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Wykonawca zaczyna roboty po świętach

rusza budowa kanalizacji w Krobi
To I etap oczekiwanej od wielu lat 
przez mieszkańców inwestycji w tzw. 
aglomeracji lubickiej, obejmujący 
2,7 km sieci w Krobi. Zakończenie 
prac ma nastąpić przed 1 listopada.

Umowę z wykonawcą inwestycji, spół-
ką „Wimar” z Koronowa, opiewającą 
na ponad 3,2 mln zł wójt Marek Nice-
wicz podpisał 22 marca. - Stało się to 
możliwe dzięki zmianie parametrów 
przetargu – mówi wójt gminy.
Przypomnijmy, gmina sześciokrotnie 
ogłaszała przetarg na budowę sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracji lubic-
kiej. Jednak ze względów formalnych, 
m.in. zbyt wysoką cenę w stosunku do 
kosztorysu lub wycofanie się kontra-
henta po ogłoszeniu wyników prze-
targu, nie doszło do rozpoczęcia prac. 
Obecny wójt postanowił więc podzie-
lić zadanie na odcinki oraz rozbić in-
westycję na trzy lata.
Kanalizacja Krobi to pierwszy etap 
obejmujący 10 ulic (mapka - str. 3). Już 
wiemy, że zaoszczędzone na pierwszym 
przetargu pieniądze jeszcze w tym roku 
będą przeznaczone na budowę kanaliza-
cji w Lubiczu Górnym. Przetarg na ten 
odcinek zostanie ogłoszony w najbliż-
szych tygodniach. 
Dokończenie na str. 3

(KM)
Fot. KM. Przekazanie placu budowy tegorocznej inwestycji w Krobi nastąpiło 26 marca, a zakończenie prac planowane jest na 31 
października tego roku.

Nowa lokalizacja punktu w Grębocinie 

Agencja pocztowa znowu działa
Po kilku tygodniach przerwy w Grę-
bocinie ponownie można wysyłać li-
sty i odbierać awizowane przesyłki.

Agencja pocztowa została otwar-
ta w nowej lokalizacji. Działa w Ga-

lerii Handlowej Grębocin w punkcie 
krawieckim. Grębocińska poczta jest 
czynna w dni powszednie od 9.00 do 
17.00, a w soboty od 9.00 do 12.00.
Poprzedni punkt pocztowy przy ul. 
Lubickiej przestał działać w połowie 

stycznia. Gmina Lubicz włączyła się 
w pomoc Poczcie Polskiej w znale-
zienie nowego chętnego do popro-
wadzenia punktu w Grębocinie. Za-
niepokojonym mieszkańcom obiecał 
to wójt Marek Nicewicz na zebraniu 

wiejskim w lutym. Od 18 marca grę-
bocinianie ponownie mogą wysyłać 
listy i odbierać awizowane przesyłki. 
Utrzymanie obecnej agencji zależy 
głównie od ilości obsługiwanych ope-
racji pocztowych.

(KM)

Smacznego jajka,  
miłej atmosfery przy wielkanocnym stole, 
odpoczynku i radości
życzą

Zbigniew Barcikowski 
Przewodniczący  
Rady Gminy Lubicz 

Marek Nicewicz
 Wójt Gminy Lubicz



W Urzędzie Gminy Lubicz można 
korzystać z terminalu płatnicze-
go. To udogodnienie m.in. dla tych 
mieszkańców, którzy zjawiają się 
we wtorki w godz. 16.00 – 18.00, 
kiedy pobliski bank jest już za-
mknięty.

Jeśli więc chcecie w tym czasie złożyć 
w urzędzie wniosek, do którego potrzebna 
jest opłata skarbowa, możecie uiścić ją na 
miejscu za pomocą karty lub telefonu. 
Przypominamy, że od 1 lutego, dla wy-
gody aktywnych zawodowo mieszkań-
ców, lubicki urząd we wtorki czynny jest 
o dwie godziny dłużej, czyli do 18.00.

(KM)

To Aneta Kaczmarek z wykształcenia 
ekonomistka z wieloletnim doświad-
czeniem zawodowym zdobytym w jed-
nostkach samorządu terytorialnego.

Nowa pani sekretarz na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ukończyła studia magisterskie z za-
rządzania finansami i rachunkowości 
oraz studia podyplomowe w zakresie 
finansów samorządowych. Jest też 

absolwentką I edycji studiów po-
dyplomowych „Akademia Liderów 
Samorządowych” w Wyższej Szkole 
Bankowej w Toruniu.
W latach 2003 – 2011 była skarbni-
kiem Gminy Kikół, a w latach 2012-
2019 skarbnikiem Gminy Włocławek. 
Pracowała również jako starszy in-
spektor kontroli w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Bydgoszczy.

(KM)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pudełko życia dla samotnych
Ośrodek pomocy w Lubiczu wraz 
z Fundacją Neuca prowadzi ak-
cję „Pudełko życia dla samotnych 
mieszkańców gminy Lubicz”. Pierw-
szy, sondażowy etap zakłada rozda-
nie osobom mieszkającym samotnie 
serii 300 takich pudelek, zawierają-
cych specjalny formularz oraz na-
klejki na lodówkę.

- Pudełko życia to opatrzony specjalną 
etykietką trwały i estetyczny pojemnik, 
w którym powinny znaleźć się infor-
macje podane przez osobę mieszkającą 
samotnie – mówi Anna Warlikowska 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubiczu. – 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 formu-
larzem - kartą informacyjną, umiesz-

cza się w lodówce jako miejscu naj-
bardziej rozpoznawalnym w każdym 
mieszkaniu, naklejając na jej drzwiach 
specjalną naklejkę. Każdy członek 
służb ratowniczych doskonale wie, 
gdzie powinien szukać wiadomości na 
temat stanu zdrowia chorego mieszka-
jącego samotnie.
Lubicki GOPS, wraz z Fundacją Neu-
ca, rozpoczął właśnie akcję „Pudełko 
życia dla samotnych mieszkańców gmi-
ny Lubicz”. Pierwszy, sondażowy etap 
zakłada rozdanie takim osobom serii 
300 takich pudelek. Dystrybucja ich jest 
prowadzona głównie za pośrednictwem 
sołtysów naszej gminy, bezpośrednio 
w siedzibie GOPS w Lubiczu oraz in-
dywidualnie na zgłoszenia sąsiedzkie, 
czyli od znajomych, sąsiadów, rodziny 
osób samotnie mieszkających. 
Akcję koordynuje Anna Warlikow-
ska, GOPS, tel. 56 674 21 55 lub 56. 
O szczegóły można też pytać w Biurze 
Podawczym urzędu gminy.

(JN)

Fot. Kamila Mróz
Pudełko życia prezentuje koordynatorka 
akcji Anna Warlikowska

Fot. Nadesłane. 35 m3 śmieci, czyli ponad cztery duże rolnicze przyczepy zebraliśmy 6 
kwietnia w trakcie Wiosennej Akcji Sprzątania Doliny Drwęcy. W inicjatywie wspiera-
nej organizacyjnie i finansowo przez Gminę Lubicz, a zorganizowanej przez Fundację 
Life Promotion oraz właściciela wypożyczalni kajaków Aqua Natura Park Damiana 
Tarczykowskiego, wzięło udział 100 osób: mieszkańców, radnych, uczniów z Młyńca 
Pierwszego, druhów z Toruńskiej Drużyny Harcerskiej „Wataha”, strażaków OSP 
z Lubicza, Młyńca i Złotorii, członków Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, węd-
karzy, pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz ZDGMiK w Lubiczu.

Wolny czas 

Biblioteka dla każdego
Spotkanie autorskie, warsztaty, zajęcia 
kreatywne dla najmłodszych, angiel-
ski, gra w szachy - to tylko przykłady 
kilku wydarzeń, które w najbliższych 
miesiącach przygotowała dla miesz-
kańców Gminna Biblioteka Publiczna 
i jej filie. Zapraszamy!

KWIECIEŃ
26.04 - spotkanie autorskie z Arka-
diuszem Niemirskim, autorem konty-
nuacji serii o „Panu Samochodziku” 
(z okazji Światowego Dania Książki 
i Praw Autorskich), godz. 9.00, GBP 
Lubicz Dolny
26.04 – „Kicia Kocia w Afryce” – zaję-
cia czytelnicze dla dzieci z miejscowej 
szkoły w Filii w Gronowie, godz. 10.00
29.04 - Dyskusyjny Klub Książki dla 
dzieci, godz. 16.30, Filia w Grębocinie
30.04 - DKK dla dorosłych, godz.18.00, 
Filia w Grębocinie
30.04 – Książka 3 D – zajęcia dla dzieci 
ze świetlicy środowiskowej w Lubiczu 
Górnym, godz. 16.00, GBP Lubicz Dolny

MAJ
każdy poniedziałek - nauka gry w sza-
chy dla dzieci i młodzieży, godz.15.30-
16.30, Filia w Grębocinie
każdy poniedziałek - gry planszowe, 
godz. 16.30-17.30, Filia w Grębocinie
każdy czwartek - angielski dla naj-
młodszych dzieci (od lat 2 do II klasy 
SP), godz. 16.30, Filia w Grębocinie
6.05 20.05 - ,,Kryminalni”(klub mło-
dych miłośników kryminałów) - godz. 
15.30, Filia w Grębocinie
8 – 15 maja Tydzień Bibliotek
7.05 – Bajkoteka – rytmika – godz. 
11.15, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Lubiczu Dolnym
10.05 – spotkanie autorskie i warszta-
ty z Tomaszem Stochmalem pt. „Ma-
taszkowie i skarby Torunia” – Filia 
w Grębocinie i Filia w Lubiczu Gór-
nym (godziny podamy na stronie in-
ternetowej i fb biblioteki i gminy). Pan 
Tomasz to pasjonat, obrońca i opiekun 
zabytków oraz miłośnik podróży po 
Polsce; autor książek dla dzieci, m.in.: 
„Mataszkowie i skarby Torunia”, 
„Mataszkowie i mazurska przygoda” 
czy „Mataszkowie i gdańska zagadka” 
oraz przewodników; popularyzator 
idei zwiedzania i poznawania Polski 

przez dzieci, autor bloga „Podróże 
z Mataszkami, na którym przedstawia 
ciekawe miejsca w Polsce.
13.05 – Parada Postaci Bajkowych – 
przemarsz dzieci ze szkoły podstawo-
wej w Lubiczu Dolnym przebranych za 
postaci z bajek - happening promujący 
czytanie książek i bibliotekę (godziny 
podamy na stronie internetowej i fb bi-
blioteki i gminy).
13.05 – Bajkoteka – zajęcia kreatywne 
z Twórczą Chatą – godz. 11.00, GBP 
Lubicz Dolny
15.05 – spotkanie autorskie z Barbarą 
Gawryluk, autorką książek dla dzieci, 
dziennikarką i tłumaczką szwedzkiej lite-
ratury dziecięcej z serii „Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai”, bardzo popular-
nej wśród naszych młodych czytelników 
– godz. 11.30, GBP Lubicz Dolny.
21.05 – warsztaty szydełkowe z ko-
ronki koniakowskiej – specjalnie dla 
mieszkanek naszej gminy przyjedzie 
instruktor z Fabryki Nici ARIADNA 
w Łodzi i poprowadzi warsztaty, godz. 
15.00 (ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc obowiązują wcześniejsze zapi-
sy), GBP Lubicz Dolny.
21.05 – Bajkoteka – zajęcia czytelni-
czo – plastyczne – godz. 11.00, GBP 
Lubicz Dolny.
22.05 -„Psocińce, rozwesołki i inne 
wiersze” – gminne eliminacje konkur-
su na interpretację wierszy dla dzieci. 
Konkurs adresowany jest do uczniów 
klas I-II szkól podstawowych ze szkól 
gminy Lubicz. Ma na celu m.in. przy-
bliżenie dzieciom twórczości poetek 
obchodzących w tym roku okrągłe 
rocznice urodzin lub śmierci: Joanny 
Papuzińskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny 
i Danuty Wawiłow, zachęcenie do akty-
wizacji twórczej. GBP Lubicz Dolny. 
27.05 - DKK dla dzieci, godz. 16.30, 
Filia w Grębocinie
28.05 - DKK dla dorosłych, godz.18.00, 
Filia w Grębocinie
28.05 – Bajkoteka – gimnastyka meto-
dą ruchu rozwijającego – godz. 9.30, 
GBP Lubicz Dolny. 

Kalendarz wydarzeń w kolejnych mie-
siącach będziemy prezentować na ich 
początku na stronie Lubicz.pl oraz pro-
filu na FB „Gmina Lubicz”.

Opr. (KM)

Zabierzcie dzieci i bliskich, zaproście sąsiada!

Dzień zdrowia w Krobi
To będzie piknik rodzinny połączony 
z warsztatami o dobrych nawykach 
żywieniowych, a także masą różno-
rodnych atrakcji.

„Dzień zdrowia i aktywności fizycznej” 
odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 
od godz.15.00 na terenie przy świetlicy 
w Krobi. Ten piknik rodzinny połączo-
ny z warsztatami o dobrych nawykach 
żywieniowych, o tym co warto jeść i dla-
czego, w programie ma wiele atrakcji. 

Organizatorzy przygotowali trening piłki 
nożnej, zabawy ruchowe i spotkanie z ky-
noterapeutą w towarzystwie psa, który 
nauczy dzieci, jak postępować z czworo-
nogiem. Natomiast animatorzy z bawialni 
przeprowadzą chętnych przez leśną ścież-
kę sensoryczną i pokażą gry retro. 
A to jeszcze nie koniec niespodzianek! 
Będzie też można poradzić się specjali-
stów od fizjoterapii czy dowiedzieć się, 
jak działa mikrogospodarstwo. W cza-
sie festynu pojawi się również okazja 

do gimnastyki umysłu i poznania zasad 
gry logicznej GO. Uczestnicy zostaną 
poczęstowani ugotowaną specjalnie na 
tę okazję zupą - kremem z warzyw oraz 
owocami i wodą. 
Na imprezę warto przyjść w wygodnym 
sportowym stroju i wygodnym obuwiu.
To bezpłatne dla mieszkańców gminy 
wydarzenie - z inicjatywy Agnieszki 
Betke-Kubiak, promotora zdrowia - 
organizuje rada sołecka i sołtys Krobi. 

Opr. (KM)

Profilaktyka zdrowia

Darmowa 
kolonoskopia
Lepiej zapobiegać niż leczyć? Zde-
cydowanie! Dlatego Gmina Lubicz 
zachęca mieszkańców do badań.

Zapisy na kolonoskopię przyjmuje Anna 
Szatkowska w Biurze Podawczym 
w Urzędzie Gminy Lubicz (ul. Toruńska 
21, Lubicz Dolny) w pokoju nr 9 lub te-
lefonicznie pod nr 56 621 21 40.
Zapisane osoby będą zobowiąza-
ne zgłosić się na szkolenie, które 9 
maja o godz. 17.00 w świetlicy w Lu-
biczu Górnym (ul. Boczna 4) poprowa-
dzi dr Magdalena Wojciechowska.
Na spotkaniu m.in. zostanie przeka-
zany preparat niezbędny do przepro-
wadzenia badania kolonoskopowego 
i ustalony jego indywidualny termin.
Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie 
od wywiadu rodzinnego;
Osoby w wieku 40-49 lat osoby, któ-
re mają krewnego pierwszego stopnia 
z rozpoznanym rakiem jelita grubego;
Osoby w wieku 25-49 lat - z rodzin, 
w których wystąpił dziedziczny rak je-
lita grubego niezwiązany z polipowa-
tością (HNPCC).
Badania kolonoskopowe zostaną 
przeprowadzone w ramach projek-
tu unijnego ,,Lepiej zapobiegać niż 
leczyć – kompleksowy program 
profilaktyki raka jelita grubego dla 
mieszkańców województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego”. 

Opr. (KM) 

Eu-geniusz w świecie 3D 

uczniowie będą więcej 
eksperymentować

Zmiana na stanowisku 

Gmina Lubicz ma 
nowego sekretarza

Do wszystkich naszych szkół trafią 
drukarki 3D, roboty do walk sumo 
i komputery.

To efekt przystąpienia Gminy Lubicz 
do projektu partnerskiego koordynowa-
nego przez powiat. Celem „Eu-geniusza 
w świecie 3D” jest zwiększenie kom-
petencji matematyczno-przyrodniczych 
uczniów poprzez zajęcia realizowane 
metodą eksperymentu, doposażenie pra-

cowni w nowoczesny sprzęt, a także pod-
niesienie kompetencji nauczycieli.
Przedsięwzięcie rozpoczyna się 
w maju i potrwa do końca roku 
szkolnego 2023. Realizowane jest 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Wysokość wkładu własnego gminy 
wynosi 15 proc. wartości projektu.

(KM)

Nowoczesny urząd

Tutaj zapłacisz kartą

2 kwiecień 2019



Kursy są finansowane z budżetu gminy

nocnym z Torunia  
do Lubicza Górnego
W nocy z 5 na 6 kwietnia 20 minut po 
północy z pętli przy ul. Olimpijskiej 
w Toruniu wyruszył pierwszy nocny 
kurs linii 02 do Lubicza Górnego. - 
Bardzo się cieszę z tego połączenia 
- mówił w rozmowie z wójtem Mar-
kiem Nicewiczem jeden z mieszkań-
ców wysiadający w Lubiczu Dolnym.

Kursy, finansowane przez Gminę Lubicz, 
zostały uruchomione we współpracy 
z toruńskim Miejskim Zakładem Komu-
nikacji. Z pasażerami pierwszego kursu 
trasę testował także Marek Nicewicz. 
– Jako wójt gminy jestem zobowiązany 
dbać o mieszkańców w każdym wieku 

– mówi. – To spełnienie mojej obietnicy 
wyborczej danej młodym ludziom, któ-
rzy korzystając z atrakcji Torunia mają 
problem z dotarciem do domu.
Nocne autobusy z Torunia do Lubicza 
Górnego odjeżdżają z pętli przy ul. 
Olimpijskiej o godz. 0.20 i 1.50. Od-
jazdy autobusów są skomunikowane 
z przyjazdem tramwajów linii nr 1N. 
Aby skorzystać z przejazdu z centrum 
Torunia, np. z al. Solidarności, należy 
wsiąść do tramwaju linii nr 1N o godz. 
0.00 lub 1.30. Tramwaje te dowio-
zą pasażerów na godz. 0.18 lub 1.48 
do przystanku „Olimpijska” vis a vis 
przystanku autobusowego, na którym 

czeka autobus linii 02. Trasa przejaz-
du autobusu przebiega drogą krajo-
wą nr 10. Wszystkie przystanki mają 
status „na żądanie”. Końcowym jest 
„Lubicz Górny” przy ul. Lipnowskiej. 
W drodze powrotnej, odjeżdżając stąd 
o godz. 0.30 lub 2.00, autobus dojeżdża 
do pętli przy ul. Olimpijskiej odpowied-
nio o godz. 0.39 lub 2.09. Tutaj można 
przesiąść się na tramwaj linii 1N, który 
wyrusza o 0.42 lub 2.12. Do al. Solidar-
ności dojeżdża na godz. 1.00 lub 2.30. 
Zatem przejazd na trasie Lubicz Górny 
- al. Solidarności trwa 30 minut. Koszt 
biletu to 1,40 (ulgowy) lub 2,80 zł.

(KM)

Uwaga! Czasowa zmiana organizacji ruchu

Prace rozpoczną się 
w dwóch miejscach
Kanalizacja tzw. aglomeracji lubickiej 
została podzielona na trzy etapy. Pierw-
szy obejmuje dziesięć ulic w Krobi.

Dokończenie ze str. 1
Są to: Osiedlowa, Osikowa, Cisowa, 
Żytnia, Makowa, Oliwkowa, Olimpij-
ska, Pod Dębami, Poprzeczna i Okrągła 
(poniżej mapka). Już wiemy, że zaoszczę-
dzone na pierwszym przetargu pieniądze 
jeszcze w tym roku będą przeznaczone 
na budowę kanalizacji w Lubiczu Gór-
nym na ul. Niteckiego, Trzaskalskiego, 
Bażantowej, Nad Strugą, Gajowej i Przy 
Skarpie. Przetarg na ten odcinek zostanie 
ogłoszony w najbliższych tygodniach. 
Pozostałe etapy będą realizowane w la-
tach 2020-2021 w Lubiczu Dolnym, Lu-
biczu Górnym, a także w Krobi.
Obszary nie objęte skanalizowaniem są 
w tej chwili przedmiotem opracowy-
wania zleconego przez spółkę Lubickie 
Wodociągi. Wszelkie potrzeby w tym za-
kresie można kierować do sołtysów oraz 
radnych gminy z danego okręgu.
W związku z tym kolejne etapy kanaliza-
cji wójt zaprezentuje w czasie wrześnio-
wych zebrań wiejskich.
Zadanie pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Aglomeracji Lubicz – część I” jest dofi-
nansowane ze Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych (ZIT).
W związku z budową kanalizacji w Krobi 
wprowadza się częściową zmianę orga-
nizacji ruchu. – Wspólnie z wykonawcą 
ustaliliśmy ją w taki sposób, aby uciąż-
liwości były jak najmniej dotkliwe dla 
mieszkańców – mówi Grażyna Buczeń, 
kierownik Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej i Komunalnej w Lubiczu.
To przede wszystkim zwężenia na od-
cinkach po ok. 50 metrów, zatem mimo 
utrudnień spowodowanych robotami bę-
dzie można przejechać.
Czasowo zostaną zamknięte wyłącznie, 
prowadzące do kilku posesji, dwa śle-
pe odcinki ulic Pod Dębami i Okrągłej. 
Wcześniej wykonawca ma obowiązek 
uprzedzić o tym właścicieli domów znaj-
dujących się na tych ulicach. (KM)

Fot. Nadesłane. Z pasażerami pierwszego kursu trasę testował wójt Marek Nicewicz

Czekamy na oddanie kanalizacji

mamy pieniądze 
na ulice w złotorii
Prawie 860 tys. zł – tyle gmina otrzy-
ma na budowę ulic Szkolnej, Cie-
chocińskiej i Flisackiej w Złotorii. 
Przetarg na wykonawstwo zostanie 
ogłoszony natychmiast po zakończe-
niu inwestycji kanalizacyjnej

Umowę na dofinansowanie zadania 
28 marca w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu podpisali wójt Gmi-
ny Lubicz Marek Nicewicz i skarbnik 
Grażyna Dąbrowska. Wartość zadania 
opiewa na przeszło 1,4 mln zł. Gmina 
za pośrednictwem marszałka z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
otrzyma ok. 63 proc. wartości inwe-
stycji. Resztę pieniędzy będzie pocho-
dzić z budżetu Lubicza.
Przetarg na budowę Ciechocińskiej, 
Flisackiej i Szkolnej w Złotorii zosta-
nie ogłoszony natychmiast po odebra-
niu budowy kanalizacji.
Przypomnijmy, inwestycję kanaliza-
cyjną w Złotorii gmina rozpoczęła 
w ubiegłym roku. Kolektor ścieko-
wy umieszczono w ulicach Szkolnej, 

Ciechocińskiej, Flisackiej i Sosnowej, 
a także częściowo w Spokojnej, Wod-
niackiej, Pomorskiej i Toruńskiej. – Jest 
nam przykro, że ta budowa przeciąga 
się i mieszkańcy nie mogą podłączyć 
się do kanalizacji. To opóźnienie wy-
nika z przyczyn formalno-prawnych, 
niezależnych od gminy – mówi wójt 
Marek Nicewicz. – Mobilizujemy wy-
konawcę, oczekując finału jak najszyb-
ciej. Gdy podłączenie posesji do kana-
lizacji będzie już możliwe, natychmiast 
poinformujemy o tym na naszej stronie 
i Facebooku gminnym. 
Co będzie należało zrobić w tej spra-
wie?
- Wystarczy zadzwonić do Lubickich 
Wodociągów w celu umówienia się 
na podpisanie umowy – wyjaśnia pre-
zes Grzegorz Karpiński. – A następ-
nie na terenie własnej posesji wyko-
nać podłączenie między studzienką 
i budynkiem. 
Wszelkich informacji na ten temat udzie-
li Paweł Bagiński, tel. 56 678 53 14.

(KM) 

KoorDynATor inWesTycji ze sTrony Gminy 
Paweł Bagiński (Lubickie Wodociągi)

nr tel. 56 678 53 14, 
e-mail p.baginski@lubickiewodociagi.pl.

KieroWniK BuDoWy firmy „WimAr”
Marcin Papke 

nr tel. 382 13 35, m.papke@wimar.pl.

Fot. Nadesłane. Kontrola stanu dróg po wykonaniu kanalizacji
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Mierzynek

Rogówko

Pięciu nowych sołtysów
W tegorocznych zebraniach wiej-
skich wzięło udział prawie 2000 
mieszkańców. Najwięcej liczbowo 
w Lubiczu Górnym – 253, Gręboci-
nie – 201 i Złotorii - 195.

Luty w naszej gminie stał pod hasłem 
zebrań wiejskich. Z mieszkańca-

mi spotkaliśmy się w każ-
dym z 17 sołectw. – Sam 

miałem przyjemność 
spotkać się z miesz-

kańcami w 16 miej-
scowościach, nie-

stety w Rogówku, 
ze względy na 

wcześniejsze 
zobowiąza -
nia, nie mo-

głem się poja-
wić – mówi wójt 

Marek Nicewicz. 
- Wszystkim, którzy 

poświęcili swój czas 

i przyszli na zebranie dziękuję za za-
angażowanie. Dziękuję także dotych-
czasowym sołtysom i członkom rad 
sołeckich, a nowym władzom sołec-
kim gratuluję, życząc powodzenia. 
Biorąc pod uwagę procentowy udział 
mieszkańców w zebraniach w sto-
sunku do liczby uprawnionych do 
głosowania:
I miejsce zajął Młyniec Pierwszy – 
29,77 proc.
II miejsce Gronowo – 26,23 proc.
III miejsce Brzezinko – 25,36 proc.
Liczbowo najwięcej osób przyszło 
na pierwsze zebranie w Lubiczu Gór-
nym – 253, gdzie 10 kwietnia odbyło 
się powtórne zebranie spowodowane 
protestem wyborczym dotyczącmy 
sposobu wydawania kart przez wy-
branego z sali jednego z członków 
komisji skrutacyjnej. 
Fotorelacje z wyborów znajdu-
ją się na naszym profilu fejsbuko-
wym „Gmina Lubicz”.

Niżej prezentujemy Państwu nowe 
władze sołeckie we wszystkich miej-
scowościach, kontakt do sołtysa, a tak-
że nazwę współpracujących z gminą 
fanpage’ów sołectw. Zachęcamy do ich 
polubienia, ponieważ są wirtualnymi 
tablicami sołectwa, ale też kolejnymi 
„kanałami”, dzięki którym będziemy 
mogli trafić do Państwa z najważniej-
szymi informacjami gminnymi. Poza 
tym wskazujemy również, gdzie 
w każdej miejscowości dostępny jest 
„Goniec”. Przypominamy także kwoty 
funduszy sołeckich, którymi dysponują 
sołectwa. Szczegółowy podział tego-
rocznego funduszu na poszczególne 
zadania można znaleźć na stronie in-
ternetowej gminy www.lubicz.pl w za-
kładce Gmina/Sołectwa. Przypomina-
my, że o tym, w jaki sposób zostanie 
rozdzielony budżet sołecki na 2020 rok 
zdecydują zebrania wiejskie, które pla-
nowane są we wrześniu.

(KM), (MK)

BrzezinKo:
Sołtys: Jacek Witkowski 

tel. 606 551 506
Rada sołecka:

Marcin Nowakowski
Zofia Skrzyniecka
Szymon Milewicz

Fundusz sołecki na 2019 – 19.500 zł
 Sołectwo Brzezinko

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa  
i w niedzielę w kapliczce.

BrzeŹno:
Sołtys: Piotr Dąbrowski

tel. 511 567 083
Rada sołecka:

Ewa Goj 
Teresa Wąsik

Jacek Węglarz
Fundusz sołecki na 2019 – 22.888 zł

 Sołectwo Brzeźno
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa. 

GrABoWiec:
Sołtys: Danuta Wojciechowska

tel. 797 999 872
Rada sołecka:

Marcin Wojciechowski
Stanisław Maćkiewicz

Wiktor Kawczyński
Fundusz sołecki na 2019 – 41.025 zł

 Sołectwo Grabowiec
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa 

i w niedzielę w kościele oraz w sklepach 
spożywczych pod nr 19 i 26.

GrĘBocin:
Sołtys: Beata Żurawska

tel. 793 988 269
Rada sołecka:

Maciej Biernat, Tomasz Dunajski, Roman 
Dybowski, Robert Majewski, Michał Ratajczak

Fundusz sołecki na 2019 – 41.314 zł
 Kierunek Grębocin

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa, w parafii, 
bibliotece, Punkcie Pocztowym, w sklepie spożyw-
czym przy Galerii Grębocin, sklepie spożywczym 

przy ul. Okrężnej, sklepie spożywczym  
przy ul. Owocowej, w szkole,  

przedszkolach (publicznym i Słoneczku),  
banku i przychodniach.

GronoWo:
Sołtys: Stanisław Ciupak

tel. pryw. 509 847 225
Rada sołecka:

Maria Gumowska
Wojciech Betlejewski

Michał Klugowski
Anna Kozłowska

Fundusz sołecki na 2019 – 41.314 zł
 Sołectwo Gronowo

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa,  
w parafii, w bibliotece, sklepach  

spożywczych p. Głowackich i Klugowskich 
oraz w skrzynce na gazety  
przy tablicy w Gronówku. 

jeDWABno:
Sołtys: Jan Strzelecki 

tel. 517 061 850
Rada sołecka:

Beata Winiarska
Anna Dąbrowska

Zbigniew Kuszyński
Fundusz sołecki na 2019 – 27.226 zł

 Sołectwo Jedwabno
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa 

i w sklepie spożywczym.

KoPAnino:
Sołtys: Ludwik Wikiera

tel. 797 999 877
Rada sołecka:

Katarzyna Torkowska
Tomasz Wszelak

Krzysztof Czynszak
Fundusz sołecki na 2019 – 24.003 zł

 Sołectwo Kopanino 
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa 

oraz w skrzynce na gazety  
przy świetlicy .

LuBicz DoLny:
Sołtys: Alicja Zielińska

tel. 609 491 664
Rada sołecka:

Jadwiga Tolińska, Elżbieta Bonczalska, Bożena 
Wolak, Jarosław Kiliński, Daniel Strzelecki

Fundusz sołecki na 2019 – 41.314 zł
 Sołectwo Lubicz Dolny

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa, w parafii, SP, 
sklepie spożywczym MTN, sklepie spożywczym na 

tzw. starym osiedlu, w sklepie spożywczym  
na osiedlu TBS, bibliotece, zarządzie dróg.  

GOPS-ie i Lubickich Wodociągach.

LuBicz GÓrny:
Sołtys: Justyna Dejewska

tel. 511 402 210
Rada sołecka:

Jan Lipiński, Piotr Lipiński, Stanisław Nowa-
kowski, Juliusz Przybylski, Jan Gołembiewski

Fundusz sołecki na 2019 – 41.314 zł
 Sołectwo Lubicz Górny 

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa, w parafii, sklepie 
spożywczym przy przystanku, sklepie wielobranżo-

wym przy ul. Rzemieślniczej, sklepie spożywczo 
-wielobranżowym przy ul. Polnej, sklepie  

p. Bombolewskiego, w SP, blokach  
spółdzielni, przedszkolu, banku  

i przychodni, a także w bibliotece.
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Krobia

Złotoria

KroBiA:
Sołtys: Marian Sulecki

tel. 797 999 876
Rada sołecka:

Barbara Jackiewicz
Maciej Pasternak

Ewelina Przybylska
Anita Rybińska

Fundusz sołecki na 2019 – 41.314 zł
 Sołectwo Krobia

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa,  
w świetlicy, sklepie spożywczym,  

sklepie rybnym przy ul. Dolina Drwęcy  
oraz w skrzynce na gazety  

na pętli autobusowej.

mierzyneK:
Sołtys: Mariusz Filuś

tel. 797 999 880
Rada sołecka:

Dorota Kowalska
Anna Kowalczyk

Jerzy Sójka 
Fundusz sołecki na 2019 – 24.582 zł

 Sołectwo Mierzynek 
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa  

i w sklepie spożywczym.

mŁyniec PierWszy:
Sołtys: Anna Katra

tel. 797 999 881
Rada sołecka:

Marian Wernerowski
Marian Piotr Kępski

Przemysław Gorczyca
Fundusz sołecki na 2019 – 34.745 zł

 Sołectwo Młyniec Pierwszy
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa 

i w sklepie spożywczym.

mŁyniec DruGi:
Sołtys: Kazimierz Smoliński

tel. 797 999 882
Rada sołecka:
Roman Poskart

Kazimierz Poskart
Andrzej Gęsicki

Fundusz sołecki na 2019 – 36.397 zł
 Nasz Młyniec, Nasze Józefowo

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa 
i w parafii oraz sklepie.

noWA WieŚ:
Sołtys: Miłosz Morawiak

tel. 606 117 998
Rada sołecka:

Małgorzata Domachowska
Sylwia Zwierzchowska

Artur Wiczyński
Jarosław Marcinkowski

Fundusz sołecki na 2019 – 26.069 zł
 Sołectwo Nowa Wieś

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa.

roGoWo:
Sołtys: Sławomir Sacharuk

tel. 797 999 884
Rada sołecka:

Krystyna Wilczyńska
Anna Chmiel
Lucjan Paga

Fundusz sołecki na 2019 – 24.086 zł
 Sołectwo Rogowo

„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa, 
w parafii i sklepie spożywczym.

roGÓWKo:
Sołtys: Bogdan Laskowski

tel. pryw. 606 622 763
Rada sołecka:

Małgorzata Tabor
Maria Jankowska
Łukasz Ostrowski

Marcin Wąsik
Fundusz sołecki na 2019 – 34.332 zł

 Sołectwo Rogówko
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa  

i w sklepach spożywczych.

zŁoToriA:
Sołtys: Barbara Kisielewska

tel. 602 436 816
Rada sołecka:

Marcin Cieślewicz , Elżbieta Szczepaniec, 
Marzenna Wojnar, Bernard Kwiatkowski, 

Robert Chrobak
Fundusz sołecki na 2019 – 41.314 zł

 Barbara Kisielewska
„Goniec gminny” – dostępny u sołtysa,  

w parafii, w sklepach spożywczych  
przy ul. Toruńskiej, sklepie spożywczym  

przy ul. Lipowej, sklepie po byłej  
restauracji, w SP, przychodni i banku,  

a także w bibliotece.
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podczas wyborów sołeckich 2019r.)
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Fot. Zbigniew Szczepański. Złotoria ma nową ulicę – Jana I Olbrachta, która łączy 
ulice Króla Ludwika i Leśną na tzw. osiedlu Jagiellonów. O nadanie takiej nazwy 

ulicy wystąpił jeden z mieszkańców budujący właśnie swój dom. Następnie wniosek 
został pozytywnie zaopiniowany przez radę sołecką i trafił do Urzędu Gminy Lubicz. 

Przygotowany projekt uchwały Rada Gminy Lubicz przegłosowała 25 marca. Uchwa-
ła została przekazana do wojewody, gdzie będzie opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym. Ostatnim etapem tej procedury jest oznakowanie ulicy i wprowadzenie nowego 

stanu do ewidencji. Jak widać na zdjęciu, ulica będzie dopiero urządzana.

Felieton

Już od dawna wielu z nas zdaje sobie sprawę, że azbest jest szkodliwy dla 
zdrowia. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że stał się wręcz symbo-
lem niezdrowej technologii. Dlaczego w takim razie zrobił taką karierę 
w budownictwie i nie tylko w tej dziedzinie? Człowiek odkrył azbest jako 
minerał już tysiące lat temu, ale na skalę przemysłową wyroby azbestowe 
zaczęły być produkowane ponad 100 lat temu. I tu może się zdziwimy, ale 
w czasach kiedy na dachach królowała słomiana strzecha, materiał, który 
był praktycznie niepalny, bardzo elastyczny, a na dodatek łatwy w ukła-
daniu i dobrze izolujący termicznie, stał się w szybkim czasie przebo-
jem w budownictwie. Ukuto nawet hasło, że jest to jedwab tajemniczego 
świata minerałów, co dziś może wywoływać tylko ironiczny uśmiech. Jest 
udokumentowane, że na naszych ziemiach produkcja płyt azbestowych 
odbywała się od roku 1907, aż do roku 1998. Regulacje prawne od 2004 
roku praktycznie uniemożliwiają stosowanie produktów azbestowych 
w naszym kraju, co oznacza, że produktów tych już nie przybywa. Nato-
miast problemem są istniejące instalacje, które mogą być niebezpieczne 
dla zdrowia, gdyż pył powstały w trakcie łamania, czy szlifowania może 
przenikać bardzo głęboko do płuc.
Jak wynika z inwentaryzacji na terenie kraju, azbest wciąż jest dość po-
wszechny. Kiedy w roku 2013 w Gminie Lubicz po raz pierwszy oszacowa-
no naszą spuściznę azbestową, okazało się, że obiektów takich jest ponad 
1400, a masa, głównie płyt pokrywających dachy, to ponad 3 tysiące ton. 
No i co z tym zrobić? Szczęście w nieszczęściu, że rząd zakasał rękawy 
i w 2009 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wielo-
letniego pn „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 
Skutkiem tej akcji było utworzenie tzw. bazy azbestowej, zarządzanej przez 
Ministerstwo Rozwoju. Jest to narzędzie do bieżącego monitorowania te-
matu. Co najważniejsze, poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska, pojawiły się środki, które umożliwiały zwrot kosztów poniesionych 
na demontaż, transport i utylizację materiałów azbestowych. Ale w tym 
szczęściu jest jedno nieszczęście - wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, 
że to źródełko jest powoli przez rząd zakręcane, a ciężar przerzuca się 
na barki samorządu. Na początku były to dotacje, które pokrywały 100 
proc. takich operacji, ale niestety z czasem środki ograniczano i w roku 
bieżącym jest to już tylko połowa wyżej wymienionych kosztów. I co praw-
da spośród 1403 lokalizacji, tylko 16 uznano za konieczne do usunięcia 
w pierwszej kolejności, lecz tempo znikania azbestu w ostatnich latach za-
miast rosnąć, spada. Jeśli tak dalej pójdzie, to zamiast skończyć ten ważny 
dla ochrony naszego środowiska temat w 2032 roku, być może z azbestem 
przywitamy kolejny XXII już wiek. Czy zatem walka z azbestem to przykład 
słomianego zapału państwa? Oby nie, ale z perspektywy naszej gminy nie 
wygląda to optymistycznie. W latach 2014-2016 usunięto prawie 274 tony 
(średnio ok. 90 ton azbestu na rok), a już w latach 2017-2018 tylko ok. 136 
ton (średnio na rok 68 ton). Co więc robić? Liczyć na wzrost świadomości 
społeczeństwa wraz ze wzrostem zasobności portfela? Przecież wiadomo, 
że nie wystarczy z dachu zdjąć azbest. Trzeba jeszcze zrobić nowy dach, 
a to dodatkowe i niemałe koszty.
W lutym br. Urząd Gminy Lubicz ponownie ogłosił nabór wniosków na 
realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w ramach programu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Dotacja z tego 
programu w bieżącym roku będzie wynosiła 50 proc., a pozostałą kwotę 
dołoży gmina.
Co jeszcze można zrobić? Oczywiście nie można w dalszym ciągu zapo-
minać o edukacji, szczególnie wśród młodego pokolenia. Można to robić, 
jak dotychczas poprzez oficjalną stronę www.lubicz.pl, czy profil na fb, 
a także materiały w lokalnej prasie i poprzez tablice ogłoszeń. Można 
również organizować prelekcje w szkołach i tam pokazywać dobre strony 
likwidacji azbestu.

(ZSz)

StRona Rady Gminy Lubicz przygotowana przez wiceprzewodniczącego Zbigniewa Szczepańskiego

Strona Rady Gminy Lubicz

Czy z azbestem  
wkroczymy w XXII wiek?

Radni prywatnie

Aby nasi mieszkańcy byli 
dumni
Rozmowa ze Zbigniewem 
Bombolewskim,  
przedstawicielem Lubicza 
Górnego

Red.: - Od jak dawna jest Pan zwią-
zany z naszą gminą?
Z.B. :- W zasadzie od połowy lat 80. 
Wtedy rozpocząłem pracę w Spółdziel-
ni Kółek Rolniczych w Grębocinie, 
potem w Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Lubiczu, która 
wtedy była mocarstwem gospodar-
czym na naszym terenie. Po kilku la-
tach, gdy zaczęła się odwilż społeczno-
gospodarcza, zdecydowałem się wziąć 
sprawy w swoje ręce – prowadziłem 
gastronomię i handel, z którym zresztą 
nie rozstaję się do dziś.
Red. : - Czy prowadzenie sklepu 
sprzyja poznawaniu problemów 
mieszkańców?
Z.B. : - Sam się dziwię nieraz jak bar-
dzo ludzie potrzebują się zwierzać, 
dzielić problemami, radzić się. Co by 
nie mówić o nowych formach handlu, 
to jedynie ten tradycyjny sprzyja nawią-
zywaniu tak zażyłych relacji pomiędzy 
klientem a sprzedającym. Stąd od lat 
doskonale wiem, z jakimi problemami 
mierzą się mieszkańcy Lubicza Górne-
go, jakie mają potrzeby i marzenia.
Red. :- Komu w pierwszej kolejności 
trzeba pomóc?
Z.B. : - Jestem przekonany, że rękę 
trzeba podawać najbiedniejszym, tym 
najbardziej nieporadnym życiowo. 
Niestety, często są to ludzie, którzy tej 
pomocnej dłoni nie chcą lub nie po-
trafią podjąć. Na przykład moje próby 
dotarcia z pomocą do grupy mieszkań-
ców, którzy z jednej strony nie mają 
pieniędzy na zaspokojenie najistotniej-
szych potrzeb, a z drugiej, zawsze stać 
ich na zakup alkoholu, spełzły omal 
na niczym. No bo co z tego, że udało 
się wymienić im różne sprzęty domo-
we, w tym meble, pościele, że pod 
nadzorem zaczęli dbać o podstawową 
higienę, jak ostatecznie nie podjęli 
wyzwania i wrócili do starych obycza-
jów. Ale próbować trzeba. Obecnie, na 

przykład, jestem w trakcie urządzania 
specjalnej szafy, którą zlokalizuje obok 
sklepu. Nazwałem to „oknem dar-
mowego posiłku”. Każdy, kto będzie 
miał w danej chwili nadmiar jedzenia, 
będzie mógł je tam zostawić, a każdy, 
kto będzie tego jedzenia potrzebował, 
będzie mógł nim się poczęstować. 
Red. : - Tyle że, aby pomagać, nie 
trzeba być radnym. 
Z.B. : - Nie, nie trzeba. Natomiast rad-
ny ma większy dostęp do informacji 
o działalności gminy, a co najważniej-
sze, na losy gminy i jej mieszkańców 
może aktywnie wpływać. Ważna jest 
przy tym zarówno współpraca wój-
ta z radą gminy, jak i relacje w samej 
radzie, a te w moim przekonaniu na 
ten moment, są naprawdę dobre. My-
ślę też, że nie należy szukać przysło-
wiowej „dziury w całym”, jeśli chodzi 
o działalność poprzedniej władzy, a za-
jąć się naprawianiem niedostatków i re-
alizacją swoich planów na całą pięcio-
letnią kadencję. Zresztą marzy mi się 
też, żeby nasze społeczeństwo oceniało 
pracę nowych władz gminy w sposób 
obiektywny, czyli bez zbędnych okla-
sków, ale też bez malkontenctwa.
Red. : - Ano właśnie, jakie te Pana 
plany są i czy po kilku miesiącach, 
które minęły od wyborów, wydają 
się realistyczne?
Z.B. : - Oczywiście, że są realistyczne. 
Jeden z nich to bezwzględne dążenie do 
sytuacji, gdzie petent, który przychodzi 
do naszej gminy, jest obsługiwany i kom-
petentnie, i grzecznie jednocześnie, bez 
zbędnej straty czasu i przede wszystkim 

niepotrzebnego stresu. Kolejna sprawa, 
to radykalna poprawa infrastruktury na 
najstarszych ulicach Lubicza Górnego 
– Lipnowskiej, Zdrojowej i Bocznej. 
W wielu z tych miejsc nie tylko nie ma 
dobrej jakości drogi, ale też brak jest 
sieci kanalizacji, nie mówiąc o gazie. 
Moim zdaniem szybko powinny powstać 
projekty przebudowy tych ulic, w ślad 
za tym muszą zastać położone sieci me-
diów komunalnych, a następnie twarde 
nawierzchnie. Na mniejszych ulicach ra-
czej z kostki, która jest bardziej praktycz-
na przy stosunkowo częstych pracach 
serwisowych. Istotne jest również lepsze 
funkcjonowanie służby zdrowia, orga-
nizowanie czasu po lekcjach dla dzieci 
i młodzieży, a także budowanie oferty 
turystyczno-rekreacyjnej w oparciu o na-
szą przepiękną Drwęce. Myślę, że w Lu-
biczu Górnym jest również miejsce dla 
małego eko-bazaru. Co do basenu, o któ-
rym głośno było w kampanii wyborczej, 
to powinien on powstać jako inwestycja 
wyłącznie biznesowa, bez zaangażowa-
nia środków gminnych.
Red. :- Piękne plany, a budżet to wy-
trzyma?
Z.B. :- Jestem od wielu lat przedsiębior-
cą i wiem jedno – jeśli planuję zwięk-
szać wydatki, inwestować, rozwijać się, 
to muszę także rozglądać się za zwięk-
szeniem budżetu. I to również uważam 
za ogromne wyzwanie dla nowego 
wójta i nowej rady. Nie możemy stać 
w miejscu, musimy się rozwijać, aby nasi 
mieszkańcy, szczególnie młodzi, byli 
dumni, że mieszkają w Gminie Lubicz. 

Rozmawiał Z.SZ

Śladem interpelacji radnych, część druga

ciąg dalszy zmian w lubickiej przychodni
Cieszymy się z efektów zamieszczone-
go w poprzednim numerze „Gońca” 
apelu o zamawianie recept na leki 
stosowane przewlekle bez koniecz-
ności wizyty u lekarza. Z możliwości 
otrzymania recept za pośrednictwem 
formularza, zamówienia w rejestracji 
czy przez internet skorzystało o pra-
wie 70 proc. pacjentów więcej niż 
w grudniu. Dzięki temu więcej osób 
może być przyjętych przez lekarza. 

Zachęcamy także pozostałych pacjen-
tów do korzystania ze zdalnego zamó-
wienia recepty, o czym szerzej piszemy 
na naszej stronie www.lubicz.pl (w za-
kładce Informator)
Kolejne udogodnienia
Funkcjonuje już także kolejne udogod-
nienie – pracujące obecnie pielęgniar-
ki: zabiegowa i środowiskowa, służą 
pomocą w zakresie pierwszego odczy-
tania wyników badań laboratoryjnych 
i wstępnej ich oceny czy pacjent pil-
nie wymaga konsultacji lekarskiej. 

W takich przypadkach pomogą w zare-
jestrowaniu chorego. 
Pielęgniarki doradzą również, jak po-
stępować z chorym, gorączkującym 
dzieckiem, pokażą jak wypełnić for-
mularz, który służy do składania za-
mówień na leki. W przypadku ludzi 
starszych, mniej zaradnych pomogą 
w zarejestrowaniu się na wizytę. 
Pielęgniarka poszukiwana
Żeby bardziej poprawić dostępność do 
lekarza, planowane jest zatrudnienie pie-
lęgniarki ze specjalistycznymi uprawnie-
niami, która będzie mogła choć częścio-
wo odciążyć lekarzy. Do jej zadań będzie 
należało m.in. wypisywanie recept, ocena 
stanu zdrowia, wstępna pomoc medycz-
na itp. Citomed już opublikował ogło-
szenie, w ślad za nim udostępniliśmy je 
na naszej stronie i profilu fejsbukowym, 
licząc na większą skuteczność.
Będziemy edukować 
W przygotowaniu jest także cykl spo-
tkań edukacyjnych dla mieszkańców 
z personelem medycznym Citomed, 

prezentujący praktyczne sposoby ra-
dzenia z różnorodnymi schorzeniami 
i chorobami. Pierwszy z tematów po-
jawi się już w maju i będzie dotyczył 
tematu cukrzycy i otyłości. Spotkanie 
poprowadzi lekarz specjalista chorób 
wewnętrznych, specjalista medycyny 
podróży Stanisław Hapyn. 
Warto wiedzieć, 
że wszelkie uwagi i spostrzeżenia doty-
czące funkcjonowania przychodni CI-
TOMED w Lubiczu można kierować:
- osobiście poprzez wpis do księgi 
skarg dostępnej w rejestracji przychod-
ni w Lubiczu lub siedziby przy Skło-
dowskiej-Curie w Toruniu
- poprzez formularz kontaktowy na 
stronie internetowej citomed.pl, za-
kładka Kontakt
- pisemnie, listownie na adres: Leczni-
ce CITOMED Sp. z o.o. ul. M.Skło-
dowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
- e-mailowo na adres: sekretariat@ci-
tomed.pl.

Jarosław Nadolski

Radny może aktywnie wpływać na losy gminy

złotoria ma nową ulicę 
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Od modernizacji nawierzchni po nowe lampy

Drogowcy wyjechali w teren
Ponad 1,6 mln zł gmina przeznaczy 
na wiosenne remonty dróg.

Od pierwszych ciepłych dni Zarząd 
Dróg Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu realizuje re-
monty dróg gruntowych przy pomocy 
wykonawcy wyłonionego w drodze 
zamówienia publicznego. To Zakład 
Drogowo – Budowlany z Rogowa.  
- Firma zajmie się dostawą kruszywa 
drogowego, kruszeniem materiału z 
rozbiórek, mieszaniem kruszyw. Tak 
przygotowana mieszanka zostanie 
wbudowana w drogi gruntowe przy 
pomocy równiarek i walców – mówi 
Grażyna Buczeń, kierownik Zarzą-
du Dróg Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej. Prace rozpoczęły się 1 

kwietnia i zakończą do 31 maja. 
Koszt remontu wszystkich dróg grun-
towych na terenie gminy w podanej 
wyżej technologii (wraz z dostawą kru-
szywa) to niemal 1,4 mln zł.
Zarząd dróg wyłonił również wyko-
nawcę na remonty cząstkowe jezdni 
asfaltowych. Naprawy nawierzchni bi-
tumicznych w tym roku będzie wyko-
nywać Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowo – Inżynieryjnego z Torunia. 
Wartość zadania to prawie 242 tys. zł.
Ruszyła też budowa ul. Nowej w Zło-
torii. To zadanie, które w formule 
„projektuj i buduj” wykonuje firma 
Brukbud Sławomir Przyziółkowski 
z Torunia. 
Wyłoniono także wykonawców 
budowy oświetlenia drogowego 

w trzech lokalizacjach na terenie 
gminy: w Brzeźnie – przy drodze 
na działce geodezyjnej nr 5 – osiem 
lamp, w Kopaninie – przy ul. Kalino-
wej – pięć lamp, w Rogowie – przy 
drodze powiatowej – sześć lamp. 
Wykonaniem tych robót zajmie się 
ATMA Halina Radzimirska z Alek-
sandrowa Kujawskiego.
Trwa budowa kanalizacji deszczowej 
w Lubiczu Dolnym na ul. Lipowej. 
Po zakończeniu tych robót firma Eko 
– Tech z Torunia przystąpi do budowy 
kanalizacji deszczowej w Złotorii na 
ul. 8 Marca.
Przed gminnym zarządem dróg jeszcze 
kilka zadań inwestycyjnych. Ich wyko-
nawcy zostaną wyłonieni w przetargu. 
To np. budowa odnogi ul. Szkolnej 

w Grębocinie do Muzeum Papiernic-
twa oraz oświetlenia drogowego na ul. 
Różanej w Złotorii. 
Najważniejszym dokumentem, na który 
czekają mieszkańcy, jest opracowywa-
ny pięcioletni harmonogram moderni-
zacji dróg w całej gminie. Zgodnie z za-

łożeniem władz samorządowych, plan 
w równomierny sposób ma obejmować 
wszystkie sołectwa. - Warto mieć świa-
domość, że w tej kadencji nie uda się 
jednak zmodernizować 265 km dróg 
gminnych. A takie są potrzeby - mówi 
wójt Marek Nicewicz. Opr. (KM)

Fot. Marek Kwiatkowski. Po uwagach zgłoszonych na zebraniu wiejskim w Mierzynku, 
autobus szkolny zatrzymuje się już zgodnie z przepisami na przystanku przy remizie. 
Może kierowcy jest nieco trudniej, ale dla dzieci zdecydowanie bezpieczniej.

Trasy krajowe, wojewódzkie i powiatowe

Drogi w gminie.  
Kto nimi zarządza
Drogi na terenie gminy Lubicz, w za-
leżności od kategorii, administrowa-
ne są przez różne zewnętrzne insty-
tucje publiczne, odpowiedzialne za 
stan tras, ich remonty, przebudowę 
i bieżące utrzymanie. 

Na mapie zaznaczyliśmy drogi krajo-
we, wojewódzkie i powiatowe. Mimo, 
że leżą w naszych granicach admini-
stracyjnych, gmina nie ma prawa do 
dysponowania nimi w jakikolwiek 
sposób. Klasyfikację dróg wraz z kon-

taktami do ich zarządców znajdziecie 
na stronie www.lubicz.pl w zakładce 
Jednostki organizacyjne pod hasłem 
Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkanio-
wej i Komunalnej w Lubiczu.

Opr. (KM)

Remonty, inwestycje, porządki

co się dzieje 
w sołectwie Gronowo?

Wymieniono wiatę przystankową, 
odnowiono gablotę, a Gronówko do-
czekało się tablic z nazwą miejscowo-
ści. Na rzecz sołectwa działają także 
sami mieszkańcy. 

Nie dość, że powstało nowe Koło Go-
spodyń Wiejskich „Razem dla Grono-
wa”, które już na starcie zorganizowało 
Dzień Kobiet, wycieczkę edukacyjną 
do Gdańska, to odbyło się również 
spotkanie integracyjne mieszkańców 
sołectwa przy ognisku. 
Dodatkowo z inicjatywy ks. Miłosza 
Wardzińskiego, radnego Krzysztofa Za-
jąca oraz OSP Gronowo, wykonano po-
rządkowanie terenu starego cmentarza 
ewangelickiego. Wspólnymi siłami zo-
stały uprzątnięte krzaki i śmieci, wycięto 

chore drzewa, a cały chrust trafi na opał. 
Uporządkowanie terenu zwiększyło przy 
okazji bezpieczeństwo i widoczność 
w pobliżu znajdującego się tu skrzyżo-
wania. Została wyremontowana droga 
powiatowa biegnąca przez Gronówko, 
przy okazji wymieniono wiatę przystan-
kową na nową, a w jej sąsiedztwie usta-
wiono odnowioną gablotę ogłoszeniową. 
Jednak najbardziej widomym znakiem 
zmian są tablice z nazwą Gronówko, 
które stanęły przy wjazdach do tej 
miejscowości. Niebawem pojawią się 
jeszcze tablice kierunkowe na dojazd 
do zabudowań. Warto wspomnieć, że 
w Gronowie trwa remont zabytkowego 
kościoła św. Mikołaja, cały dach zosta-
nie pokryty dachówką.

Jarosław Nadolski

Fot. Marek Kwiatkowski. Kruszenie materiału rozbiórkowego pozyskanego przez lubicki 
zarząd dróg z ubiegłorocznych zadań remontowych
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„Muzeum”, w którym dzieci mogą 
wszystko badać, dotykać i próbo-
wać? Taka strażacka izba tradycji 
istnieje w zbudowanej w latach 80. 
remizie w Mierzynku.

Po jej zwiedzeniu każdy chłopiec chce 
zostać strażakiem. To właśnie tutaj dru-
howie zgromadzili swoje skarby. – Mamy 
nadpalony stary hełm strażacki. Zdobyli-
śmy go od jednostki spoza gminy, która 
chciała go wyrzucić. Strażak noszący ten 
hełm ratował dziecko. Niestety, oboje 
zginęli – opowiada druh Stanisław Giziń-
ski, twórca izby. W tym małym muzeum 
można też zobaczyć m.in. łomy pożarni-
cze z II poł. XVIII wieku, syrenę, prądni-
ce, pochodnie, żelazka i inne przedmioty.
Straż w Mierzynku powstała rok po zakoń-
czeniu wojny. W tej chwili należy do niej 
kilkunastu druhów. Jednostka jest strażą 
prewencyjną, ale jej najbardziej charakte-
rystyczna cecha to właśnie kultywowanie 
tradycji. Podczas ważnych uroczystości 
państwowych w gminie i w Toruniu poczet 
sztandarowy z Mierzynka zawsze dumnie 
maszeruje z szablami. Można w nim naj-
częściej zobaczyć zarówno prezesa Jerzego 
Sójkę, jak i naczelnika Marka Bernackiego.
Druhowie z Mierzynka dbają także o obe-
lisk umieszczony kilka lat temu w pobliżu 

remizy. Upamiętnia on Żydówki zamordo-
wane na tych terenach przez Niemców pod-
czas II wojny światowej. (KM)

Galeria OSP

Dbają o tradycje strażackie

Popularyzacja piłki nożnej

Amatorów zapraszamy 
na murawę

Rekreacja dodaje energii 

rajd rowerowy

W naszej gminie właśnie ruszyła Re-
gionalna Liga Orlika. Do rywalizacji 
przystąpiło dziewięć drużyn, w tym 
aż siedem z naszego terenu. 

Wzorem ubiegłych lat, z inicjatywy 
Klubu Sportowego Krobia, amator-
skie drużyny grające w piłkę nożną 
ruszyły do boju. 15 kwietnia wy-
startowała Regionalna Liga Orli-
ka, edycja 2019 organizowana przy 
współpracy gmin Lubicz, Łysomice, 
Obrowo i Czernikowo. 
Mecze są rozgrywane w poniedziałki do 
30 października na boisku „Orlik” w Lu-
biczu Górnym, w godz. 18.00 - 22.00.

Rozgrywki mają charakter sportowo 
– szkoleniowy, a ich celem jest popu-
laryzacja piłki nożnej poprzez dobrą 
zabawę drużyn amatorskich. 
Do edycji 2019 zgłosiło się dziewięć 
drużyn: siedem z gminy Lubicz, jed-
na z gminy Łysomice jedna oraz jed-
na z gminy Obrowo. Są to: Hattrick, 
Świeżaki, Eko-Pur, Jordan Złotoria, 
KS Krobia, Bezlitośni, Rozbujani 
ewojciechowski.pl (gm. Lubicz); JZK 
& YBO oraz Mon-Team.
Harmonogram rozgrywek znajdziecie 
na stronie internetowej KS Krobia.

(MK)

Sołectwo Grębocin przygotowało kil-
ka propozycji dla całych rodzin. 

Już 5 maja organizowany jest ”Grębociń-
ski rajd rowerowy z przygodą”. Na prze-
jażdżkę ok. 20 kilometrową trasą spod 
Galerii Grębocin (zbiórka godz. 12.00) 
do Złotorii i z powrotem na miejsce 
startu, mogą wybrać się wszyscy chętni. 
Organizatorzy (Rada Sołecka Grębocina 
i grupa inicjatywna nowego stowarzy-
szenia „Dla Złotorii” oraz Urząd Gminy 
Lubicz) zabezpieczają obsługę służby 
porządkowej oraz policji. Po drodze 
uczestników czekają zadania, a na mecie 
poczęstunek. Ważne jest, aby wszyscy 
rowerzyści odpowiednio się ubrali. 
W Grębocinie planowane jest także 
odnowienie ławek i doposażenie pla-

cu zabaw przy ul. Pięknej w cztery 
nowe urządzenia zabawowe. Wybrali 
je mieszkańcy, spośród wielu propozy-
cji przygotowanych przez panią sołtys 
Grębocina Beatę Żurawską, w czasie 
spotkania, jakie odbyło się na skwer-
ku przy Pięknej 23 marca. Ustawienie 
nowych urządzeń nastąpi do wakacji, 
porządki terenu trwają. 
Z kolei 1 czerwca Rada Sołecka Grę-
bocina zaprasza na Święto Dzieci 
i Rodziców, czyli wielobarwną imprezę 
plenerową przy Szkole Podstawowej 
w Grębocinie (początek o godz. 14.00). 
Dzień Dziecka będą też świętować 
inne sołectwa w naszej gminie. Szcze-
gółowych informacji szukajcie na ich 
profilach fejsbukowych.

(JN)

KrÓTKo
24 kwietnia o 12.00 w Młyńcu 
Pierwszym rusza środowisko-
we sprzątanie wsi. - Startujemy 
spod świetlicy i kończymy w tym 
samym miejscu ogniskiem ze 
smacznymi kiełbaskami, ciepłą 
herbatą i aromatyczną kawą. Nie 
zabraknie również czegoś słod-
kiego, ponieważ panie z KGW 
przygotują domowe wypieki. Za-
chęcamy do przyłączenia się do 
akcji – mówi sołtys Anna Katra. 

Referat Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Lubicz 
ogłosił zapytanie ofertowe na za-
kup 160 drzew. Przewidziane nasa-
dzenia przeprowadzimy w miejsco-
wościach: Grabowiec, Kopanino, 
Młyniec Drugi oraz Lubicz Dolny. 
Do nasadzeń zostaną zastosowa-
ne duże, rozrośnięte egzemplarze 
drzew gatunków: thuja szmaragd, 
śliwa czerwonolistna oraz jarząb 
pospolity. Wszystkie nasadzenia 
wykonamy na terenach, które są 
własnością gminy. Więcej informa-
cji: Edyta Sekretarska, tel. 56 621 
21 29, e-mali: osw@lubicz.pl

Uwaga! Zmiana terminów wy-
jazdów na basen solankowy do 
Ciechocinka. Najbliższe to 10 
i 17 maja (piątki). Rozkład jazdy 
autobusu www.lubicz.pl. Gmina 
zapewnia i finansuje transport. 
Koszt biletu wstępu na basen to 10 
zł. Zapisy: Monika Lewandow-
ska, Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 
3, nr tel. 56 62 12 139 lub 138.

Przypominamy, że w Lubiczu Gór-
nym przy ul. Promowej znajduje 
się Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Do koń-
ca października czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 10.00 
– 18.00, a w soboty 9.00 – 14.00. 
PSZOK to miejsce, do którego 
mieszkańcy gminy mogą bezpłat-
nie oddać każdą ilość posegrego-
wanych odpadów komunalnych 
(budowlanych i rozbiórkowych 
rocznie od jednego gospodarstwa 
domowego do 1 m3). Wybierając 
się do punktu z większą ilością 
niepotrzebnych, zwłaszcza du-
żych rzeczy, prosimy zadzwonić 
i upewnić się, jakie jest aktualnie 
zapełnienie poszczególnych konte-
nerów, nr. tel. 797 999 886.

Osoby utrzymujące psy, koty 
oraz inne małe zwierzęta domo-
we są zobowiązane zapewnić nad 
nimi właściwą opiekę. Co to ozna-
cza? Przede wszystkim dbanie 
o ich higienę (wyeliminowanie 
nieprzyjemnej woni czy roznosze-
nia pasożytów, insektów itp.) czy 
natychmiastowe usuwania zanie-
czyszczeń. Psa należy wyprowa-
dzać na smyczy, a agresywnego 
dodatkowo w kagańcu. Zwolnie-
nie psa ze smyczy możliwe jest 
w miejscach mało uczęszczanych 
przy jednoczesnym sprawowaniu 
bezpośredniej, pełnej kontroli nad 
zachowaniem zwierzęcia („Regula-
min utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Lubicz”)

Opr. (KM)

Fot. Kamila Mróz. Pokazy kulinarne i degustacja smakowitych dań, występ panów sołtysów i radnych, stoiska, koncert zespołu Vox, a na koniec pyszny ogromny tort z niespodzian-
kami! Setki naszych mieszkanek bawiło się znakomicie na tegorocznym Gminnym Święcie Kobiet zorganizowanym w szkole w Lubiczu Górnym przez Wydział Promocji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz.

Fot. Kamila Mróz. W tej wyjątkowej izbie można znaleźć wiele zabytkowych przedmiotów, którymi kiedyś posługiwali się strażacy
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W nawiązaniu do „Galerii OSP” zamieszczonej w poprzednim numerze wyjaśniamy, że 
obelisk w Złotorii w 1998 r. odsłonięto z inicjatywy ówczesnego prezesa OSP Alfonsa 
Cieszyńskiego.
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