka Puchatka” 
Katarzyna Kwaśnicka - Szkoła Podsta-
wowa w Lubiczu Górnym 
Beata Nowak-Winniewska - Szkoła 
Podstawowa w Grębocinie 
Joanna Kłosiewicz i Urszula Witkow-
ska - Szkoła Podstawowa w Młyńcu 
Pierwszym. 
Władze gminy pogratulowały także na-
uczycielom, które w tym roku zostały 
uhonorowane medalami prezydenta RP 

oraz Komisji Edukacji Narodowej. Są to: 
Joanna Kłosiewicz, która dostała 
Złoty Medal Prezydenta RP za Dłu-
goletnią Służbę
Iwona Bartczak - Złoty Medal Prezy-
denta RP za Długoletnią Służbę
Dorota Jabłońska - Złoty Medal Prezy-
denta RP za Długoletnią Służbę
Zofia Waszak - Złoty Medal Prezyden-
ta RP za Długoletnią Służbę

Maria Florek – medal Komisji Eduka-
cji Narodowej 
Sylwia Gończewska - medal Komisji 
Edukacji Narodowej
Małgorzata Poczwardowska - medal 
Komisji Edukacji Narodowej
Karolina Pszczółkowska - medal Ko-
misji Edukacji Narodowej.
Wyróżniono także najzdolniejszych 
uczniów i nagrodzono aktywność mło-

dzieży. Zastępca wójta wręczył cze-
ki laureatom konkursów – dziesięciu 
uczniom indywidualnie oraz dwóm 
zespołom młodzieży z Młyńca Pierw-
szego i Gronowa. Natomiast przewod-
niczący rady docenił aktywnie działa-
jących w różnego typu wolontariatach 
- ośmiu uczniów indywidualnie i jeden 
zespół z Młyńca Pierwszego. (KM)

Fot. Monika Lewandowska

Jej uczniowie pamiętali I wojnę światową

Lifting szkoły za ponad 5 mln zł
Szkoła Podstawowa w Lubiczu Gór-
nym, której historia ma już 100 lat, 
swój jubileusz będzie obchodzić 
w zupełnie nowej odsłonie. Dzięki 
termomodernizacji nie tylko popra-
wił się jej wygląd, ale także „efektyw-
ność energetyczna”. Co to takiego?

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 
to największa placówka edukacyjna 
w naszej gminie. W jej ławach zasiada 
ponad 700 uczniów, których edukacją 
zajmuje się ok. 80 nauczycieli. 
Budynek szkoły składa się z czterech 
segmentów oznaczonych jako A, B, 
C oraz segmentu sali gimnastycz-
nej wraz z łącznikiem. Obiekt nie 
był jednak dostatecznie ocieplony. 
Brak izolacji o odpowiednich para-
metrach powodował znaczne straty 
energii cieplnej, ponoszenie dużych 
nakładów finansowych na ogrzewa-
nie oraz zanieczyszczenie środowi-
ska. Sytuację zmieniła zakończona 
w październiku, a trwająca ponad rok 
termomodernizacja. W ramach zada-
nia m.in. ocieplono ściany zewnętrz-
ne i fundamentowe, dach i strop. 
Wymiano także stolarkę okienną na 
okna z nawiewnikami automatycz-
nymi. Do tego wykonano wiele prac 
towarzyszących takich jak m.in.: wy-
miana parapetów, obróbek blachar-
skich, demontaż i ponowny montaż 
rynien i rur spustowych, wykonanie 
nowego pokrycia dachowego, a tak-
że instalacji odgromowej, daszków 
nad wejściami do budynku i kratek 
wentylacyjnych. Poza tym jarzenio-
we i żarowe źródła światła zastąpiły 
ledowe.
To wszystko przyczyni się do poprawy 
efektywności ekonomicznej utrzyma-
nia budynku.

Inwestycja kosztowała przeszło 5,7 
mln zł, 4 mln zł gmina pozyskała z fun-
duszy europejskich. 
100-lecie szkoła będzie więc święto-
wała w nowej odsłonie. Uroczystości 
rozpoczną się 14 listopada o godz. 
10.00 mszą św., z uroczystym po-
święceniem sztandaru w kościele 
parafialnym w Lubiczu Górnym. 
Następnie nastąpi przemarsz z or-
kiestrą dętą w stronę szkoły, gdzie 
w obecności gości zostanie zakopana 
kapsuła czasu. Część oficjalna wraz 
z częścią artystyczną nawiązującą 
do historii szkoły jest przewidziana 
w hali sportowej.

Tekst i fot. (KM)

Szkołę utworzono w prywatnym 
domu w październiku 1919 roku na 
miejscu dawnej strażnicy granicznej. 
Pierwszym dyrektorem placówki zo-
stał Antoni Wiśniewski.

W 1922 roku przeniesiono ją do no-
wych pomieszczeń, do dawnej ce-
gielni (obecnie teren Krobi) i zatrud-
niono kilku nauczycieli. Przy szkole 
podstawowej utworzono też szkołę 
dla pracujących, orkiestrę mandoli-
nistów, orkiestrę dętą (36-osobową) 
i koło fotograficzne

Po II wojnie światowej szkoła zosta-
ła reaktywowana 1 września 1945 
roku, dzięki uporowi Mariana Jezier-

skiego, który pełnił funkcję dyrek-
tora do 1952 roku. Jego następcami 
byli Jerzy Nawrocki (w latach 1952–
1953) i Stanisław Giziński (w latach 
1953–1970).

Właśnie za dyrektury Stanisława 
Gizińskiego, 24 czerwca 1962 roku, 
Szkole Podstawowej nadano imię 
Kościuszki. Wiosną 1964 roku roz-
poczęto rozbudowę budynku szko-
ły, który wraz z salą gimnastyczną 
i zapleczem kuchennym oddano do 
użytku 24 czerwca 1968 roku.

Kolejni dyrektorzy szkoły to Sta-
nisław Seklecki (w latach 1970–
1972), Józef Rzeszewski (w latach 

1972–1974) i Barbara Głowińska 
(w latach 1974–1988).

Cztery lata po objęciu funkcji dy-
rektora przez Barbarę Głowińską – 
w 1978 roku – odbyło się uroczyste 
wręczenie szkole sztandaru. Spe-
cjalnie też na tę okoliczność Lucy-
na Matuszak napisała tekst hymnu 
szkolnego i skomponowała do nie-
go muzykę.

Obowiązki dyrektora szkoły pełnili 
później kolejno: Andrzej Bąkalski 
(w latach 1988–1989), Krystyna 
Piotrowska (w latach 1989–1991), 
Halina Bieniewicz (w latach 1991–
1996) i Jerzy Czajkowski (w latach 
1996–1997).

Gdy w 1997 roku dyrektorem został 
Andrzej Siemianowski, szkołę prze-
niesiono do nowoczesnego budyn-
ku przy ul. Piaskowej 23, którego bu-
dowę rozpoczęto w 1993 roku. Dwa 
lata później – w 1999 roku – oprócz 
sześcioklasowej szkoły podstawo-
wej utworzono tu również trzylet-
nie Gimnazjum. Z dniem 1 września 
2002 roku powołano Zespół Szkół nr 
1 im. Tadeusza Kościuszki, w skład 
którego wchodziły Szkoła Podsta-
wowa nr 2 i Gimnazjum nr 1.

Od lutego do końca sierpnia 2012 
roku obowiązki dyrektora pełniła 
Anna Kępara, natomiast od 1 wrze-
śnia 2012 roku dyrektorem szkoły 
jest Joanna Ardanowska.

1 września 2017 roku zespół szkół 
zmienił się w Szkołę Podstawową im. 
Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Gór-
nym i jeszcze przez dwa lata działał 
z oddziałami gimnazjalnymi.

Na podst. informacji z FB szkoły

Nagrody wójta wręczył jego zastępca Wojciech Rakowiecki wraz z szefową edukacyjne-
go zespołu ekonomiczno-administracyjnego Małgorzatą Łęc-Sienkiewicz

Wolontariusze nagrodzeni przez przewodniczącego rady w towarzystwie m.in. Zbigniewa Barcikowskiego i radnych z komisji oświaty

Tak wygląda Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym po termomodernizacji

z KarT HiSTOrii
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rodzinny parking

Przed Urzędem Gminy Lubicz przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dla przy-
szłych mam i rodziców z małymi dziećmi. Miejsce postojowe dla kobiet w ciąży znajduje 
się za głównym budynkiem tuż przy tylnym wejściu do budynku. Przed budynkiem B, 
gdzie jest m.in. USC, zostało wyznaczone miejsce dla przyszłych mam lub rodziców, 
którzy przyjeżdżają do nas z małymi dziećmi. Fot. Marek Kwiatkowski

Drukujemy tylko dla zainteresowanych

nie będzie książeczek opłat
Uwaga! Mieszkańcy, którzy chcą 
otrzymać książeczki opłat za śmieci 
powinni skontaktować się z Refera-
tem Gospodarki Odpadami do koń-
ca listopada.

Gmina Lubicz rezygnuje z drukowania 
i wysyłania książeczek opłat za odpady 
komunalne. – W ostatnich latach coraz 

więcej mieszkańców zgłaszało nam, że 
nie potrzebują takiej książeczki albo też 
- mimo jej dostania – w ogóle z niej nie 
korzystali – mówi Dorota Kamińska, 
kierownik referatu. – Stwierdziliśmy 
więc, że nie ma sensu niepotrzebnie wy-
dawać pieniędzy na druk takich książe-
czek i ich dystrybucję, skoro zapotrze-
bowanie na to jest coraz mniejsze. 

Zatem osoby, które chcą otrzymać 
książeczkę opłat na przyszły rok po-
winny poinformować o tym Referat 
Gospodarki Odpadami do końca li-
stopada.
Prosimy to zrobić osobiście, telefo-
nicznie lub mailowo: pok. nr 1 (parter), 
nr tel. 56 621 21 28, go@lubicz.pl.

(KM)

 ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
WRZUCAMY:  

butelki po napojach i żywności
słoiki
szklane opakowania
po kosmetykach

WRZUCAMY:  
opakowania z papieru i tektury
gazety, czasopisma i ulotki
zeszyty
papier biurowy

Bio

WRZUCAMY:  
odpadki warzywne i owocowe
resztki jedzenia
gałązki drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew

Zmieszane

WRZUCAMY:  

NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)

ODPADY KOMUNALNE

wszystkie odpady, które
nie nadają się do segregacji
i nie są odpadem
niebezpiecznym
oraz budowlanym
i rozbiórkowym

Metale
i tworzywa 
sztuczne

SzkłoPapier

WRZUCAMY:  
butelki plastikowe
nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików
plastikowe opakowania,
torebki, worki foliowe
kartony po mleku/sokach
puszki po żywności
folię aluminiową
opakowania po środkach
czystości

Szanujemy środowisko, w którym żyjemy

nie wyrzucaj!  
Przyjmiemy za darmo
W gminnym Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych mo-
żesz bezpłatnie zostawić posortowane 
stare lub niepotrzebne rzeczy. A jeszcze 
w tym roku gmina organizuje zbiórkę 
elektroodpadów spod domów w Lubi-
czu Dolnym i Lubiczu Górnym.

Zalegają ci w domu stare, ale komplet-
ne, lodówki, pralki czy telewizory? 
W tym roku elektrośmieci obieraliśmy 
już z kilku sołectw. Jeszcze w listopa-
dzie szykujemy taką akcję w Lubiczu 
Dolnym i Lubiczu Górnym. Mieszkań-

ców tych miejscowości, którzy chcieliby 
skorzystać z pośrednictwa urzędu gminy 
w wywiezieniu elektroodpadów prosimy 
o zgłoszenie tego faktu do 12 listopada 
do Referatu Gospodarki Odpadami, po-
dając ich ilość i rodzaj, a w przypadku 
większych rzeczy, także gabaryty. Kon-
takt: pok. nr 1, tel. 56 621 21 28.
Poza tym przypominamy, że codziennie 
od poniedziałku do piątku, nie tylko elek-
trośmieci, ale i inne posegregowane lub 
niepotrzebne rzeczy można bezpłatnie 
zostawić w prowadzonym przez gminę 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Segregowanych (PSZOK). Wyjątkiem są 
odpady budowlane i rozbiórkowe przyj-
mowane za darmo do 1 m3 na rok, za 
każdy kolejny m3 należy zapłacić 150 zł. 
PSZOK, skierowany do mieszkańców 
naszej gminy, funkcjonuje na tere-
nie Oczyszczalni Ścieków w Lubi-
czu Górnym (ul. Promowa, wjazd od 
Nowej Wsi). Od listopada do końca 
lutego jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, 
a w każdą sobotę - w godz. od 9.00 do 
14.00. Tel. 797 999 886.

(KM)

Kolorowe worki w każdym domu

Sortowanie śmieci według nowych zasad
Zgodnie z ustawą od stycznia bę-
dzie wprowadzony obowiązek se-
gregacji odpadów komunalnych. 
Jeżeli do tej pory nie robiłeś tego, 
zgłoś się do Urzędu Gminy Lubicz, 
by zmienić deklarację.

We wrześniu br. weszła w życie usta-
wa, która w całym kraju wprowadza 

obowiązek segregacji śmieci. Nasza 
gmina przygotowuje się do wprowa-
dzenia zmian od stycznia przyszłego 
roku. Dlatego wszystkich właścicieli 
posesji, gdzie dotąd nie segregowano 
odpadów prosimy o zgłoszenie się 
do Referatu Gospodarki Odpadami 
(pok. nr 1) w celu wypełnienia nowej 
deklaracji. Na miejscu każdy dosta-

nie też pakiet startowy kolorowych 
worków. Niżej zamieszczamy grafi-
kę informującą o tym, jak właściwie 
segregować śmieci.
Przypominamy też, że 16 listopada 
– ostatni raz w tym roku – nastąpi 
odbiór bioodpadów. Jak poinformo-
wało nas Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczalnia, brązowe pojemniki 

dotarły już do wszystkich osób, które 
zgłaszały brak pojemników na zebra-
niach wiejskich. 
W momencie zamykania tego numeru 
gazety pracownicy referatu pracowali 
nad przygotowaniem przetargu na wy-
wóz śmieci z gminy w przyszłym roku. 
31 grudnia kończy się bowiem umowa 
gminy z toruńskim MPO. W następ-

nym wydaniu „Gońca”, które planujemy 
przed świętami, napiszemy kto i na ja-
kich zasadach będzie wykonywał usługę 
w przyszłym roku. Przypominamy, że 
gmina nie zarabia na odbiorze śmieci od 
mieszkańców. Stawki opłat pobieranych 
od mieszkańców pokrywają wyłącznie 
odbiór i zagospodarowanie śmieci.

(KM)
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Good morning. Bonjour. Guten morgen

Darmowe certyfikowane 
kursy językowe
Chcesz nauczyć się języka angiel-
skiego, francuskiego lub niemieckie-
go, albo też podwyższyć swoje umie-
jętności w zakresie tych języków? 
Proponujemy Wam darmowe kursy 
organizowane przez Urząd Marszał-
kowski w Toruniu.

Uwaga! Możliwe jest odbycie szkoleń 
na terenie naszej gminy. Wystarczy, że 
zbierze się ok. 9-12-osobowa grupa. 
Projekt skierowany jest do osób peł-
noletnich:
• o niskich kwalifikacjach (tj. maksy-

malnie średnie wykształcenie),
• z niepełnosprawnościami (bez 

względu na poziom wykształcenia),
• po 50. roku życia (bez względu na 

poziom wykształcenia).
• a także osób powyżej 65. roku ży-

cia, o ile zadeklarują gotowość do 
podjęcia zatrudnienia po zakończe-
niu udziału w projekcie (z udziału 
w projekcie wyłączeni są prowadzą-
cy działalność gospodarczą).

Kurs trwa 180 godzin. Uczestnicy 
w tym czasie przygotują się do egza-
minu językowego, po którym otrzyma-
ją certyfikat potwierdzający zdobycie 
określonego poziomu biegłości języko-
wej (zgodnie z europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego), np. 
TOEIC, WiDaF, TFI. 
Jedyny koszt, wartego prawie 1,9 tys. zł 
kursu, to zakup podręczników (150 zł).
Aby wyrazić chęć uczestnictwa w szko-
leniu należy wypełnić formularz zgło-
szeniowy, znajdujący się na stronie inter-
netowej www.projektmowiszmasz.pl. 
Dodatkowe informacje: zapisy@
projektmowiszmasz.pl, 507 927 366, 
Koordynator projektu Agata Niedź-
wiecka: 571 293 082, a.niedzwiecka@
kujawsko-pomorskie.pl.
Kursy organizuje Urząd Marszał-
kowski w Toruniu we współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji 
Ekologicznej w Przysieku i firmą 
Training House.

Opr. (KM)

Zapisz się na szkolenie

Surfują po internecie
Nadal prowadzimy nabór chętnych 
na darmowe dla mieszkańców szko-
lenia, które są realizowane w ramach 
projektu „Komputer na świat”. Je-
steście chętni?

Szkolenia są skierowane do osób, 
które w dniu ich rozpoczęcia mają co 
najmniej 25 lat. Zajęcia odbywają się 
w 12-osobowych grupach w wymia-
rze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Do 
tej pory przeprowadzono pięć spo-
tkań grup szkoleniowych w Lubiczu 
Górnym, Lubiczu Dolnym i Złotorii. 
Przygotowujemy kolejne warsztaty, na 
które telefonicznie będziemy zapraszać 
zapisane osoby. Mamy nadal wolne 
miejsca. Można wybrać jeden z kilku 
modułów tematycznych: 
1. Moduł „Rodzic w Internecie” jest 

poświęcony przygotowaniu rodzica 
do roli przewodnika dziecka w za-
kresie bezpiecznego i „mądrego” ko-
rzystania z sieci i reagowania na sy-
tuacje zagrożenia. 

2. Moduł „Mój biznes w sieci” to pro-
pozycja przede wszystkim dla przy-
gotowujących się do otwarcia wła-
snego biznesu. 

3. Moduł „Moje finanse i transakcje 
w sieci” kierujemy do wszystkich, 
którzy chcieliby nauczyć się sku-
tecznie załatwiać sprawy prywatne, 
biznesowe, finansowe i urzędowe za 
pośrednictwem Internetu. 

4. Moduł „Działam w sieciach spo-
łecznościowych” jest poświęcony 
osobom, które chcą poznać sposób 
funkcjonowania sieci społecznościo-
wych oraz wykorzystać je w działal-

ności na rzecz swojej społeczności 
lokalnej lub prywatnie. 

5. Moduł „Tworzę własną stronę in-
ternetową z wykorzystaniem po-
pularnych kreatorów” stworzono 
z myślą o zainteresowanych swoim 
miejscem w sieci w postaci własnej 
strony internetowej lub blogu. 

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani 
instruktorzy, którzy starają się w jak 
najlepszy sposób przekazać informa-
cje. Każdy uczestnik ma zapewniony 
obiad oraz przerwy kawowe.
Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w szkoleniach proszone są 
o zapisanie się:
• telefonicznie: 503 742 470 (gdzie 

można też uzyskać więcej informacji)
• e-mailem na adres:  

j.nadolski@lubicz.pl.
• w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Lubicz (parter, pok. nr 9)
• w Referacie Promocji i Komunika-

cji Społecznej (pok. nr 7 budynek B 
Urzędu Gminy Lubicz), pok. nr 7

Za każdym razem należy podać swoje 
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz wskazać wybrany moduł.
Projekt jest współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Tekst i fot. (KM)

W październiku zainteresowani mieszkańcy szkolili się w Lubiczu Dolnym

Pytamy mieszkańców

jakich artystów zaprosić 
do naszej gminy?
7 marca 2020 spotkamy się na Dniu 
Kobiet. 22 sierpnia 2020 będziemy 
się integrować na Lubickim Lecie. 
Kogo chcielibyście Państwo zoba-
czyć na scenie?

Już w marcu zaprosimy mieszkan-
ki naszej gminy na tradycyjny Dzień 
Kobiet. To impreza, która cieszy się 
ogromnym powodzeniem, nie może jej 
zatem zabraknąć w kalendarzu wyda-
rzeń. Przygotowania rozpoczynamy od 
„zakontraktowania” artysty, który tego 
dnia porwie panie do śpiewu, zabawy 
i tańca. W poprzedniej edycji był to ze-
spół VOX, z powodzeniem rozbawiają-
cy publiczność. Kto powinien wystąpić 
w sobotę 7 marca 2020 roku? To pytanie 
kierujemy głownie do pań zamierzają-
cych zagościć na tej imprezie, a przy-
pominamy, że wstęp dla mieszkanek 
gminy Lubicz jest bezpłatny. Sugestie 
z pewnością pomogą nam poszukać od-
powiedniego wykonawcy. Na razie na 
giełdzie nazwisk jest: Stachursky, Mi-
rosław Deredas jako Elvis Presley, Pia-
sek, Andrzej Sikorowski z zespołu Pod 
Budą. Każda z propozycji zostanie roz-

patrzona, a ograniczeniem jest jedynie 
budżet przeznaczony na to wydarzenie 
i dostępność artystów w tym terminie. 
Warto pamiętać, że żelaznym punktem 
programu będzie występ panów sołty-
sów, przygotowany specjalnie na tę oka-
zję przez Piotra Dąbrowskiego, gitarzystę 
Nocnej Zmiany Bluesa, sołtysa Brzeźna.
Nieco bardziej odległą perspektywą jest 
największa gminna impreza plenerowa 
– Lubickie Lato 2020, które odbędzie się 
22 sierpnia 2020 roku. Tu również po-
szukujemy zespołu, artysty, który podob-
nie jak tegoroczny Boys, zabawi setki 
mieszkańców zgromadzonych na boisku 
w Lubiczu Górnym. Wiemy, że najwięk-
szą popularnością mają wykonawcy di-
sco polo, ale wielu z nich już u nas wy-
stępowało. Może zatem nieco odmienny 
gatunek muzyczny? Co Państwo na to? 
W ostatnią w swej historii trasę koncer-
tową po Polsce ma wyjechać zespół Per-
fect. Może więc przy odrobinie szczęścia 
i wsparciu sponsorów warto rozważyć 
zaproszenie legendy polskiego rocka ? 
A jeśli nie oni, to kto? Czekamy na pro-
pozycje od Państwa.

(JN)

PrOPOzycje PrOSimy zGłaSzać:
•	 do swoich sołtysów 
•	 e-mailem na adres: pr@lubicz.pl 
•	 poprzez profil „Gmina Lubicz” na Facebooku
•	 pod nr 56 674 40 15

Bądźmy w jeszcze lepszym kontakcie

Startuje newsletter 
informacyjny
Wprowadzamy kolejny sposób komu-
nikowania ważnych treści – newsletter. 
Będzie się on ukazywał raz w tygodniu 
w formie przyjaznego e-maila wysyła-
nego z urzędu na podany w zgłoszeniu 
adres e-mailowy mieszkańca.

Wiedząc, że obecne czasy wymagają 
sprawnego komunikowania, rozumie-
jąc także głód informacji mieszkań-
ców naszej gminy, ciągle poprawiamy 
i uzupełniamy narzędzia komunikacji 
społecznej. „Goniec”, który trzymacie 
Państwo w ręku zyskał już swą regu-
larność i właściwe sposoby dystry-
bucji. I choć papierowe gazety tracą 
na popularności, to jednak „Goniec” 

nadal pozostaje jednym z najważniej-
szych źródeł wiadomości, szczególnie 
dla starszych mieszkańców gminy. 
Stały i bieżący dostęp do aktualności 
daje witryna internetowa www.lubicz.
pl oraz fanpage Gmina Lubicz, a tak-
że profile sołeckie na Facebooku. Jest 
jeszcze system powiadamiania SMS, 
ale korzystają z niego tylko ci, którzy 
złożyli odpowiednią deklarację pisem-
ną - do czego zachęcamy. Takich osób 
jest w gminie Lubicz już prawie 2 tys. 
Wystarczy w Biurze Podawczym Urzę-
du Gminy Lubicz, pok. nr 9, podać swój 
numer telefonu i podpisać zgodę. 
Teraz wprowadzamy kolejny spo-
sób komunikowania ważnych treści 

– newsletter. Będzie się on ukazywał 
raz w tygodniu w formie przyjaznego 
e-maila wysyłanego z urzędu na podany 
w zgłoszeniu adres e-mailowy mieszkań-
ca. Zawarte w nim tematy i propozycje 
skorzystania z różnych inicjatyw, mogą 
być doskonałym uzupełnieniem innych 
wiadomości. W ten sposób, można co 
tydzień być na bieżąco informowanym 
o naszych gminnych sprawach. Zachę-
camy zatem do zapisania się do subskry-
bowania newslettera – odpowiedni druk 
dostępny jest na witrynie www.lubicz.
pl w zakładce Informator oraz w biurze 
podawczym urzędu. Pierwszy newsletter 
planujemy wysłać w listopadzie.

(JN)

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku

Wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodziców
Grębociński Oddział Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Chełmży od 
21 października działa już w nowym 
miejscu i lepszych warunkach. Jeśli 
macie potrzebę konsultacji ze specja-
listami z poradni, znajdziecie ich teraz 
w szkole w Grębocinie.

Poradnia zajmuje się pomocą psy-
chologiczno-pedagogiczną dla dzieci 
i młodzieży oraz wsparciem dla rodzi-
ców i nauczycieli. Główne jej zadania 
to diagnoza trudności szkolnych, tera-
pia psychologiczna, neurologopedycz-

na oraz biofeedback dla dzieci, pora-
dy i konsultacje dla rodziców, a także 
działalność szkoleniowa dla nauczy-
cieli. Specjaliści z poradni pomagają 
też w mediacjach w szkołach.
Oddział w Grębocinie został właśnie 
przeniesiony ze świetlicy środowiskowej 
do szkoły, gdzie ma niezależne wejście.
- W Grębocinie działamy od 1 września 
2016 r. i jesteśmy jedną z nielicznych po-
radni w Polsce, która ma swoje oddziały 
na terenach wiejskich – mówi Małgo-
rzata Domalska, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. 

– Ideą takiego postępowania jest bycie 
jak najbliżej środowiska, po to, aby stwo-
rzyć dzieciom i rodzicom szybki i łatwy 
dostęp do specjalistów. Od samego po-
czątku ankietujemy się i wiemy, że jeste-
śmy tu dobrze postrzegani. Teraz, dzięki 
współpracy z gminą i przy ogromnym 
zaangażowaniu wójta Marka Nicewicza 
poradnia zyskała o wiele lepsze warunki 
pracy niż dotychczas.
Poradnia pracuje w następujących 
godzinach:
w poniedziałki, środy i czwartki od 
7.30 do 15.30,

we wtorki od 7.30 do 17.00,
a w piątki od 7.30 do 15.00.
Można się do niej dodzwonić, wybiera-
jąc nr 603 187 637.
Świetlica wiejska w Grębocinie, po 
zwolnieniu pomieszczeń przez porad-
nię, zostaje w całości przeznaczona 
na potrzeby mieszkańców. Sołtys Be-
ata Żurawska planuje w niej remont. 
– Na początek, jeszcze w tym roku, 
chcemy wymienić okna – mówi. – Po 
konsultacjach ustalimy także grafik 
zajęć i spotkań.

(KM)
Fot. Jarosław Nadolski 
Poradnia mieści się w szkole w Gręboci-
nie, ale ma osobne wejście
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KrÓTKO
Uwaga! 24 grudnia (Wigilia) Urząd 

Gminy Lubicz będzie nieczynny.  
W zamian zapraszamy w sobotę  
16 listopada w godz. 7.00-15.00. 

Wyjazdy na basen solankowy do 
Ciechocinka: w listopadzie 15, 22 
i 29 oraz 13 grudnia. Przypomina-
my – gmina zapewnia i finansuje 
transport. Koszt biletu wstępu 

na basen to 10 zł. Zapisy: Urząd 
Gminy Lubicz, Budynek B, pok. 

nr 8, nr tel. 56 674 40 16.

Do 30 listopada można składać 
wnioski o wyróżnienie za osiągnię-
cia sportowe. Zasady przyznawa-
nia nagród określa uchwała Rada 
Gminy Lubicz podjęła 29 sierpnia, 
którą znajdziecie zarówno BIP-ie 

gminy, jak i na www.lubicz.pl. 
W razie wątpliwości prosimy 

o kontakt z Moniką Lewandow-
ską, Budynek B urzędu, pok. nr 8, 

nr tel. 56 674 40 16.

Na placu przy Amfiteatrze w Lu-
biczu Górnym można zobaczyć 

kolejną interesującą wystawę pod 
tytułem „Kazimierz w Złoto-

rii”. To efekt letnich warsztatów 
historyczno-fotograficznych”, 

w których wzięli udział uczestnicy 
Młodzieżowych Spotkań Fotogra-
ficznych pod kierunkiem Katarzy-

ny Rubiszewskiej.

Popołudniami zapraszamy do 
świetlic wiejskich. Proponuje-

my zajęcia z tkactwa, ceramiki, 
artystyczne, sportowo-rekreacyj-
ne, itp. Szczegóły: www.lubicz.pl 

w zakładce Kalendarium.

15 września seniorzy z gminy 
zaprezentowali się na Przeglądzie 

Piosenki Biesiadnej w Lubiczu 
Górnym. Nagrodę główną zdobyła 

„Złota Jesień”, wyróżnienie specjal-
ne „Arka”. Pozostałe wyróżnienia 

otrzymali: chóry „Lubiczanie” 
i „Dolina Drwęcy, Kapela „Dolina 

Drwęcy”, „Pokolenia” oraz „Eden”. 

Wykaz Rewiru Dzielnicowych 
Komisariatu Policji  
w Dobrzejewicach:

• dzielnica nr 45 – Lubicz Górny, 
Krobia - sierżant sztabowy To-
masz Boduch - tel. 695 881 321

• dzielnica nr 46 – Lubicz Dolny, 
Grębocin - sierżant Maciej Kor-
dowski - tel. 695 881 322

• dzielnica nr 47 – Złotoria, Nowa 
Wieś, Kopanino, Grabowiec - 
młodszy aspirant Michał Heldt – 
tel. 695 881 326

• dzielnica nr 48 –Brzeźno, Brze-
zinko, Gronowo, Gronówko, 
Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, 
Józefowo, Mierzynek, Jedwabno, 
Rogówko, Rogowo - aspirant 
sztabowy Łukasz Przybylski  
– tel. 695 881 325.

Kierownik rewiru: aspirant  
sztabowy Tomasz Jaworski 

 - tel. 695 881 331.

Wystartowali we wszystkich kategoriach wiekowych 

runda z mistrzem Świata 
michałem Kwiatkowskim
6 października po raz 12. ulicami 
Lubicza Górnego młodzi i starsi 
adepci ścigania się na dwóch kół-
kach mogli zaprezentować swoje 
umiejętności podczas XII Integra-
cyjnego Kryterium Asów oraz Mi-
strzostw Województwa Kujawsko
-Pomorskiego.

Oprócz rywalizacji w zawodach ko-
larskich, wydarzenie to miało rów-
nież na celu integrację środowiska, 
a także promowanie tego sportu. 
Dlatego organizatorzy postanowili 
zaprosić gwiazdę kolarstwa - Mi-
strza Świata z 2014 roku Michała 
Kwiatkowskiego.

W wyścigach udział wzięło liczne grono 
zawodników we wszystkich kategoriach 
wiekowych: dzieci, żak, młodzik, junior 
młodszy, junior, orlik, elita i masters. 
Przed wyścigiem głównym rundę ho-
norową z Mistrzem Świata przejechali 
także nasi samorządowcy: wójt gminy 
Marek Nicewicz, zastępca wójta Woj-

ciech Rakowiecki, przewodniczący rady 
Zbigniew Barcikowski oraz wiceprze-
wodniczący Zbigniew Szczepański.
Organizatorami wydarzenia byli: UKS 
Copernicus Toruń - Akademia Kolarska 
Michała Kwiatkowskiego, KS Sprint 
Grębocin oraz wójt gminy Lubicz.

(MK)

Pamiątkowe zdjęcie z podsumowania ligi i wręczenia nagród sportowcom 

O miano Mistrza VII Regionalnej Ligi Orlika rywalizowały drużyny z trzech gmin

najlepiej zagrały nasze Świeżaki!
W tegorocznej lidze na Orliku w Lu-
biczu Górnym w 59 meczach padło 
416 bramek. Kto strzelił ich najwię-
cej? I jakie drużyny jeszcze stanęły 
na podium?

Z pierwszym gwizdkiem sędziego 
w kwietniu wystartowało dziewięć 
drużyn z trzech gmin powiatu toruń-
skiego: Lubicz, Łysomice i Obrowo. 
Po rundzie zasadniczej zostało osiem 

zespołów, jedna została zdyskwalifi-
kowana. Runda zasadnicza pokazała 
też, że walka o tytuł Mistrza Regio-
nalnej Ligi Orlika w sezonie 2019 
będzie zacięta. 

Po wakacyjnej przerwie drużyny wy-
poczęte i mocno zmotywowane przy-
stąpiły do rundy rewanżowej. Na dwie 
kolejki przed końcem rozgrywek dwie 
drużyny miały taką samą liczbę punk-
tów. Wakacyjną przerwę na zebranie 
sił na ostatnie mecze rozgrywek naj-
lepiej wykorzystały Świeżaki z gminy 
Lubicz, które zdobyły złoto oraz tytuł 
Mistrza Regionalnej Ligi Orlika 2019. 
Wicemistrzem została drużyna JZK & 
YBO reprezentująca gminę Łysomice. 
Trzecie miejsce na pudle zajęła druży-
na z naszej gminy - Jordan Złotoria. 
W VII lidze podczas 59 meczów strzelo-
no 416 bramek, co daje wysoką średnią 
na mecz 7,05 bramki. Królem strzelców 
został Krystian Kraśniewski z wynikiem 
23 bramki, a najlepszym bramkarzem 
turnieju Mikołaj Karulski, obaj z druży-
ny JZK & YBO. Drużyną, która zdobyła 
najmniejszą liczbę żółtych i czerwonych 
kartek były nasze Świeżaki. To do nich 
trafił tytuł „Drużyna fair play”.
Organizatorem ligi był KS Krobia, 
a współorganizatorami gminy Lubicz, 
Łysomice oraz Obrowo.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim 
drużynom, które zgłosiły się do rozgry-
wek piłki nożnej za wysoki poziom gry 
zespołowej, zachęcając też do udziału 
w przyszłorocznych rozgrywkach – 
mówi wójt Marek Nicewicz. 

Tekst i fot. (MK)

Fot. Jarosław Nadolski W mistrzostwach zmierzyli się także kilkuletni zawodnicyFot. Jarosław Nadolski Mistrz Michał Kwiatkowski w towarzystwie samorządowców i kolarzy

Fot. Jarosław Nadolski Na początek wystartowały najmłodsze dzieci z naszej gminy
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