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Życzymy udanych wakacji

Mamy swoją plażę w Józefowie!
Od soboty 29 czerwca nad jeziorem
w sołectwie Młyniec Drugi oficjalnie rusza „kąpielisko”, gdzie nad
bezpieczeństwem mieszkańców będzie czuwał ratownik.
Nad jeziorem w Józefowie, zgodnie ze
wszystkimi przepisami, gmina utworzyła „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”. Dotychczasowe,
dzikie kąpielisko wykorzystywane
w sezonie letnim przez setki osób, teraz będzie w ucywilizowanej formie
witać wszystkich chętnych.
Dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców z sołectwa Młyniec Drugi,
ekip gminnych, a nawet radnych uporządkowano linię brzegową, poszerzono miejsca do plażowania, nawieziono
nowy piasek, wytyczono dwa parkingi,
wyprofilowano drogę dojazdową. Na
drogach dojazdowych zamocowano
również strzałki kierunkowe.
Nad jeziorem będzie funkcjonował bar
z ogródkiem gastronomicznym, mini

wypożyczalnia sprzętu pływającego
i przenośne toalety. Na terenie pojawią
się tablice informacyjne, oznakowanie
parkingów, wytyczone miejsca do kąpieli, stanowisko dla ratowników i ich
wyposażenia, monitoring bezprzewodowy, a dla zachowania czystości wokół

Nasza największa impreza

Szalona zabawa
z zespołem Boys
Tegoroczne „Lubickie Lato” odbędzie
się 24 sierpnia w Lubiczu Górnym.

Nowoczesne szkoły
- str. 5

Ostatnie przygotowania przed otwarciem „kąpieliska”

Na terenie przy szkole na dzieci już od
godz. 14.00 będą czekały dmuchańce.
Mieszkańcom gmina zaproponuje także liczne konkursy z nagrodami.
W szranki, tradycyjnie w konkursie
stoisk, staną sołectwa. Hasło tegoroczne to „Moja Drwęca”. Komisja

konkursowa prace rozpocznie ok.
godz. 16.00. Sołectwa nie będą wiedziały, kto wchodzi w jej skład. Kilkuosobowe jury ujawni się dopiero,
ogłaszając werdykt.
Na scenie zobaczymy także lokalne zespoły, a jako gwiazda wydarzenia wystąpi istniejący od prawie 30 lat zespół
Boys, wykonawca hitu „Jesteś szalona”.
(KM)

Wakacje w bibliotece
- str. 7

Następne
wydanie „Gońca”
koniec sierpnia
Fot. Z archiwum zespołu Zespół Boys cieszy się popularnością od wielu lat

terenu zostaną rozmieszczone śmietniki. Jest także wytyczone i zabezpieczone miejsce na ognisko oraz duży
kontener na śmieci. Najważniejsze, że
woda nadaje się do kąpieli (jak wiemy
z niezależnych badań), a „kąpielisko”
będzie strzeżone przez ratowników co-

dziennie w godzinach 10.00 – 18.00 (do
27 sierpnia).
Jeżeli plaża nie zostanie zdewastowana, zniszczona, a mieszkańcy będą
dbać o porządek, to w przyszłym roku
Urząd Gminy Lubicz planuje rozwój
tego miejsca.
Tekst i fot. (JN)

Subiektywne podsumowanie Marka
Nicewicza, wójta gminy Lubicz

Pół roku za nami
Mija pierwsze półrocze 2019 roku. Nie
ukrywam, że był to bardzo intensywny czas pracy, naznaczony licznymi
spotkaniami z mieszkańcami, wyborami sołeckimi, pracą nad harmonogramem modernizacji dróg oraz nad
innymi inwestycjami. Były też różne,
często nieoczekiwane wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Zapraszam do przeczytania mojego podsumowania z tego okresu.

Skąd ta dziura?

Kiedy pół roku temu obejmowałem funkcję wójta gminy Lubicz, w gminnym
budżecie zastałem 40 milionów złotych
dziury budżetowej, a budżet na 2019 rok
został zaplanowany przez poprzedników
z kolejnym ponad dwumilionowym deficytem. Jednym z najważniejszych zadań
było zniwelowanie tego deficytu. Udało
się! Zrobiliśmy to wspólnie z radnymi
nowej kadencji, zmniejszyliśmy deficyt o połowę, przez co rok zakończymy
z dziurą na poziomie 41 mln zł (zamiast
planowanych 42 mln zł). Co dalej z dziurawym portfelem, kiedy oczekiwania
mieszkańców gminy są ogromne? To zadanie na lata, ale nie możemy czekać. Bo
to są pieniądze nas wszystkich, a nie niczyje. Oszczędzamy, usprawniamy i poszukujemy. Zaczęliśmy wykorzystywać
wszystkie dostępne mechanizmy finansowe znane w świecie biznesu, a więc
planujemy skrupulatnie wydatki, przechowujemy pieniądze z sensem, konsolidujemy nasze gminne kredyty, dzięki czemu zaoszczędzimy ok. 1 mln zł w ciągu
trzech najbliższych lat. Zrezygnowaliśmy
z nieopłacalnego leasingowania gminnego samochodu. Na każde z zadań poszu-

kujemy środków zewnętrznych, szukamy
partnerów i łączymy z nimi siły. Niemniej
każdego dnia odkrywamy nowe potrzeby i pilne tematy, a to wszystko niestety
kosztuje. Będę jednak zdeterminowany
i uparty, licząc na zrozumienie ze strony
mieszkańców, że nie zawsze i od ręki
można wszystko załatwić, uregulować.
Z budżetem gminy, jest tak samo jak
z domowym – tak samo musi się spinać
i tak nim trzeba zarządzać, żeby starczyło
do pierwszego.

Co z młynami?

Kilka tygodni temu jedna z gazet pokusiła się o publikację sugerującą, że mając
ponad 40 mln zł zadłużenia, bezmyślnie
zabieramy się za kupno lubickich młynów. Prawda jest taka, że monumentalne obiekty młynów oraz atrakcyjny
nadrzeczny teren w ich sąsiedztwie były
w przeszłości centrum życia społecznego, towarzyskiego i gospodarczego Lubicza. Chcielibyśmy przywrócić młyny
mieszkańcom, zyskując przy tym reprezentacyjne, ale i przyjazne miejsce
również dla osób spoza naszego terenu.
Szanse na to są duże. Dostrzegli to również radni, dając swoją uchwałą przyzwolenie dla mnie na rozpoczęcie analiz,
rozmów i kalkulacji tego pomysłu. Przed
nami długi proces sondowania, na końcu
którego dowiemy się czy pomysł odzyskania młynów jest realny z finansowego
punktu widzenia, ile to może kosztować,
na jakie dofinansowanie można liczyć.
Jak pokazuje przykład grudziądzkich
młynów warto nie odpuszczać takich
tematów. Podchodzimy jednak do tego
w sposób rzeczowy i za wcześnie jest
jeszcze na deklaracje i twarde obietnice.
Dokończenie na str. 3
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Co roku zainwestujemy ponad 10 mln zł

Drogowy plan
wójt konsultował
z mieszkańcami

Warto się dokształcać

„Komputer na świat”
Jak bezpiecznie płacić przez internet? Jak ochronić dziecko przed
niewłaściwymi treściami? Jak stworzyć własną witrynę? Urząd Gminy
Lubicz ma jeszcze wolne miejsca
na bezpłatne, dwudniowe szkolenia
komputerowe.
- Trochę to trwało, bo ogłaszane
w lutym na zebraniach wiejskich
szkolenie startuje dopiero teraz
w ostatnich dniach czerwca – mówi
Jarosław Nadolski, kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz. - Jed-

Po raz pierwszy w historii gmina Lubicz ma harmonogram budowy i modernizacji dróg rozpisany na całą
kadencję, czyli do 2023 roku.
Wstępna wersja harmonogramu na
prawie pięć lat została opublikowana
w maju. Wójt Marek Nicewicz zapowiedział to zaraz po wyborach.
Władze gminy, opracowując harmonogram wspólnie z zarządem dróg gminnych, wzięły pod uwagę m.in. wnioski mieszkańców, radnych, sołtysów
i rad sołeckich.
Po upublicznieniu planu jego robocza
wersja została poddana konsultacjom
społecznym. Do urzędu dotarło kilkadziesiąt wniosków mieszkańców, a na
specjalny dyżur w tej sprawie wójta
i przewodniczącego rady Zbigniewa
Barcikowskiego przyszło kilkanaście
osób. W rozmowach uczestniczyła
także kierownik Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu Grażyna Buczeń. Zainteresowanych tematem przyjmował również wicewójt Wojciech Rakowiecki.
- Dziękuję za tak duży odzew, zarówno
mieszkańcom, którzy się ze mną skontaktowali, jak i sołtysom, radom sołeckim i radnym – mówi wójt. – Co mnie
ogromnie cieszy, uwagi były merytoryczne, a dyskusja rozsądna. Wszystkie głosy
dokładnie przeanalizowaliśmy, choć ze
względów finansowych nie wszystkie
zostały uwzględnione. Rozmawiałem
o tym z mieszkańcami i wielokrotnie
spotykałem się ze zrozumieniem. Mieszkańcy doceniają fakt, że po raz pierwszy
w naszej gminie powstał taki dokument,
który w jasny i transparentny sposób informuje o terminarzu prac. Wiem, co jesteśmy w stanie zrobić i nie chcę nikomu
obiecać więcej niż mogę, ponieważ byłyby to wyłącznie puste obietnice. Tym
bardziej, że na dyżurze zjawiły się takie
osoby, które w poprzednich latach takie
obietnice otrzymywały, a które, mimo
upływu kolejnych lat, nigdy nie zostały

zrealizowane. Proszę jednak nie tracić
nadziei, bo jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, pieniądze na inwestycje staramy się zdobywać z najmniej
spodziewanych źródeł, zawsze więc jest
szansa na rozszerzenie ustalonego harmonogramu.
Drogi ujęte w harmonogramie będą budowane przede wszystkim z budżetu
gminy, przy współpracy z innymi samorządami, a także z pieniędzy unijnych
i Funduszu Dróg Samorządowych.
W gminie Lubicz do wybudowania
i modernizacji mamy ok. 250 km. –
Trzeba więc mieć świadomość, że potrzeby są przeogromne i w kilka lat jest
niezwykle trudno nadrobić wieloletnie
zaległości – dodaje Marek Nicewicz.
Dlatego
harmonogram
ustalono
w oparciu o obiektywne kryteria. Przypomnijmy.
Plan zakłada równomierne, zrównoważone remontowanie dróg w całej gminie, co oznacza, że w każdym sołectwie będą realizowane modernizacje.
W pierwszej kolejności gmina zajmie
się drogami, pod którymi istnieje już
infrastruktura wodno-kanalizacyjne,
gazowa itp. aby uniknąć niepotrzebnego i kosztownego wielokrotnego rozkopywania tych samych ulic.
Istotna jest również funkcjonalność,
czyli łączenie ze sobą istniejących już
fragmentów dróg, w celu uzupełniania
luk w systemie komunikacyjnym.
Pilniejsze w harmonogramie są drogi
i ulice prowadzące do skupisk, osiedli
mieszkańców niż do pojedynczych domostw oraz okres historycznego oczekiwania na utwardzenie.
Ważną przesłanką w planie jest też potrzeba techniczna ratowania istniejących
ulic przed ich całkowitą degradacją.
Ostateczną wersję harmonogramu modernizacji gminnych dróg do roku 2023,
po społecznych konsultacjach i wprowadzeniu poprawek, opublikowano na
www.lubicz.pl pod koniec czerwca
(KM)

Efekt zebrań wiejskich

Na rynek po marchewkę
W centrum Lubicza Górnego pojawią
się ławy handlowe, na których będzie
można kupić warzywa czy owoce.
Wielu mieszkańców zgłasza potrzebę
zorganizowania miejsca w centrum Lubicza Górnego, w którym można by kupić sezonowe warzywa, owoce czy jajka
itp. Niektórzy myślą też o sprzedawaniu
własnych płodów z działek i ogródków,
staroci, niepotrzebnych przedmiotów,
książek itp. Takie głosy powtarzały się
też na zebraniach wiejskich. Dlatego
urząd gminy przygotował propozycję
zorganizowania miejsc do detalicznej
sprzedaży w okolicach Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym, a dokładnie w przestrzeni między parkingiem
a przyszkolnym „Orlikiem”.

Pilotażowy etap, to kilka stoisk
sprzedażowych w formie ław handlowych, na razie jeszcze bez zadaszenia, ale za to bezpłatnie udostępnionych dla handlujących. Jeżeli pomysł
się przyjmie, znajdą się chętni do
zajęcia ław, a kupujący przyzwyczają
się do tej lokalizacji, miejsce to zyska
w kolejnych miesiącach poszerzoną
formułę targowiska.
Obecnie trwają przygotowania związane z przygotowaniem lubickiego
rynku. Prawdopodobnie będzie on
gotowy pod koniec sierpnia. O tym,
od kiedy będzie można kupić tam
warzywa, poinformujemy na stronie
gminy www.lubicz.pl oraz na profilu
fejsbukowym „Gmina Lubicz”.
(JN)

nak jak się okazało, przedłużyła się
procedura zatwierdzania projektu
w instytucjach zewnętrznych z dofinansowaniem unijnym. Umowy już
podpisaliśmy, kupiliśmy też niezbędny do szkoleń sprzęt komputerowy.
Na szczęście wszystko to już za nami
i rozpoczynamy.
Pierwsze zajęcia odbyły się w ostatnim tygodniu czerwca w szkole w Lubiczu Górnym, Grębocinie i Lubiczu
Dolnym. 12-osobowe grupy, według
wcześniej złożonych deklaracji do
projektu, pod okiem wykwalifikowanego instruktora zgłębiały tema-

tykę jednego w modułów: „Rodzic
w Internecie”, „Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych” i „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”.
Na szkolenie nadal można się zgłaszać
Mamy jeszcze wolne miejsca. Przypominamy, że warsztaty są darmowe
i będą trwały dwa dni po osiem godzin.
Zapraszamy do kontaktu (osoby
w wieku powyżej 25 lat) pod nr tel.
56 674 40 15.
Opr. (KM)

Mała demokracja

Gmina. A co to takiego?
Co to jest samorząd gminny? Czym
jest mała Ojczyzna? Kto podejmuje
związane z nią decyzje? Lubicz na ten
temat edukuje już od przedszkola.
Władze gminy Lubicz proponują przedszkolakom w urzędzie lekcje demokracji. Pierwsze była „Chatka Puchatka”
z Lubicza Górnego. Dzieci obejrzały
urząd i spotkały się z jego szefostwem.
Mogły zasiąść w fotelu wójta i zabawić

się w podpisywanie ważnych dla siebie
decyzji, np. o zakupie zabawek dla przedszkola. Przede wszystkim wzięły jednak
udział w sesji. W sali sesyjnej urzędu
wcieliły się w role radnych, głosując nad
tym, co będzie na obiad w przedszkolu.
- Dzieci uczyły się, że każde z nich ma
prawo głosu, jednak ostatecznie liczy się
wybór większości – mówi zastępca wójta
Wojciech Rakowiecki. – Przedszkolaki
były bardzo ciekawe i miały mnóstwo

pytań i wniosków, np. o wymianę podłogi w przedszkolu.
Z podobną wizytą lubicki urząd odwiedziły także przedszkolaki ze „Słoneczka” i „Małego Misia” w Grębocinie
oraz uczniowie z grębocińskiej szkoły.
- Zapraszamy także inne punkty, przedszkola i najmłodsze klasy ze szkół –
mówi wicewójt. – Chętnych prosimy
o kontakt z sekretariatem urzędu.
Tekst i fot. (KM)

Fot. Kamila Mróz Przedszkolaki miały okazję zasiąść w fotelu wójta. Na zdjęciu z wicewójtem Wojciechem Rakowieckim

Teren nekropolii zostanie powiększony

Nie będzie problemu
z pochówkami
Rada Gminy Lubicz zdecydowała
o wykupie gruntu pod poszerzenie
cmentarza w Grębocinie.
Według opinii proboszcza ks. Dariusza Aniołkowskiego, miejsc na pochówki na cmentarzu w Grębocinie
wystarczy najwyżej do końca tego
roku. Konieczne było więc pozyskanie nowego terenu, najlepiej w sąsiedztwie istniejącej nekropolii. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła
już Rada Gminy Lubicz, dzięki sta-

raniom radnej Małgorzaty Jurkiewicz, sołtysa, rady sołeckiej Grębocina i chęci rozwiązania problemu
ze strony wójta Marka Nicewicza.
Sukcesem zakończyły się też negocjacje z właścicielami gruntów potrzebnych na poszerzenie cmentarza.
Pozostała tylko kwestia podpisania
aktu notarialnego i uregulowanie należności zgodnie z przyjętym harmonogramem. Środki na wykup gruntu
pochodzą z budżetu gminnego, a wygospodarowano je z oszczędności

poczynionych w pierwszym półroczu tego roku.
Nowy teren, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, może
w części być przeznaczony na pochówek tradycyjny, zaś pozostały
obszar m.in. ten przyległy do granic działki - pod kolumbarium. Jak
mówi proboszcz parafii ks. Dariusz
Aniołkowski daje to co najmniej
10-letni okres zabezpieczenia miejsca na pochówki.
(JN)
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Subiektywne podsumowanie Marka Nicewicza, wójta gminy Lubicz

Pół roku za nami czyli plusy i minusy
Dokończenie ze str. 1

Dlaczego drogi?

Skoro portfel dziurawy, oświata gminna
wraz z opieką społeczną pochłania ponad
60 mln zł rocznie i na wszystko inne brakuje pieniędzy, to dlaczego zabraliśmy
się za uporządkowanie dróg gminnych?
Mamy tych dróg, czekających od lat na
modernizacje lub budowę aż 265 km.
Nie uda się zrobić wszystkich, nawet do
końca 5-letniej kadencji. Przez pół roku
konsultacji z mieszkańcami aż 90 proc.
moich rozmów dotyczyła dróg i chodników. To nasza największa bolączka, ale
też największe oczekiwania z Waszej
strony. Nie zważając na niesprzyjające
okoliczności finansowe uznałem, że ten
temat musi być potraktowany priorytetowo. W efekcie powstał harmonogram
dróg na całą kadencję, czyli do 2023
roku. Jednocześnie założyliśmy, że do
końca tej kadencji w każdym budżecie
gminnym przeznaczymy na drogi 10 mln
zł. Dla porównania, nasi poprzednicy zaplanowali na 2019 rok zaledwie 3,5 mln
zł na inwestycje drogowe. Harmonogram
jasno określa, które drogi i kiedy będziemy modernizować. Wychodzę z założenia, że lepiej wiedzieć niż się łudzić.
Dzięki temu każdy będzie wiedział, kiedy
zniknie klepisko sprzed jego domu. Przy
okazji usprawniliśmy system bieżącej
naprawy dróg, żeby odcinki bez szansy
na remont w najbliższym czasie można
było naprawiać, załatać, systematycznie
porządkować. Takiego programu gmina
Lubicz nigdy dotąd nie miała. I co ważne powstał on przy udziale mieszkańców,
urzędników, radnych i specjalistów na
bazie transparentnych i jasno określonych
kryteriów. Bez żadnej uznaniowości.

Wreszcie kanaliza

Wszelkie próby wyłonienia wykonawcy na dokończenie kanalizowania aglomeracji lubickiej czyli Krobi, Lubicza
Górnego i Dolnego nie wyszły moim
poprzednikom, a było ich aż sześć.
Wystarczyło przyjrzeć się problemowi
i otworzyć głowę na nowe rozwiązania. Przez podzielenie zadania na etapy
roczne, wyłoniono oferentów chętnych

do budowania i do tego za kwoty pozwalające na rozszerzenie zakresu prac.
Trwa więc kanalizowanie Krobi, w tym
roku podejmiemy się także prac w Lubiczu Górnym, a w kolejnych latach
inwestycja wkroczy do Lubicza Dolnego. Przygotowano również najprostszą
z możliwych procedurę przyłączania się
do sieci kanalizacyjnej. Już teraz mieszkańcy mogą zabierać się za załatwienie
formalności związanych z przyłączeniem swoich domów do kanalizacji.

Wodociągi odbiły się

Dużym i niestety niemiłym zaskoczeniem dla mnie była informacja, że Lubickie Wodociągi to bardzo niewydajna
i kosztowna spółka, która w dodatku
znalazła się na skraju bankructwa. Temat
bałaganu organizacyjnego panującego
w oczyszczalni, w pogotowiu wodno
- kanalizacyjnym, na sieci i w biurach
zostawię na poziomie ogólności. Ważne
jest to, że udało się sytuację uporządkować i spółka po pół roku wyszła na prostą. Ponadto powołaliśmy własną ekipę
pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
zrezygnowaliśmy natomiast z podmiotu
zewnętrznego, który za samą gotowość
do pracy pobierał 300 tys. zł rocznie. Tu
też udało nam się wypracować oszczędność, bo bez zwiększania zatrudnienia.

Plaża Józefowo

Podobno było niepotrzebne i niemożliwe. Chociaż setki mieszkańców gminy
i okolic pojawia się na dzikiej plaży
w sołectwie Młyniec Drugi, to ucywilizowanie tego miejsca nie leżało
w interesie poprzednich władz gminy.
Jak obiecywałem w kampanii wyborczej, tak zrobiłem. Podczas tegorocznych wakacji będzie można wykąpać
się w Józefowie pod okiem ratownika,
opalać się w cywilizowanych warunkach, zaparkować samochód, coś zjeść
na miejscu, a nawet wypożyczyć kajak
czy rower wodny. Można? Można!

Amfiteatr

Plac Niepodległości i amfiteatr w Lubiczu Górnym rozpala emocje mieszkań-

Fot. Sławomir Wroniecki Gmina buduje kolejne kilometry kanalizacji

ców. Złe emocje. W poprzednich kadencjach próbowano ten teren sensownie
zagospodarować, ale czy się udało?
Doceniam potrzebę zagospodarowania
tego terenu przez wcześniejsze władze,
jednak na etapie projektowania i wykonawstwa przegapiono wiele istotnych
aspektów. Koszt dofinansowania na
poziomie 25 proc. jest mało korzystny
w odniesieniu do innych podobnych inwestycji. Ponadto w budżecie gminnym
nie przewidziano środków na utrzymanie tego obiektu, jego wykorzystanie pod
wydarzenia, ani pod animacje społeczne.
Obiekty kultury żyją wtedy, kiedy coś
się na nich dzieje. Inaczej tylko straszą.
Żeby jednak nie było tyle narzekania
zakasaliśmy rękawy i organizujemy
pierwsze imprezy, udostępniamy scenę
nieodpłatnie chętnym, a niedogodności
zaplecza sceny, samej estrady i infrastruktury naprawiamy własnymi siłami.

Gordyjski węzeł

Problem skrzyżowania, a w przyszłości
ronda w Grębocinie oraz korkującej się
drogi nr 10 w Lubiczu dręczy wielu.
W ciągu ostatniego półrocza odwiedziłem GDDKiA wielokrotnie. Pomimo
tego, że zmienił się dyrektor tej instytucji, nadal pozostaje ona głucha na
składane petycje i propozycje. Nie ma
konkretnych postanowień i reakcji, poza
zapewnieniem, że przejście dla pieszych
z Agatką w Grębocinie pozostanie, ale
już co do zaniechania budowy ekranów
przy tym skrzyżowaniu panuje cisza.
Nowych rozwiązań organizacyjnych
i technicznych złożyłem wiele, m.in. wyłączenie sygnalizacji wzbudzanej przy
Biedronce w Lubiczu Dolnym, ustawienie tzw. zielonej fali na trzech kolejnych
skrzyżowaniach od Torunia do Lubicza,
wydzielenie pasa środkowego oraz wykorzystanie go dla ruchu wahadłowego,
jak to jest na starym moście w Toruniu
lub choćby jako lewoskręt dla włączających się do ruchu z ul. Lipnowskiej
w Lubiczu. Nie poddaję się i liczę także
na Państwa wsparcie. Kropla drąży skałę.

Terminal i inne

Urząd Gminy Lubicz stał się bardziej
przyjazny dla mieszkańców. Urzędnicy
są uśmiechnięci i chętni do pomocy (jeśli tak nie jest, proszę o sygnał), godziny
urzędowania dostosowaliśmy do potrzeb
pracujących, uruchomiliśmy terminal
płatniczy, dzięki czemu można regulować
należność kartą lub telefonem. Od kwietnia jako jedyna gmina w powiecie mamy
nocne połączenie autobusowe z Toruniem, do PSZOK-u można zadzwonić
i uzgodnić bezpłatne przekazanie odpadów, samotni mieszkańcy otrzymują
„pudełko życia”, a prawie setka osób
wzięła udział w bezpłatnych badaniach

Krok po kroku. Od wniosku do użytkowania

Jak podłączyć się do kanalizy?
Nowa sieć kanalizacyjna powstała w Złotorii. W tej chwili budowa sieci trwa w Krobi. A jeszcze w tym roku ma być
realizowana w Lubiczu Górnym. Co należy zrobić, aby przyłączyć się do kanalizacji? Wyjaśniamy.

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Z siedziby Lubickich Wodociągów
pobieramy wniosek o przyłącze kanalizacji sanitarnej (wydanie warunków
technicznych) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane. Oba druki można
też pobrać poprzez stronę internetową
gminy lub Wodociągów.

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz mapką geodezyjną (sytuacyjno-wysokościową skala 1:500 lub
1:1000) swojej działki składamy w Lubickich Wodociągach. Mapka jest do
uzyskania w Starostwie Powiatowym
– pok. nr 8 na parterze.

Lubickie Wodociągi na podstawie
wniosku wydają warunki wykonawcze.
Koszt 50 zł.

KONTAKT: Joanna Tempińska - Bicz (Lubickie Wodociągi):
nr tel. 56 678 53 14, e-mail biuro@lubickie-wodociagi.pl.

Krok 4
Wykonawca robót zgodnie z kontraktem realizuje podprowadzenie do granicy działki rury przyłączeniowej kanalizacyjnej fi 150.

Fot. Archiwum. Marek Nicewicz, wójt Gminy Lubicz

kolonoskopowych. Jeszcze w tym roku
ponad 140 osób skorzysta z darmowych
szkoleń komputerowych, a w Gronowie
uda się ukończyć remont dachu kościoła dzięki dodatkowej dotacji gminnej.
Z kolei w Grębocinie odwiedzane przez
turystów z całego świata Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa będzie miało
wreszcie, po wielu latach wyczekiwania,
parking z prawdziwego zdarzenia. A malkontentów zapewniamy, że pamiętamy
o poszerzeniu ul.Szkolnej. I jeszcze najważniejsze dla grębocińskiej wspólnoty
parafialnej: finalizujemy wykup gruntu
w celu powiększenia powierzchni cmentarza. Jak zapewnia proboszcz tamtejszej
parafii, ks. Dariusz Aniołkowski, miejsc
powinno wystarczyć na najbliższe 10 lat.
Udało się także uratować punkt pocztowy
w Grębocinie, znacząco wesprzeć jedno
z największych wydarzeń w gminie: Misterium Męki Pańskiej.
I jeszcze drobne przykłady z Gronówka: stoją tam wreszcie tablice z nazwą
miejscowości oraz te kierujące do poszczególnych nieruchomości. Są nowe
ławki i kosze, odremontowaliśmy gablotę informacyjną, która teraz stoi
w nowej, bardziej przyjaznej mieszkańcom lokalizacji.

Nie tylko toalety

wpływów do budżetu gminy z podatków
PIT. To będzie wsparcie dla dziurawego
na razie budżetu. A przecież przed nami
jesienne zebrania wiejskie, na których
wszystkie nowo wybrane w lutym rady
sołeckie wraz z mieszkańcami będą decydowały na co wydać pieniądze z funduszy sołeckich. Zapewniam Państwa, że
można za to zrobić naprawdę wiele, więc
warto wziąć udział i współdecydować
o wydatkowaniu tych środków.

Są też minusy

Mógłbym długo wymieniać zadania
i sprawy, którymi zajmuję się z moimi
współpracownikami. Ale każdy z nas
wie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.
Wzorem poprzedniego wójta spotykam
się regularnie z mieszkańcami i słyszę,
jak wiele jest starych, niezałatwionych
tematów. Nie wszystkimi możemy zająć się od ręki, czasami muszę poprosić
o cierpliwość. Tak jak np. w sprawie
ciśnienia wody w Złotorii i wielokrotnych awarii sieci. Poprawiamy na
bieżąco co tylko można, jednak nie
wszystko zależy tylko od nas. Na razie
nie ma jeszcze pożądanego efektu, ale
będziemy walczyć z tą niedogodnością
tak długo aż wreszcie nam się to uda.

A już w grudniu…

W najbliższych planach jest także powstanie toalet publicznych oraz mini targowiska na Placu Niepodległości w Lubiczu, uporządkowanie drogi dojazdowej
do ruin zamku w Złotorii, wymiana zniszczonych tablic ogłoszeń we wszystkich
sołectwach. Warto przy tej okazji powiedzieć, że dzięki działaniom informacyjnym, ale głównie poczuciu patriotyzmu
lokalnego naszych mieszkańców, spodziewamy się w tym roku zwiększonych

…ponownie podsumuję kolejne pół
roku i podzielę się z Państwem informacjami z pierwszej ręki. Zapewniam, że nie zwalniamy obrotów, tylko
wrzucamy wyższy bieg, bo zostałem
wybrany przez mieszkańców po to,
aby poprawiać komfort życia w naszej
gminie, znać, rozumieć i rozwiązywać
problemy, aby w naszej małej ojczyźnie żyło nam się tylko lepiej.
Marek Nicewicz

Krok 5

Krok 6

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez
Wodociągi rury na dwa sposoby:
1. We własnym zakresie, sugerowane jest
zamontowanie na terenie posesji prostej
studzienki rewizyjnej fi 315. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do LW;
przyjedzie pracownik, dokona odbioru.
2. Zlecenia do LW, wówczas wszystko
kompletnie wykonują ekipy LW; koszt
usługi zostanie oszacowany i uzgodniony odrębnie dla każdego przyłącza
na podstawie projektu.

Likwidacja dotychczasowego szamba,
tj. całkowite opróżnienie i np. zasypanie jest konieczne i można wykonać je
samodzielnie we własnym zakresie lub
zlecić LW. Koszt w zależności od objętości zostanie indywidualnie uzgodniony z zleceniodawcą.

Krok 7
To podpisanie z Lubickimi Wodociągowej umowy na odbiór ścieków, a po
oddaniu sieci do użytkowania możliwa
jest codzienna eksploatacja.

Czy to się opłaca?

Wywóz szamba w skali miesiąca kosztuje 120 - 150 zł, a ta sama ilość nieczystości
odprowadzona do gminnej kanalizacji, to koszt ok. 75 zł (6,31 zł brutto za m3).
(JN)
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Felieton

Radni prywatnie

Zrodziłam się z ludzi

Program przeciwdziałania
alkoholizmowi

Rozmowa z Justyną Dejewską,
radną Lubicza Górnego i Mierzynka
Red.: Kiedy dojeżdża się do Pani rodzinnej firmy w Brzezinku – zakładu
mechanicznego, na szyldach wszechobecne jest nazwisko Kościołek…
J.D. : Faktycznie, bo firma nie istniałaby, gdyby nie mój dziadek Edmund
i tata Janusz Kościołek. Dziadek był
kowalem pod Lisewem i miał swój
warsztat przez 40 lat. Dopóki żył,
starał się mojemu tacie odradzać założenie własnej firmy. Robił to dlatego, że wiedział, jak ciężko prowadzić
własny interes. Jednak w moim tacie
bardzo mocno tkwił bakcyl i mechaniki, i przedsiębiorczości. Po śmierci
dziadka, przerwał pracę w dużych toruńskich firmach i w 1995 roku założył
zakład mechaniczny najpierw w Toruniu, a potem tu w Brzezinku. Dorabiał
części do maszyn i urządzeń, między
innymi dla przemysłu spożywczego,
tytoniowego, dla rolnictwa. Na początku nie było łatwo, bo w latach 90., co
prawda siła robocza była dostępna, to
jednak zdobycie materiałów czasem
graniczyło z cudem. Ciężką pracą, krok
po kroku, rozwijał swoją firmę, w której po kilku latach pracowało już ponad
20 ludzi. Zdobywał też coraz większe
zaufanie, bo prowadząc firmę usługową, nie odsyłał nikogo z przysłowiowym kwitkiem, a wykonane części
przewyższały inne swoją jakością.
Red. : Czy w takiej firmie było miejsce dla dziewczyny?
J.D.: (śmiech) – Nie było wyboru, bo
tata nie miał syna, a ja spośród trzech
sióstr, jestem najstarsza. Jako pierwsza w rodzinie mogłam pomagać,
jako pierwsza miałam prawo jazdy
i mogłam coś załatwić. Ale też nie
dostawałam pieniędzy na swoje wydatki za darmo. Zawsze je zarabiałam
– a to płot pomalowałam, a to maszynę umyłam…. I nie powiem, że mając
18 lat nie buntowałam się, bo przecież
czasem miałam inne plany niż pomoc
w zakładzie. Dziś jestem wdzięczna
tacie za wpojenie mi ważnych zasad,
a szczególnie szacunku do rodziców,
obowiązkowości i odpowiedzialności
za to, co robię. Potem jednak ojciec,

podobnie jak dziadek Edmund w stosunku do niego, kazał mi się uczyć. Tak
więc po pewnym czasie stałam się germanistką i miałam nawet zamiar uczyć
języka, ale zrobiło mi się żal tego wysiłku, który włożył tata w rozwój firmy.
Wiedziałam, ile trudu to kosztowało, że
nie mogę tego zmarnować. No i znów
zamiatałam halę, bo przecież nie dostałam żadnego stanowiska wyższego
tylko dlatego, że jestem córką swojego taty. Ale, że jestem bardzo ambitna,
to nie mogłam robić czegoś, czego nie
znam od podszewki. Zaczęłam studia
na ATR Bydgoszcz na Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn. Pozwoliło mi to dużo pewniej funkcjonować
w naszej firmie. Nikt już nie mógł
sobie pozwolić na „wciskanie kitu”
dziewczynie. Coraz rzadziej też słyszę
prośby klientów: „Czy można by jakiegoś pana poprosić”? (śmiech).
Red. : Jak Pani widzi przyszłość zakładu mechanicznego?
Jest duża potrzeba działania takich firm,
ale problemem na dziś jest brak fachowców. Muszą lepiej działać szkoły zawodowe, bo albo nie można nikogo dostać
do pracy, albo jak uczeń przychodzi na
praktyki, to nie wie jak użyć suwmiarki. Mój dziadek i tata, który zmarł cztery lata temu, nie uwierzyliby, że takich
„fachowców” wypuszczają dzisiejsze
szkoły. A wracając do przyszłości firmy,
to przyszłością są na pewno nasze dzieci.
Najstarszy z trzech synów ma plany studiowania na politechnice, ale ja dokładnie jak moi przodkowie, wcale nie napieram na taką przyszłość dla dzieci, bo też
wiem jaki ciężki jest ten kawałek chleba.
Red. : Jak przy tych wszystkich obowiązkach znajduje Pani czas na działalność społeczną?
J.D. : Z tą działalnością, to był zupełny
przypadek. Najpierw miałam tylko pomóc w zdobyciu głosów dla jednej z list
do rady powiatu, ale gdy dowiedzieli się
o tym sąsiedzi, postawili stanowcze veto.
Powiedzieli, że jeśli już się zdecydowałam, to mam startować do rady gminy
i kropka, choćby żeby poprawić życie
mieszkańców naszego osiedla. W koń-

Fot. Autor. Justyna Dejewska: - Skończyłam studia na ATR Bydgoszcz na
Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn.
Pozwoliło mi to dużo pewniej funkcjonować w naszej firmie. Nikt już nie
mógł sobie pozwolić na „wciskanie kitu”
dziewczynie

cu mnie namówili, bo we mnie bardzo
wierzyli. Powiedziałam wtedy, że zrobię
wszystko, żeby wygrać, choć nie miałam
dotąd tego typu doświadczeń. Owszem,
nierzadko pomagałam, gdy była potrzeba, zresztą jak mój tata, ale też nie oczekiwałam oklasków. Nie jestem osobą od
czerwonych dywanów. Po głębszym zastanowieniu, zgłosiłam swój własny komitet wyborczy, bo ja zrodziłam się z ludzi – moich sąsiadów i znajomych, a nie
żadnych partii politycznych czy dużych
komitetów. Jak pomyślałam, tak zrobiłam
i wygrałam wybory, mimo dużej konkurencji, właśnie jako osoba niezależna.
Red. : Jak Pani się odnalazła w pracy
Rady Gminy Lubicz?
J.D. : Odpowiem krótko - we mnie
niczego to nie zmieniło. Dalej jestem
niezależna. Jeśli jest jakaś idea, wartościowy pomysł, jeżeli są dobre argumenty, to jestem „za”. Jeśli tego brakuje, to nie interesują mnie żadne układy.
Moi wyborcy to chyba doceniają, bo
w momencie „powtórkowych” wyborów na sołtysa Lubicza Górnego
znów do mnie zapukali i namawiali na
kandydowanie. Mimo, że wówczas naprawdę nie miałam już wolnego czasu.
Ale znów ta siła ludzi. Powiedzieli: Justyna, jak nie ty, to kto? I znów poczułam, że powinnam to dla nich zrobić
i znów wygrałam wybory, tym razem
na sołtysa. Jest to dla mnie bardzo motywujące, że ludzie przychodzą, gdy
nie mogą sobie z czymś poradzić i wierzą, że razem możemy więcej. Dziś
jest mi co prawda ciężko, ale wiem, że
organizacyjnie z czasem to wszystko

W marcu br. Rada Gminy Lubicz przyjęła sprawozdanie z realizacji
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2018”. Oczywiście realizacja
programu wynika z przepisów ustawowych, ale ważne jest jak wygląda
taki program w praktyce naszej gminy.
Warto wiedzieć, że działa u nas Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), która w imieniu gminy przeciwdziała
powstawaniu nowych problemów alkoholowych w naszej społeczności,
ale także walczy z dotychczas istniejącymi. Patrząc bardziej szczegółowo
na te zadania, to mieszczą się w nich zarówno profilaktyka, jaki i kwestie
kierowania osób na leczenie odwykowe, opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i kontrola prawidłowości sprzedaży trunków.
W przypadku problemów alkoholowych mieszkańcy naszej gminy mogą
skorzystać ze spotkań terapeutycznych w tzw. Punkcie Konsultacyjnym.
Dla przykładu, w roku 2018, odbyło się 48 dyżurów, w trakcie których
przeprowadzono aż 337 rozmów terapeutycznych na temat sytuacji poszczególnych osób i metod wychodzenia z kryzysu.
Udzielano również pomocy konkretnym rodzinom dotkniętym problemami
alkoholowymi. Dorosłym proponowano pomoc Punktu Konsultacyjnego,
pomoc prawną i trening wychowawczy. Natomiast dzieci z takich rodzin
mogły uczęszczać do świetlic, w których realizowano programy terapeutyczne i profilaktyczne. Ponadto miały możliwość uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu teatru, dziennikarstwa, sportu, filmu i informatyki. Zajęcia odbywały się również w trakcie ferii zimowych (około
100 dzieci) i letnich wakacji nad Jeziorem Starogrodzkim (20 dzieci).
Przeciwdziałanie alkoholizmowi przybierało również formę kontroli zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. Kontrolowano
też zasady spożywania i podawania alkoholu w miejscach publicznych
– sklepach, na przystankach, chodnikach i ulicach. W wyniku kontroli
sześciu sklepów, stwierdzono przestrzeganie zasad sprzedaży.
Realizacja „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” w roku 2018 polegała również na współpracy i zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym.
Ich działalność została wsparta dotacjami na:
a) prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego,
b) zadanie „Kolory Lata”,
c) kolonie letnie dla dzieci z Lubicza,
d) obchody „Dni Honorowych Dawców Krwi”
To tylko wycinek zadań, które były realizowane w ramach Programu. Całość
w formie sprawozdania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.
(ZSz)
się ułoży. Zarówno praca radnego, jak
i sołtysa ma swoje blaski i cienie, bo
zawsze są osoby, które narzekają. Ja
staram się takich ludzi unikać. Wolę
brać byka za rogi i działać z pozytywnymi ludźmi. Warto się cieszyć nawet
z małych sukcesów, bo jak mawiał mój
tata: trzeba jeść małą łyżką, bo chochlą
tylko się zachłyśniesz. Dlatego cieszę
się zarówno z małych sukcesów moich

dzieci, jak i małych postępów w pracy
w radzie gminy. Wszędzie tam czuję
się odpowiedzialna. Najbardziej za
uchwały, za którymi idą zmiany dla ludzi. Do takich głosowań zawsze się solidnie przygotowuję i przed głosowaniem dokładnie rozważam argumenty.
No i jeszcze jedno – porażki uczą mnie
pokory, ale nigdy nie poddaję się.
Rozmawiał ZSz

Gminny magazyn zlokalizowany jest w Złotorii

Zachowaliśmy czujność przeciwpowodziową
Kilka tygodni temu na naszym terenie wojewoda ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego. Na czym
w takich sytuacjach polega przygotowanie gminy?
Gdy pod koniec maja tego roku omal
na całym południu Polski, od Śląska,
aż po Podkarpacie, kilka dni z rzędu
padał ulewny deszcz, stało się jasne, że
wkrótce wezbrane wody Wisły zaczną
zagrażać terenom położonym wzdłuż
tej rzeki. Niewiadoma była tylko skala
zagrożenia. W związku z taką sytuacją,
23 maja br., na spotkaniu w Urzędzie
Gminy, troje radnych z Grabowca
i Złotorii, poprosiło wójta Marka Nicewicza o przygotowanie informacji
dla radnych na temat stanu gotowości
naszej gminy na wypadek powodzi.
Kilka dni później w związku z rosnącym poziomem wody na rzece Wiśle,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił
z dniem 29 maja 2019 roku od godziny
00.00 stan pogotowia przeciwpowo-

dziowego dla miejscowości zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.
Zagrożenie powodziowe w naszej gminie, a co za tym idzie wprowadzenie
procedur z tym związanych, jest uzależnione bezpośrednio od wielkości zrzutu
wody na zaporze we Włocławku.
Tereny przyległe do Wisły zalewane są
każdorazowo podczas przechodzenia
wielkich wód powodziowych lub przy
podwyższonych stanach wody. Łączna
powierzchnia gruntów najczęściej zagrożonych zalaniem wynosi około 300
ha z tego 200 ha to użytki rolne (grunty
orne, łąki), a 100 ha – nieużytki. Poza tym
przy ujściu Drwęcy podtapiany jest teren
w wyniku podpiętrzania wód Drwęcy
i zagrożenie powodziowe występuje na
terenach niżej położonych, znajdujących
się w obszarze oddziaływania tzw. „cofki” (ok. 30 ha). W realnym niebezpieczeństwie znajdują się wówczas rodziny
zamieszkałe w kilku budynkach przy ul.
Warszawskiej w Złotorii.
Stany pogotowia i alarmu powodziowe-

go na obszarze gminy ogłasza i odwołuje
wójt. W stanie pogotowia przeciwpowodziowego zwoływany jest Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego, który
nieustannie monitoruje sytuację i wypracowuje stosowne propozycje decyzji.
Podstawą do ogłoszenia pogotowia
przeciwpowodziowego jest osiągnięcie na wodowskazach Wisły stanu
ostrzegawczego w Silnie 540 cm,
a w Toruniu 530 cm lub przybór wody
na rzekach w tempie 50 cm na dobę.
Dla przypomnienia, w trakcie powodzi w roku 2010, wodowskaz w Toruniu wskazywał ponad 850 cm wody,
a w naszej gminie zużyto wówczas
około 10 tysięcy worków z piaskiem.
Ogłoszenie stanu pogotowia i alarmu
odbywa się poprzez wydanie komunikatu i umieszczeniu go na stronie internetowej urzędu, wysłaniu wiadomości
SMS lub powiadomieniu miejscowej
ludności przez sołtysów albo w trybie
pilnym - przez megafony samochodów
policyjnych i strażackich.

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią
główną siłę w akcji zabezpieczenia
mienia oraz w likwidacji skutków powodziowych. Nasi druhowie wiele
razy brali udział w tego typu działaniach, dysponują więc niezbędną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Gminny magazyn przeciwpowodziowy,

zlokalizowany głównie w OSP w Złotorii, zaopatrzony jest w środki i materiały
wystarczające do prowadzenia działań
przeciwpowodziowych (łódź ratownicza, worki, folia, rękaw wodny, szpadle i łopaty). W ciągłej dyspozycji jest
wówczas ciężki sprzęt drogowy (wywrotki, koparki) oraz piasek.
(ZSz)

Fot. Nadesłane. Zalane tereny w Kaszczorku i Złotorii. Maj 2019

Strona Rady Gminy Lubicz przygotowana przez wiceprzewodniczącego Zbigniewa Szczepańskiego
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Poznaj swojego radnego

Rada Gminy Lubicz (2019 - 2023)
Czy znacie swojego radnego? Czy wiecie jak się z nim skontaktować? Przygotowaliśmy dla Was ściągawkę.

Zbigniew
Barcikowski

Zbigniew
Bombolewski

Justyna
Dejewska

Jerzy
Guranowski

Małgorzata
Jurkiewicz

przewodniczący Rady Gminy Lubicz
radny Młyńca Pierwszego i Drugiego – pełni dyżur codziennie
po uzgodnieniu telefonicznym
godziny i miejsca

radny Lubicza Górnego
– pełni dyżur 15 dnia każdego miesiąca w godz. 16.00-18.00
pod telefonem

radna Lubicza Górnego i Mierzynka – pełni dyżur pod telefonem lub
osobiście, po uprzednim ustaleniu
czasu i miejsca spotkania

radny Grębocina – pełni dyżur w każdy
poniedziałek w OSP Grębocin w godz.
19.00-20.00 oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy środowiskowej
w Grębocinie w godz. 18.00-19.00

radna Grębocina – pełni dyżur
w pierwszy czwartek miesiąca
w świetlicy środowiskowej w Grębocinie, w godz. 17.00-18.00

606 249 120
z.barcikowski@lubicz.pl

606 632 556
z.bombolewski@lubicz.pl

511 402 210
j.dejewska@lubicz.pl

602 698 299
j.guranowski@lubicz.pl

509 713 310
m.jurkiewicz@lubicz.pl

Teresa
Klawińska

Jolanta
Nikiel

Aldona
Peregonczuk

Juliusz
Przybylski

Marcin
Różycki

radna Lubicza Dolnego – pełni dyżur
w miejscu zamieszkania – Lubicz
Dolny, ul. Młyńska 5, w każdy poniedziałek o godz. 18.00

radna Jedwabna i Rogówka – pełni dyżur
w pierwszy wtorek miesiąca, w godz.
17.00-18.00 w świetlicy wiejskiej
w Rogówku oraz w godz. 18.00-19.00
w świetlicy wiejskiej w Jedwabnie

radna Złotorii – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Złotorii,
o godz. 18.00

radny Lubicza Górnego – pełni dyżur
w pierwszy czwartek miesiąca pod
tel., w godz. 16.00-18.00

radny Lubicza Dolnego – pełni dyżur
w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca
w godz. 14.30-15.30 w Urzędzie
Gminy Lubicz

509 833 653
t.klawinska@lubicz.pl

886 342 740
j.nikiel@lubicz.pl

608 378 682
a.peregonczuk@lubicz.pl

609 605 339 lub 721 368 190
j.przybylski@lubicz.pl

609 585 591
m.rozycki@lubicz.pl

Kazimierz
Rybacki

Jarosław
Rybiński

Zbigniew
Szczepański

Danuta
Wojciechowska

Krzysztof
Zając

wiceprzewodniczący rady
radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa
– pełni dyżur w pierwszy czwartek
miesiąca tel., w godz. 16.00-18.00.
W bardzo pilnych sprawach istnieje
możliwość dojazdu radnego do miejsca zamieszkania petenta
609 161 080
k.rybacki@lubicz.pl

radny Krobi – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy
wiejskiej w Krobi, w godz. 18.30 19.30 lub pod telefonem

wiceprzewodniczący rady
radny Złotorii – pełni dyżur w ostatnią środę miesiąca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Złotorii,
o godz. 18.00

radna Grabowca, Kopanina i Nowej
Wsi – pełni dyżur w pierwszy
poniedziałek miesiąca w świetlicy
wiejskiej w Grabowcu w godz.
17.00 – 18.00

radny Gronowa i Gronówka – pełni dyżur w pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-18.00 pod telefonem,
z możliwością podjechania do petenta,
w godzinach pełnienia dyżuru

691 366 777
j.rybinski@lubicz.pl

501 046 324
z.szczepanski@lubicz.pl

694 573 582
d.wojciechowska@lubicz.pl

695 798 730
k.zajac@lubicz.pl
Opr. (KM)

Dyżury w urzędzie
Radni gminni pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Lubicz we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 oraz w czwartki w godz. 12.00 -14.00 (pok. nr 15). Naprzemiennie je pełnią:
Zbigniew Barcikowski – przewodniczący Rady Gminy Lubicz, Kazimierz Rybacki – wiceprzewodniczący, Zbigniew Szczepański – wiceprzewodniczący, Danuta Wojciechowska – przewodnicząca
komisji skarg, wniosków i petycji, Jolanta Nikiel – przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki, Aldona Peregonczuk – przewodnicząca komisji samorządu, budżetu i rozwoju,
Teresa Klawińska – przewodnicząca komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny, Jerzy Guranowski – przewodniczący komisji rewizyjnej.
Radni Powiatu Toruńskiego pełnią dyżury w urzędzie gminy (pok. nr 15):
Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska - w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 16.00 – 18.00
Leszek Syroka - w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. od 10.00 do 11.00.

Uwaga! W lipcu i sierpniu WSZYSTKIE DYŻURY SĄ ODWOŁANE. Przerwa wakacyjna.
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Jeden zagrodził ciężarówce drogę, a pozostali Kluby wsparcia lub pudełka życia
powiadomili policję

Mieszkańcy pomogli Senior pod dobrą opieką
zatrzymać sprawców
Biorą udział w warsztatach artystycznych, zajęciach rehabilitacyjnych, wyjeżdżają na wycieczki.

W wyniku sprawnej akcji mieszkańców gminy Lubicz policja zatrzymała kierowcę i pasażera tira, z którego
przy ul. Grębockiej w Lubiczu Dolnym zrzucono naczepę śmieci.
Złapanie sprawców na gorącym uczynku stało się możliwe dzięki uważności
i zaangażowaniu trojga mieszkańców
gminy. Jeden zagrodził ciężarówce
drogę swoim samochodem, a pozostali powiadomili urząd gminy i policję.
Na miejscu błyskawicznie zjawiły się
służby, które zajęły się sprawą.
Mieszkańcom zaangażowanym w ujęcie sprawców osobiście podziękował
wójt gminy. – Jesteśmy im bardzo
wdzięczni, jednak dla ich dobra postanowiliśmy nie upubliczniać ich nazwisk – mówi Marek Nicewicz.
Zatrzymanie, do którego w kwietniu
przyczynili się lubiczanie, było tym
istotniejsze, że dotyczyło kolejnego nielegalnego zrzutu ogromnej ilości odpadów komunalnych na terenie gminy.
Urząd gminy za każdym razem ustala,

kto jest właścicielem terenu, ponieważ
wywóz śmieci odbywa się na koszt
i zlecenie właściciela danej działki.
Pierwszy zrzut odpadów przy ul. Grębockiej nastąpił w marcu. To do niego
na początku kwietnia dosypano kolejną
naczepę. – Jeszcze pięć metrów i ten tir
by uciekł – mówi jedna z osób, która
znalazła się na miejscu zdarzenia. Łącznie na działce, należącej do spółki spoza
gminy, znajdowała się hałda o szacunkowej wielkości ok. 40 ton. W tym roku
podobne wysypisko pojawiło się także
na ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym, na
terenie należącym do PKP. Oba składowiska zostały zlikwidowane.
Apelujemy do mieszkańców o szczególną czujność i interwencję w przypadku
zaobserwowania nielegalnego pozbywania się jakiejkolwiek ilości śmieci.
Dzwonić można do Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz pod
nr 56 621 21 28, do komisariatu w Dobrzejewicach: 56 641 29 00 lub pod
ogólne numery 997 albo 112.
(KM)

Gmina Lubicz w ramach realizacji dwóch
projektów prowadzi Kluby Wsparcia Seniora, w których do dyspozycji mieszkańców jest 35 miejsc. Od początku lipca siedzibą obu klubów będzie świetlica przy
ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym. Seniorzy spotykają się minimum dwa razy
w tygodniu na sześć godzin. Uczestniczą
w warsztatach artystycznych, rękodzielniczych, kulinarnych, rehabilitacyjnych
czy fizjoterapeutycznych. Mają też spotkania z pielęgniarką, lekarzem, dietetykiem oraz dostęp do indywidualnego poradnictwa prawnego, psychologicznego
i socjalnego. Raz na miesiąc podopieczni
klubów wyjeżdżają na wycieczki.
- Wartością dodaną jest możliwość
poznania nowych osób i spędzenie
czasu w miłej, i serdecznej atmosferze – mówi Anna Sikorska, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. Szczegółowe informacje na temat klubów można uzyskać

pod nr tel. 56 674 21 55 lub na stronie
www.gopslubicz.pl.
Przypominamy też, że lubicki GOPS,
wraz z Fundacją Neuca, prowadzi akcję
„Pudełko życia dla samotnych mieszkańców gminy Lubicz”. To opatrzony
specjalną etykietką trwały i estetyczny
pojemnik, w którym powinny znaleźć się
informacje podane przez osobę mieszkającą samotnie – mówi Anna Warlikowska
z ośrodka. – Wszystko po to, aby w razie
niespodziewanej konieczności udzielenia
pomocy można było szybko ustalić, na co

leczy się taka osoba, jakie bierze leki, na
co jest uczulona, co zrobić z kluczami od
domu w przypadku zabrania chorego do
szpitala, kogo powiadomić itd.
Pudełko takie, ze specjalnym formularzem - kartą informacyjną, umieszcza
się w lodówce jako miejscu najbardziej
rozpoznawalnym w każdym mieszkaniu, naklejając na jej drzwiach specjalną
naklejkę. Akcję koordynuje Anna Warlikowska - GOPS,nr tel. 56 674 21 55. Pudełka można także zamawiać u sołtysów.
opr. (KM)

Projekt Klubów Wsparcia Seniora jest współfinansowany ze środków pozyskanych przez Gminę Lubicz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Bliżej mieszkańców

Tutaj będzie „Goniec”
W Nowej Wsi, Gronówku i Kopaninie stanęły specjalne gminne skrzynki z pleksi, w których znajdziecie
„Gońca gminnego”.
Na razie sondażowo skrzynki umieściliśmy w trzech wymienionych sołectwach, ponieważ w nich akurat nie ma
punktów (sklepów, szkół, przychodni),
w których moglibyśmy zostawić gazetę dla mieszkańców. Dzięki temu będą
oni mieli teraz łatwiejszy dostęp do
wersji papierowej „Gońca”.

Porządki w Gronowie

Fot. Krzysztof Zając. Sołectwo Gronowo z budżetu sołeckiego zakupiło dwie ławki oraz
cztery kosze na śmieci. Stanęły one obok Szkoły Podstawowej w Gronowie oraz naprzeciwko kościoła w pobliżu skalniaka. Kosze pojawiły się przy ławkach i przy szkole.
Miejsca zostały wskazane przez sołtysa wsi Stanisława Ciupaka.
Poza tym w Gronowie i Gronówku zamontowano tablice kierunkowe do posesji, które
osobom z zewnątrz, np. kurierom ułatwiają dotarcie pod właściwy adres.

Referat Gospodarki Odpadami

Masz szambo?
Musisz mieć umowę
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
jeśli jest to niemożliwe, wyposażenia
nieruchomości w szambo bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków.
- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania
gromadzonych na swoim terenie nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych – mówi Dorota
Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz.
Każdy właściciel szamba lub przydomowej oczyszczalni powinien posiadać
podpisaną umowę z firmą posiadającą
zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczy-

stości ciekłych. Za wykonaną usługę
właściciel nieruchomości otrzymuje
potwierdzenie uiszczenia opłaty.
- Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że
mają obowiązek zawarcia umowy na
odbiór nieczystości ciekłych z właścicielem nieruchomości oraz wystawienia
rachunku (faktury) za usługę oraz rozliczenie się z każdej ilości ścieków odstawionych do punktu zlewnego ścieków –
przestrzega pani kierownik. - Jeżeli tego
nie zrobią, dopuszczą się oszustwa. Za
takie praktyki można stracić pozwolenie
na prowadzenie działalności.
Za brak umowy oraz brak potwierdzeń
wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
właścicielowi grozi kara grzywny.
Opr. (KM)

W Nowej Wsi i Kopaninie skrzynki na
gminny biuletyn znajdziecie przy świetlicach, a w Gronówku przy blokach.
Kolejne „Gońce” planujemy ok. 28 sierpnia, ok. 18 października i ok. 18 grudnia.
W międzyczasie proponujemy, by pudełka z pleksi wykorzystać do wymiany
książek. Jeżeli właśnie przeczytaliście
ciekawą powieść i chcecie ją udostępnić
innym osobom, zostawicie ją w skrzynce.
Przypominamy również, że „Gońca”
w pdfie można przeczytać także na stronie internetowej www.lubicz.pl. (KM)

Fot. Sołectwo Nowa Wieś Biuletyn gminny będzie można pobrać z takiej skrzynki

Odpady zmieszane powinny trafiać do pojemnika w workach

Uwagi zgłoście do referatu
Co zrobić, jeśli w wyznaczonym terminie nie odebrano z posesji śmieci
lub nie umyto pojemnika?
- Samochody Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania posiadają
GPS, więc nie ma problemu, byśmy
sprawdzili czy i kiedy znajdowały się
na wskazanej trasie. Dlatego prosimy
o niezwłocznie zgłaszanie przypadków dotyczących braku dezynfekcji
pojemników lub też wywozu śmieci
bezpośrednio do referatu gospodarki
odpadami – nr tel. 56 621 21 28 lub
go@lubicz.pl – mówi jego kierownik
Dorota Kamińska

To istotne, aby sygnały trafiały do odpowiedniego referatu, gdyż to jego
pracownicy mają możliwości podjęcia
natychmiastowej i sprawnej interwencji. W takiej sytuacji potrzebne są konkretne informacje: nazwisko właściciela posesji i przede wszystkim jej adres.
Niektórzy mieszkańcy zwracają także
uwagę na, ich zdaniem, kiepską jakość
mycia pojemników. - Warto wiedzieć,
że technologia mycia pojemników,
którą posługują się firmy wywożące
śmieci polega na automatycznym płukaniu pojemników i ma za zadanie
przede wszystkim dezynfekcję – wyjaśnia kierownik referatu.

Pracownicy MPO twierdzą, ze problem polega na przywieraniu do dna
i ścianek pojemnika zaschniętych
odpadów, z którymi śmieciarko-myjka wyposażona w wysokociśnieniowe dysze obrotowe, często nie może
sobie poradzić. Dużym problemem
jest także skamieniały popiół na dnie
pojemnika. - Dlatego wskazane jest,
aby odpady zmieszane trafiały do pojemnika w workach, a popiół należy
wrzucać zimny i nie zalewać go wodą,
ponieważ wówczas na dnie tworzy
się trudna do usunięcia skamielina mówi pani kierownik.
(KM)

Konferencja GOPS-u

Porozmawiajmy o rodzinie
„Rodzina wielodzietna z perspektywy nauki i praktyki społecznej” taki był tytuł otwartej konferencji,
która 28 maja odbyła się w Krobi.
Ks. prof. Piotr Krakowiak, kierownik
Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu w swoim wystąpieniu przybliżył szkocki spo-

sób na pracę z rodziną wielodzietną. Dr
Elżbieta Okońska z Zakładu Filozofii,
Wychowania i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy przedstawiła wykład
poświęcony wychowaniu do wartości
w rodzinie wielodzietnej.
Elżbieta Kuleszko, kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjali-

stów w Toruniu mówiła o metodach diagnostycznych podejmowanych przez
jej zespół. Natomiast na zakończenie konferencji Anna Sikorska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu opowiedziała
jakimi metodami placówka pracuje
z rodzinami.
(MR)
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Szkoły patrzą w przyszłość
Do gminnych szkół trafiły roboty i interaktywne gry oraz inne nowoczesne
pomoce dydaktyczne. To zachęca
uczniów do zgłębiania nowych tematów. Z kolei młodzież z Lubicza Górnego poznawała szkoły w innych krajach.
Wszystko dzięki kilku projektom.
Let’s code it! Teacher hackaton
3 czerwca w świetlicy OSP w Młyńcu Pierwszym odbyła się konferencja
podsumowująca realizowany od 1 lipca
2017 r. do 30 czerwca 2019 r. projekt
Erasmus+, którego liderem jest gmina
Lubicz. Projekt o wartości 36693 Euro
pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton”
powstał w ramach konsorcjum zrzeszającego trzy szkoły: w Młyńcu Pierwszym, Lubiczu Dolnym i w Złotorii.
- Na bazie tego projektu w każdej ze
szkół w przyszłym roku będą realizowane interesujące innowacje pedagogiczne
z zakresu programowania – mówi Mariola Marcinkowska, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.
To ciekawe pomysły, jak np. utworzenie mapy interaktywnej naszej gminy
z umieszczonymi na niej obiektami o walorach przyrodniczych i kulturowych.
Obecni na konferencji goście mieli
okazję zapoznać się z innowacjami,
a także obejrzeć nowoczesne pomoce
dydaktyczne i sprzęty zakupione na potrzeby przedsięwzięcia. Np. edukacyjnego Robota Photon, poruszającego się

po podłodze zgodnie z wcześniej zakodowaną trasą Blue-Bota, rozwijającego u uczniów logiczne algorytmiczne
myślenie Ozobota, sterowaną przez
Bluetooth kulę SPRK, interaktywną
grę planszową Scotie oraz maty do kodowania. Wszystkie szkoły otrzymały
również drona Tello.
Ważnym punktem programu konferencji było wręczenie jej uczestnikom certyfikatów Europass – Mobilność.
Nasza przyszłość – naszym sukcesem
W dniach 19-25 maja Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym gościła 25
uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Łotwy
i Rumunii, współpracujących w programie Erasmus+ w projekcie „Nasza
przyszłość – naszym sukcesem”. Jego
koordynatorem jest lubicka podstawówka. Projekt rozpoczął się we wrześniu
2017 roku. Od tego czasu 17 uczniów
i 13 nauczycieli szkoły w Lubiczu
Górnym odwiedziło szkoły partnerskie
w innych krajach. Komunikowali się
głównie po angielsku. - Aby lepiej poznać kulturę i codzienne życie Polaków,
w czasie wizyty partnerskiej uczniowie
z innych krajów mieszkali u rodzin naszych uczniów – mówi Joanna Ardanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lubiczu Górnym. Lubiczanie przygotowali bogaty program pobytu dla
gości. Goście zwiedzali najbliższą okolicę, odwiedzili urząd gminy i starostwo

Mieszkanka Grabowca wydała książkę

Debiut Kamili
Cudnik
„Historie miłosne” to nie jest jednak
typowy romans, tylko porywająca od
pierwszych kartek powieść o trudnych relacjach i tajemnicach z przeszłości bohaterów.

Książka miała swoją premierę w kwietniu i otrzymała bardzo dobre recenzje.
Akcja powieści toczy się głównie
w Toruniu, co jest dodatkowym atutem
dla lokalnych czytelników, którzy dobrze znają opisywane miejsca.
6 czerwca debiutującą w roli pisarki,
mieszkankę Grabowca - Kamilę Cudnik gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym. Autorka
zdradziła: - Pisałam od zawsze, głównie pamiętnik, opowiadania, ale w liceum postanowiłam, że kiedyś napiszę
książkę i to właśnie się stało. Jestem typem obserwatora, moi bohaterowie to

Fot. Archiwum prywatne
Na zdjęciu Kamila Cudnik

osoby, które gdzieś, kiedyś spotkałam,
mijałam na ulicy.
„Historie miłosne” są do wypożyczenia w gminnej książnicy i jej filiach.
Pani Kamila jest w trakcie redakcji
drugiej powieści i ma już pomysły
na kolejne.
Opr. (KM)

Mistrz wiedzy leśnej

- Konkurs miał na celu pogłębianie
wiedzy o lesie i jego ochronie, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, integrację uczniów z tere-

Fot. Nadesłane. Zajęcia realizowane w ramach projektu „Mali Odkrywcy”

dziecku i popracować indywidualnie
z każdym z osobna. Zakres tematyczny
obejmuje zajęcia logopedyczne, grafomotoryczne, korekcyjno-kompensacyjne z ortografii oraz zajęcia z artterapii.
Do tego zadania zakupiono drobne
materiały dydaktyczne – papiery, farby, masy plastyczne, kolorowanki czy
materiały ćwiczeniowe, gry.
Zadanie trzecie to szkolenia nauczycieli.
Wartość całkowita projektu to
246 718,75 zł.
EU-geniusz w naukowym labiryncie
Kończy się pierwszy rok zajęć
z projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, realizowanego
w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu jako liderem.

Lokalne dziedzictwo kulturowe

Dachy w nowej
odsłonie
Prace budowlane przy więźbie i pokryciu dachu nawy kościoła parafialnego
w Gronowie są już ukończone. Odnowiony został również dach na wieży
zabytkowego kościoła Grabowcu.

Konkursy

W Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym odbył się II Konkurs
Wiedzy o Lesie pt. „Las pełen tajemnic’’, adresowany do wszystkich uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze
szkół podstawowych i gimnazjów
gminy Lubicz.

powiatowe, CPP „Toruń-Pacific” oraz
obejrzeli zabytki Torunia.
Mali Odkrywcy
Od stycznia b.r. w naszej gminie realizowany jest projekt pn. „Mali Odkrywcy”. Partnerami projektu, któremu lideruje nasza gmina, są Obrowo
oraz Wielka Nieszawka. - Cel projektu
został podzielony na trzy typy zadań:
rozwijanie kompetencji kluczowych,
praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie
kompetencji nauczycieli – mówi Brygida Bogdanowicz-Kopeć, dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.
Projektem objęto ponad 200 uczniów
klas 1-3 oraz 14 nauczycieli z 7 szkół
podstawowych trzech gmin.
Uczniowie mają dodatkowe zajęcia
z matematyki, przyrody, informatyki, robotyki oraz języka angielskiego
w maksymalnie 15-osobowych grupach, średnio raz w tygodniu. Uzupełnieniem są żywe lekcje w Młynie
Wiedzy, planetarium i ogrodzie zoobotanicznym. W ramach tego zadania
do szkół trafiły drobne pomoce dydaktyczne i zestawy klocków Lego WeDo,
dzięki którym dzieci uczą się budowy
robota oraz jego programowania.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi tworzą mniejsze grupy - 4-8-osobowe, by nauczyciel mógł
poświecić tyle samo czasu każdemu

nu gminy Lubicz - mówi organizator
konkursu Aneta Pastuszka.
W pierwszej części drużyny rywalizowały ze sobą o tytuł Mistrza Wiedzy
Leśnej, natomiast w drugiej wystarczyła odrobina inwencji twórczej, aby
mogły powstać piękne prace na temat
lasu, jego przyjaciół i bogactw, jakie
w sobie kryje. Równorzędne nagrody
otrzymały wszystkie dzieci.
Całość konkursu urozmaicały piosenki
i wiersze przy dźwiękach gitary, w wykonaniu uczniów z klasy siódmej.
Opr. (KM)

- Dach wieży kościoła w Grabowcu oraz
więźby dachowej był w dramatycznym
stanie – mówi proboszcz ks. Marian
Wróblewski - Gruntownego remontu
nie przechodził od chwili wybudowania
świątyni, a więc lat 1905-1925.
Wcześniej dokonywano jedynie doraźnych prac zabezpieczających, ale od
tego czasu minęło ponad 25 lat. Koszt
całego przedsięwzięcia przerastał możliwości finansowe parafii. Remont był
możliwy dzięki wsparciu Lokalnej
Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Dach został wykonany z blachy
miedzianej (ok. 1 tony), której trwałość
zapewni kilkudziesięcioletnie użytkowanie bez potrzeby malowania.
W skład „operacji” kościoła w Gronowie wchodziło rozebranie konstrukcji
więźb dachowych, wymiana krokwi,
rozebranie rury spustowej z blachy, wymiana deskowania z desek oraz pokrycie dachu papą. Zabytek został poddany pracom konserwatorskim. Projekt,
podobnie jak grabowiecki, wpisywał
się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
Dofinansowanie każdego z remontów
wynosiło prawie 90 tys. zł.
Opr. (KM)

Udział w projekcie biorą uczniowie
trzech naszych szkół – w Lubiczu
Górnym, Lubiczu Dolnym oraz Gronowie, z klas 4-8 oraz III gimnazjum.
Celem wsparcia jest wzmocnienie jakości pracy szkół poprzez realizację
zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do
usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.
Opr. (KM)

Lato 2019

W wakacje
podróżuj
z biblioteką
Biblioteka Gminna w Lubiczu
w konkursie „AmberOne blisko nas”
wygrała dofinansowanie, dzięki któremu w wakacje zorganizuje zajęcia
dla dzieci pt. „MOP - Młody Odpowiedzialny Podróżnik”.

Gronowo

Grabowiec
Projekty w Gronowie i Grabowcu zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, „Europa inwestująca w obszary
wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

- W ramach zajęć planujemy spotkania:
z ratownikiem medycznym, policjantem, strażakami, a jeśli będzie to możliwe, pójdziemy z dziećmi do remiz
strażackich i pokażemy im wozy gaśnicze – mówi Marzenna Wojnar, dyrektor
biblioteki. - Przygotowujemy również
wycieczkę do miasteczka ruchu drogowego w Toruniu.
Dzieci stworzą także grę planszową
dotyczącą zasad ruchu drogowego oraz
plakaty promujące bezpieczeństwo
podczas wakacji.
Uczestników zajęć odwiedzi także
pracownik patrolu autostrady, by zapoznać ich z zasadami podróżowania po
autostradach i opowiedzieć, jak należy
zachować się w sytuacjach zagrożenia
czy wypadku.
Podopieczni biblioteki oraz ich rodziny
na pamiątkę tegorocznych wakacyjnych zajęć posadzą wspólnie rośliny
w lokalnej przestrzeni.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci
w wieku 8 -13 lat z gminy Lubicz. Zostaną przeprowadzone w lipcu, a szczegółowych planów spotkań szukajcie
w poszczególnych bibliotekach.
Opr. (KM)

8

czerwiec 2019

KRÓTKO
Z ostatniej chwili: 25 czerwca
Rada Gminy Lubicz jednogłośnie
udzieliła wotum zaufania wójtowi
Markowi Nicewiczowi. Zgodnie
z ustawą takie głosowanie, od tej
kadencji, musi odbywać się co roku
i zostać poprzedzone debatą nad
stanem gminy. Wójt jednogłośnie
uzyskał też absolutorium za wykonanie budżetu 2018.
Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów trzech gminnych szkół.
Od września, przez następne pięć
lat, szkołą w Lubiczu Dolnym będzie kierować Wioletta Pawłowska, w Młyńcu Pierwszym Mariola Marcinkowska, a w Złotorii
Wiesława Geras.

Druhowie rywalizowali. Kto wygrał?

Fot. OSP Lubicz W Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Rogówku I miejsce zdobyła OSP Lubicz, II OSP Brzezinko, III OSP Rogowo, a IV OSP Złotoria. Udział wzięła
też MDP chłopców z Grębocina.

I Gminny Rajd Gwiaździsty już za nami

Kajak, rower lub kijki. Do wyboru
Urząd Gminy Lubicz stawia na
aktywną integrację mieszkańców,
propagując także zdrowy styl życia.
Spośród trzech propozycji każdy
mógł wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie: popłynąć Drwęcą,
wsiąść na dwa kółka lub dołączyć do
grupy nordic walking.
Rajd wyruszył o godz. 11.00, jednocześnie z trzech różnych miejsc gminy,
aby ok. 13.00 dotrzeć w jedno magiczne
miejsce. To urokliwe tereny położone
nad rzeką Drwęcą pod młynami w Lubiczu od strony Górnego. Z oferty urzędu
gminy skorzystało ok. 100 osób.
Pogoda była wymarzona, dlatego
uczestnikom dopisywały humory.
Pierwsza na miejsce dotarła grupa kijkowa, która startowała z Kopanina
i miała do pokonania około 9 km. Tuż za
nią zjawili się rowerzyści, przejeżdżając 18-kilometrową trasę z Gronowa.
Na trasie panowała rodzinna atmosfera
z niespodziankami zorganizowanymi
przez sołectwa Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi. Były transparenty powitalne, dla wszystkich rowerzystów balony,

orzeźwiający truskawkowy szampan
bezalkoholowy, zespół muzyczny, śpiewy oraz pyszna drożdżówka upieczona
przez KGW. Jako ostatni dotarli uczestnicy trasy kajakowej, płynąc spokojnie
i podziwiając malowniczą Drwęcę.

Fot. Kamila Mróz Pamiątkowe zdjęcie większości uczestników rajdu

Oni kochają piłkę

Rozgrywki Regionalnej Ligii Orlika
mają charakter sportowo-szkoleniowy i są skierowane do drużyn amatorskich. Sześcioosobową drużynę
mogą stworzyć sąsiedzi z jednej ulicy, bloku, koledzy i koleżanki z pracy, itp.
Do rozgrywek przystąpiło dziewięć
drużyn z gmin Lubicz, Łysomice oraz
Obrowo. Rundę zasadniczą ukończyło
8 drużyn, gdyż jedna została zdyskwalifikowana.
Po dziewięciu kolejkach statystyki
przedstawiają się następująco:
• w 28 meczach padło 242 bramek,
• 23 zawodników otrzymało 28 żółtych kartek oraz 2 czerwone.

terenach nad rzeką Drwęcą, z widokiem na młyny, oprowadził właściciel Krzysztof Walterski.
Urząd Gminy Lubicz już przygotowuje
dla mieszkańców kolejne wydarzenia.
(MK)

Przypominamy, że w gminie Lubicz bioodpady są odbierane przez
spółkę MPO bez dodatkowych
kosztów. Zainteresowani tym właściciele nieruchomości proszeni są
o zgłoszenie się do Urzędu Gminy
Lubicz - Referatu Gospodarki Odpadami, pokój nr 1 (parter) w celu
złożenia nowej deklaracji (powinna być podpisana przez wszystkich
współwłaścicieli) i zapotrzebowania na pojemnik bio. Informacje
dodatkowe można uzyskać telefonicznie 56 62 121 28 lub mailowo
go@lubicz.pl. Bioodpady w tym
roku są odbierane do 15 listopada
- raz w tygodniu w terenie zabudowy zwartej i raz na dwa tygodnie
w rozproszonej. Każdą ich ilość
można także zawieźć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, czyli PSZOK-a (ul.
Promowa Lubicz Dolny), gdzie zostaną odebrane bezpłatnie.
Końcówka maja i czerwiec obfitowały w naszej gminie w imprezy sołeckie organizowane z okazji
Dnia Dziecka. Fotorelacji szukajcie na profilach sołeckich.

Grają od 15 kwietnia do 30 września

17 czerwca w poniedziałek na boisku
„Orlik” w Lubiczu Górnym dobiegła
końca runda zasadnicza Regionalnej
Ligii Orlika, której organizatorem
jest KS Krobia przy współpracy
z Gminą Lubicz.

Na mecie raju na wszystkich czekał posiłek w postaci grochówki lub
kiełbasy z grilla, chleba ze smalcem,
owoce oraz napoje, a także konkursy
z nagrodami. Uczestników I Gminnego Rajdu Gwiaździstego po swoich

W powiatowym konkursie bibliotecznym na interpretację wiersza
dla dzieci „Psocińce, rozwesołki
i inne wiersze” tryumfowała reprezentacja naszej gminy. I miejsce zajął Marcel Moszczyński,
a II ex aequo Marta Wielewicka
i Vanessa Wierzbowska.

Tabela końcowa:
1. Świeżaki – 18 pkt. (zdobyte bramki
57, stracone 13) w 7 meczach,
2. JZK & YBK – 18 pkt. (zdobyte bramki 36, stracone 22) w 7 meczach,
3. Mon-Team – 12 pkt. (zdobyte bramki 32, stracone 24) w 7 meczach,
4. Jordan Złotoria – 12 pkt. (zdobyte
bramki 32, stracone 25) w 7 meczach,
5. Eko-Pur – 9 pkt. (zdobyte bramki
31, stracone 34) w 7 meczach,
6. Hattrick – 9 pkt. (zdobyte bramki 19,
stracone 35) w 7 meczach,
7. KS Krobia – 3 pkt. (zdobyte bramki
19, stracone 39) w 7 meczach,
8. Bezlitośni – 3 pkt. (zdobyte bramki
14, stracone 48) w 7 meczach.
Tabela króla strzelców (podium):
1. Krystian Kraśniewski - JZK & YBK
– 16 bramek,
2. Patryk Kukowski - Świeżaki – 15
bramek,
3. Andrzej Kruszczewski - Jordan Złotoria – 12 bramek.
(MK)

Do rywalizacji przystąpiło
16 zawodników

Amatorzy zagrali
w ping ponga
8 czerwca w Szkole Podstawowej
w Złotorii odbyły się „Mistrzostwa Gminy Lubicz o puchar wójta
Marka Nicewicza w tenisie stołowym”. Zwyciężył Marcin Cieślewicz ze Złotorii.
Mistrzostwa zorganizowano systemem rosyjskim bez podziału na kategorie wiekowe oraz płeć. Panowała
doskonała atmosfera i duch sportowej rywalizacji.
Na najwyższym stopniu pudła, wygrywając puchar wójta stanął Marcin Cieślewicz ze Złotorii. Pozostałe miejsca
na podium zajęli Krzysztof Szynkarewicz z Młyńca Pierwszego oraz Jacek
Baprowski z Grębocina.

Dalej klasyfikacja wyglądała następująco:
4. Andrzej Cieślikowski, Złotoria
5. Wojciech Łaska, Lubicz
6. Iza Baprawska, Grębocin
7. Paweł Maciejewski, Złotoria
8. Agnieszka Maciejewska, Złotoria
9. Tadeusz Mazurek, Złotoria
10. Henryk Paszotta, Lubicz
11. Wojciech Rakowiecki, Lubicz
12. Zbigniew Szczepański, Złotoria
13. Rafał Wojciechowski, Złotoria
14. Grzegorz Pietkiewicz Złotoria
15. Iga Maciejewska, Złotoria
16. Brajan Barański, Złotoria.
Zawody zorganizowała sekcja tenisa
Klubu Sportowego „Flisak” Złotoria.
(MK)

Na gminnej stronie internetowej
www.lubicz.pl znajduje się na
bieżąco uzupełniany kalendarz
imprez. Szukajcie go nad głównej
stronie pod hasłem „Kalendarium”. Zachęcamy do zaglądania.
W poprzednim wydaniu „Gońca”
pisaliśmy o Dniu Kobiet jaki odbył
się w Gronowie, podając że organizatorem tej imprezy było Koło
Gospodyń Wiejskich. W rzeczywistości panie z KGW przygotowały jedną z atrakcji - Fantoladę,
a organizatorem wydarzenia była
Rada Sołecka. Za pomyłkę przepraszamy. Przy okazji wyjaśnienie
dotyczące starego cmentarza, który zgodnie z wiedzą sołtysa i informacjami od mieszkańców jest parafialny, a nie ewangelicki.
Opr. (KM)
Wydawca:
Urząd Gminy Lubicz
87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00, fax 56 678 21 22
e-mail: pr@lubicz.pl
www.lubicz.pl
Redaktor naczelny: Kamila Mróz
Nakład:
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