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Te pieniądze rozdzielają sami mieszkańcy
Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie 681 tys. zł, które mieszkańcy będą
mogli wydać na swoje najważniejsze
potrzeby. 10 września rozpoczęły
się zebrania wiejskie. Ich głównym
punktem programu jest podział funduszy sołeckich na 2021 rok.
Fundusz sołecki to pieniądze, które są
specjalnie wydzielone z budżetu gminy. Tylko niektóre gminy decydują się
na jego wyodrębnienie, ponieważ wiąże

str. 8

Następne
wydanie „Gońca”
początek listopada

Z kolei większe inwestycje w sołectwach są finansowane z budżetu
gminy. O tym na jakie i w jakim zakresie decyduje Rada Gminy Lubicz,
ustalając dochody i wydatki gminy
na dany rok.
W 2012 roku fundusz sołecki w naszej gminie wynosił prawie 300 tys.
zł. Przyszłoroczny to blisko 700 tys.
zł. Największy otrzymają największe
sołectwa, czyli m.in. Grębocin, Lubicz Dolny i Złotoria – niemal 50 tys.

zł. Kwoty funduszu dla każdej miejscowości są przydzielane na podstawie wzoru podanego w ustawie,
w którym największe znaczenie ma
liczba osób zamieszkujących sołectwo. Na naszej stronie internetowej
www.lubicz.pl szczegółowo wyjaśniamy określone prawem zasady
obliczania funduszu sołeckiego dla
poszczególnych miejscowości.
(KM)
Więcej na ten temat piszemy na str. 2

Nasze szkoły

Ciepło z własnej kotłowni Przedszkolaki w Gronowie
W tegorocznym sezonie grzewczym
Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym będzie ogrzewana z kotłowni
gazowej. Sytuacja zmieni się także
w budynku szkoły w Złotorii, w którym mieści się biblioteka.

Gminny konkurs
fotograficzny

się to z dodatkowymi formalnościami
i dodatkową pracą zarówno dla pracowników urzędu, jak i sołtysów. Fundusz
pozwala sołectwom na zrealizowanie
niewielkich, lecz oczekiwanych przez
mieszkańców zadań. To mieszkańcy
sami decydują jak go rozdzielić i na co
go przeznaczyć. Warunkiem jest wydanie pieniędzy na zadania własne gminy,
służące poprawie życia mieszkańców,
zgodne ze „Strategią rozwoju gminy”
(ustawa o funduszu sołeckim).

Do tej pory do szkoły „na górce” ciepło
docierało z olejowej kotłowni miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz
szkoła będzie miała własną, gazową
kotłownię. – Wiemy, że wpłynie to na

znaczne obniżenie kosztów – mówi
wójt Marek Nicewicz.
Prace przy inwestycji już się kończą.
Gmina wyda na nią 480 tys. zł.
Wybudowaną przez gminę kotłownię
gazową od kilku ma także szkoła w Złotorii. Sieć nie była jednak dociągnięta
do budynku mieszczącego bibliotekę.
Tegoroczna przebudowa instalacji,
warta 35 tys. zł, spowoduje likwidację
„kopciucha” i podłączenie biblioteki do
szkolnej sieci gazowej.
(KM)

Złotoria

Tu powstanie park
W Urzędzie Gminy Lubicz jest przygotowywany przetarg na wyłonienie
wykonawcy parku przy ul. 8 Marca.
Istniejące już w Złotorii miejsce rekreacji,
z siłownią zewnętrzną, zostanie uporządkowane i uzupełnione o inne elementy
infrastruktury, m.in. plac zabaw z urządzeniami dla młodszych i starszych.
- Chcielibyśmy, aby w tym roku wyko-

nawca przynajmniej rozpoczął roboty
w Złotorii – mówi Dorota Pruszyńska,
p.o. kierownika Referatu Inwestycji
i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Park będzie współfinansowany przez
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
O innych inwestycjach w Złotorii piszemy na rozkładówce.
(KM)

W Szkole Podstawowej w Gronowie powstały dwa oddziały przedszkolne w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach. Do przedszkola uczęszcza ok. 40 dzieci w wieku 3–6
lat. Przeczytacie o tym na str. 2. Fot. Krzysztof Zając
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Gmina wydziela z budżetu specjalny fundusz

Nasze sołectwa otrzymają prawie 700 tys. zł
Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie 681 tys. zł, które mieszkańcy będą
mogli wydać na swoje najważniejsze
potrzeby. 10 września rozpoczęły
się zebrania wiejskie. Ich głównym
punktem programu jest podział funduszy sołeckich na 2021 rok.
Decyzje w sprawie zwołania i przeprowadzenia zebrania wiejskiego, na
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12.
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16.
17.
x

Sołectwo

Brzezinko
Brzeźno
Grabowiec
Grębocin
Gronowo + Gronówko
Jedwabno
Kopanino
Krobia
Lubicz Dolny
Lubicz Górny
Mierzynek
Młyniec Drugi+Józefowo
Młyniec Pierwszy
Nowa Wieś
Rogowo
Rogówko
Złotoria
razem:

którym uchwalany jest budżet sołecki
podejmuje sołtys. Wójt gminy Lubicz
Marek Nicewicz, mając na względzie
stale rosnące zagrożenie epidemiologiczne, rekomendował gospodarzom
wsi, m.in. przygotowanie zebrania
na wolnym powietrzu. W przestrzeni
przed świetlicą, salą, remizą, co pozwoli zachować dystans społeczny, nawet przy dużej frekwencji. W przypadLm

—

Lm
Liczba mieszk.
sołectwa na
30.08.2020 r.

F w zł: (2+ 100 )xKb
Fundusz sołectwa nie
więcej niż 10 krotność
Kb

276
350
800
2 856
914
479
410
1958
2991
3419
414
703
637
481
372
604
2285
19 949

23 632,69
27 306,68
49 648,50
49 648,50
49 648,50
33 711,33
30 285,59
49 648,50
49 648,50
49 648,50
30 484,18
44 832,60
41 555,79
33 810,63
28 398,94
39 917,39
49 648,50
681 475 32

ku wyjątkowo niesprzyjającej pogody,
sołtys podejmie decyzję o przeniesieniu zebrania do środka obiektu.
Mieszkańcy powinni przestrzegać
obowiązku zakrywania ust i nosa
oraz dezynfekcji rąk. Urząd Gminy
Lubicz zaleca zabranie własnego długopisu (do podpisania listy). Wójt,
w obecnej sytuacji, proponuje również ograniczenie czasu zebrania do
minimum, czyli głównie rozliczenia
tegorocznych wydatków sołeckich,
przedstawienia propozycji do przyszłorocznego funduszu sołeckiego
oraz podjęcia w tej sprawie uchwał.
Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie
prawie 700 tys. zł. Najwięcej otrzymają
największe sołectwa, czyli m.in. Grębocin, Lubicz Dolny i Złotoria – niemal 50
tys. zł. Kwoty funduszu dla każdej miejscowości są przydzielane na podstawie
wzoru podanego w ustawie, w którym
największe znaczenie ma liczba osób zamieszkujących sołectwo.
Terminy zebrań podajemy w tabeli.
Uwaga! W razie, gdy liczba obecnych
będzie niewystarczająca do podjęcia uchwał, zebranie musi odbyć się
w drugim terminie, czyli w naszym
przypadku zawsze tego samego dnia,
pół godziny później niż podano w tabeli. Np. gdy zebranie jest zwołane na
19.00, to drugim terminem jest 19.30.
(KM)

Dbamy także o infrastrukturę dla młodszych mieszkańców

Młodzież będzie tu śmigać na desce
W Lubiczu Górnym ruszyła budowa
pumptracku z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią.
Inwestycja powinna być gotowa do
końca października tego roku.
Początkowo gmina wraz z pumptrackiem zamierzała zbudować plac zabaw
dla najmłodszych dzieci. Jednak zaproponowane przez oferentów kwoty znacznie przekraczały nasze założenia.
Inwestycję podzielono więc na dwa
etapy: budowę pumptracku łącznie
z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią oraz osobno budowę
placu zabaw. Rozdzielenie przyczyni
się także do uniknięcia ewentualnych
kolizji prac w przypadku wejścia na
teren dwóch wykonawców.
Wykonawca pumptracku plac budowy przejął pod koniec sierpnia. Zadanie powinno być gotowe do końca
października.
Jeszcze we wrześniu ma być ogłoszony przetarg na budowę placu zabaw dla
najmłodszych dzieci. W tym roku plano-
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Data i godz.
zebrania

Dzień

Miejsce

1

Teren przy sali szkoły

2

Teren przed wejściem głównym
do szkoły

10.09.2020
godz. 17.00

11.09.2020
godz. 17.00

14.09.2020
godz. 17.00

14.09.2020

wane jest umiejscowienie kilku atrakcyjnych elementów infrastruktury.
Przypominamy, że budowa pumptracku
z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią oraz placu zabaw to
kolejne kroki związane z rewitalizacją
Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym. W maju postawiono w tym miejscu
pierwszą w gminie toaletę publiczną.

Gmina stara się o dofinansowanie
zadania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego; Działanie:
Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014–2020.
(KM)

Teren obok remizy OSP

godz. 19.00

16.09.2020
godz. 17.00

16.09.2020

Teren za remizą OSP
4
Boisko Szkoły Podstawowej

godz. 19.00

17.09.2020
godz. 17.00

17.09.2020

5

18.09.2020
godz. 17.00

6

21.09.2020
godz. 17.00

21.09.2020

godz. 17.00

Parking przy świetlicy
Teren rekreacyjno -sportowy
8

24.09.2020
godz. 17.00

24.09.2020

godz. 17.00

Teren za remizą OSP
Plac przy świetlicy
10

28.09.2020
godz. 17.00

28.09.2020
godz. 19.00

Amfiteatr na boisku szkolnym

9

godz. 19.00

25.09.2020

Parking przed halą sportową przy SP

7

godz. 19.00

23.09.2020

Plac przy starej świetlicy
w Młyńcu Drugim
Teren przy małej świetlicy wiejskiej

godz. 19.00

Parking przy świetlicy wiejskiej
Przy świetlicy wiejskiej

11
Teren obok świetlicy wiejskiej

Dzieci pobawią się na nowym placu zabaw

Przedszkolaki uczą
się w Gronowie
Prawie 40 rodziców skorzystało
z możliwości posłania swojego kilkulatka do nowego przedszkola
w Gronowie. Przy budynku szkoły,
w którym mieszczą się jego oddziały,
powstaje też plac zabaw.

Fot. Kamil Chruściński Przekazanie placu budowy pod nowe miejsce rekreacji dla
młodzieży nastąpiło 25 sierpnia

Teren za świetlicą wiejską
3

Dwa oddziały przedszkolne powstały
w specjalnie zaadaptowanych na ten
cel pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Gronowie z inicjatywy społeczności tej miejscowości.
Intensywne prace w wakacje przyniosły efekty w postaci kolorowych i przyjaznych dla dzieci wnętrz.
Do gronowskiego 10-godzinnego
przedszkola uczęszcza blisko 40 dzieci, które mają zajęcia w dwóch grupach
3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków.
- Zainteresowanie pokazało, że
przedszkole w tej części gminy było
potrzebne – mówi Małgorzata Łęc
-Sienkiewicz, dyrektor Zespołu Eko-

nomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Lubiczu.
Na stałe zatrudniono cztery nauczycielki. Przedszkolaki będą miały język
angielski i zajęcia dodatkowe wprowadzone po konsultacji z rodzicami.
Dzieci jedzą w przedszkolu trzy posiłki – śniadanie, drugie śniadanie i obiad,
które w przystosowanych do tego pojemnikach są przewożone do Gronowa przez spółdzielnię „Lubiczanka”
z Przedszkola Publicznego „Chatka
Puchatka” w Lubiczu Górnym.
Dla przedszkola i szkoły w Gronowie powstaje też plac zabaw współfinansowany
z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego i budżetu gminy Lubicz.
- Zamówiliśmy pięć urządzeń, m.in. duże
obrotowe, sprężynowe i bujaczkę – mówi
Krzysztof Zając, radny z Gronowa.
W momencie zamykania tego numeru
biuletynu czekaliśmy na montaż placu.
(KM)

Rozpoczyna się inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców

Nowy dukt pieszo-rowerowy w naszej gminie
Jesienią przyszłego roku pojedziemy
ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 657 ze Złotorii do
Lubicza Górnego przez Nową Wieś.
Ta inwestycja wymaga wykupów wielu prywatnych gruntów, nietypowych
rozwiązań technicznych, dlatego jej
łączny koszt wynosi blisko 10 mln zł.
Umowę 18 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisał dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysław
Dąbrowski oraz wykonawca inwestycji
prezes ZDB Rogowo Krzysztof Wilczyński. W wydarzeniu uczestniczyli także
wicemarszałek województwa Zbigniew

Sosnowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosław Graczyk,
starosta toruński Marek Olszewski i wójt
gminy Lubicz Marek Nicewicz.
- To długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której głównym
celem jest poprawa bezpieczeństwa na
terenie gminy Lubicz – podsumowuje
wójt Marek Nicewicz – Tym razem będzie realizowany projekt budowy traktu
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 657, zapowiadany m.in. na
spotkaniach z mieszkańcami sołectwa
Nowa Wieś i Złotoria. Ścieżka cieszy
również turystów, bo szlak będzie łączył się z drogą rowerową przy DW

654 Złotoria – Osiek. To bardzo dobra
wiadomość dla nas wszystkich, a dodatkowo cieszy fakt, że za rok pojedziemy
ścieżką wybudowaną przez Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa, przedsiębiorcy z naszego terenu Krzysztofa Wilczyńskiego.
To będzie asfaltowa ścieżka pieszo
-rowerowa o długości 6,7 km, szerokości 2 m, przebiegająca pomiędzy
Lubiczem a wiaduktem nad autostradą po lewej stronie drogi wojewódzkiej, a następnie od tego miejsca do
Złotorii prawą stroną. Budowa potrwa rok, planowany termin oddania
do użytku to jesień 2021.

Koszt inwestycji to prawie 10 mln zł,
na które złożą się Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Lubicz i Starostwo
Powiatowe w Toruniu.
Prace przy budowie ścieżki powinny rozpocząć się we wrześniu. W związku z tym
przypominamy informacje, które były już
rozsyłane do mieszkańców. Właściciele działek, przez które ma przechodzić
ścieżka, otrzymują odszkodowanie, ale
warto dodatkowo zrobić zdjęcia działek,
uwzględniając wszystko, co się na nich
znajduje (na potrzeby wyjaśnienia wątpliwości w przyszłości).Przyznane już odszkodowania, jak i te w trakcie realizacji,
dotyczą rekompensaty za przejęcie grun-

tu i za części składowe, czyli ogrodzenie.
Jest to odszkodowanie za przeniesienie,
odtworzenie płotu w nowym miejscu
i za zajęty pod ścieżkę grunt. Rozbiórki
ogrodzenia dokonają ekipy wykonawcy ścieżki, natomiast postawienie go na
nowo leży w gestii właściciela działki. Koordynatorem służącym pomocą
w tych sprawach jest pracownik Urzędu
Marszałkowskiego - Alicja Kopyłowska tel. 56 62 18 350, e-mail: id.sekretariat@
kujawsko-pomorskie.pl.
Uwaga! Zapraszamy na spotkanie
w sprawie inwestycji z Mirosławem
Graczykiem - 28 września, godz. 18.00,
przy świetlicy w Nowej Wsi.
(JN)
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ZUK zleceń ma mnóstwo. Wykonuje drobne prace i poważne inwestycje

Pół roku spółki. Czy to się udało?
- Minęło pół roku od momentu rozpoczęcia działalności nowej spółki
gminnej Zakładu Usług Komunalnych, który powstał z połączenia
jednostki budżetowej Zarządu Dróg
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz spółki Lubickie Wodociągi. Jak pan ocenia nową spółkę
z tej perspektywy czasowej?
- To tylko pół roku, ale już mogę powiedzieć, że to była właściwa decyzja,
którą zresztą mogłem podjąć dzięki
zrozumieniu Rady Gminy Lubicz.
- Rozwińmy temat.
- Oceniając ZUK trzeba wziąć pod
uwagę kilka aspektów, przede wszystkim finansowy, ludzki i jakościowy.
Czy założenie tej spółki było dla niej
i gminy opłacalne? Czekamy na podsumowanie pierwszego półrocza. Ostateczny bilans będzie znany pod koniec
sierpnia, ale wstępne informacje są takie, że będzie on dodatni. To potwierdza, że jej powołanie miało sens.
- A czy w tym czasie zwolniono jakiś
pracowników?
- Tego pracownicy zarządu dróg obawiali się najbardziej, mimo naszych zapewnień, że tak się nie stanie. Kodeks
pracy mówi o zapewnieniu zespołowi
w takiej sytuacji zatrudnienia przez trzy
miesiące. My wydłużyliśmy to na pół
roku. To pół roku właśnie minęło. Co
istotne, od lipca wszyscy pracownicy
ZUK przeszli na nowe, korzystniejsze
finansowo umowy. Zgodnie z obietnicą, spółka podniosła im pensje, nie
tylko rekompensując brak trzynastek.
Na nowo ustanowiono też regulamin
otrzymywania premii uzależniony od
efektów pracy. Zresztą te efekty pracy
widać już teraz.
- Czyli efektywność pracy jest lepsza?
- Moim zdaniem – tak. ZUK zleceń ma
mnóstwo. Pracował w każdym z 17 naszych sołectw. To dziesiątki drobnych
zleceń. Niektóre z nich na swoją kolej
czekały przez lata, jak np. udrożnienie
i przywrócenie mieszkańcom traktu
pieszo-rowerowego w Jedwabnie. Ale
również, np. ogrodzono boisko w Kopaninie, udrożniono rów w Gronowie,
wyremontowano łazienki w Jedwabnie.

ZUK zajął się także dezynfekcją miejsc
publicznych. W ścisłej współpracy z jednostkami OSP podjął się instalowania
hydrantów wewnętrznych w remizach.
W ramach tych prac zostały modernizowane także hydranty zewnętrze wskazane przez strażaków. To kilka z wielu
przykładów. Wiemy, że nie wszystko
jeszcze działa tak sprawnie, jak powinno, np. mieszkańcy skarżyli się na bałagan na placach zabaw. Zwróciłem już na
to uwagę szefostwu spółki. Wnikliwie
przyglądam się jej funkcjonowaniu, lecz
ogólnie jej pracę oceniam dobrze.
- Czy ZUK prowadzi także większe
inwestycje gminne?
- Oczywiście. Naszą najbardziej kosztowną inwestycją, ale również wyczekiwaną
przez mieszkańców, jest rozbudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej. Obecnie Zakład
Usług Komunalnych buduje sieć w Lubiczu Dolnym, na ulicach: Jesionowej,
Klonowej, Kasztanowej, Leśnej, niebawem prace rozpoczną się również wzdłuż
ulicy Magnoliowej. Po zakończeniu robót
ZUK będzie odtwarzał nawierzchnię ulic
do stanu sprzed inwestycji, czyli ponownie pojawi się asfalt. Jeszcze w okresie
letnim planowane jest także rozpoczęcie
kanalizowania ul. Długiej w Krobi. To
wszystko w ramach projektu pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Lubicz”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich. To już kolejne etapy tego zadania.
W tym roku przeznaczymy na nie ponad
5 mln zł. Co więcej, sama spółka stara się
o dalsze dofinansowanie inwestycji już
poza aglomeracją, czyli na ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym.
- A jeśli już mowa o budowie kanalizacji, czytałem, że „Trwają także
prace projektowe i uzgodnienia dotyczące wybudowania głównego kolektora ściekowego do oczyszczalni
Toruńskich Wodociągów, który ma
przejąć docelowo ścieki z dużej części obszaru gminy Lubicz i skierować je do toruńskiej oczyszczalni”.
- To wynika z możliwości technologicznych naszej oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia została zaprojektowana
wiele lat temu na zupełnie inne ilości

nieczystości, a gmina rozwija się w tak
dużym tempie, że kolejne podłączenia
będą powodować przekroczenia możliwości przerobowych, do czego nie możemy dopuścić. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Powinny zakończyć się
w przyszłym roku. Stara oczyszczalnia
docelowo zostanie wyłączona. ZUK
pracuje także nad wyeliminowaniem
problemu awarii przepompowni ścieków, wynikającym z zapychania odpadami komunalnymi pomp do ścieków. Jest to efekt wyrzucania do toalet
rzeczy, które nigdy tam nie powinny
trafiać. Korzystając z okazji apeluję,
aby tego nie robić. Aparatura zapobiegająca awariom pomp funkcjonuje już
w 30 proc. infrastruktury kanalizacyjnej gminy. Kolejne czujniki pomp sukcesywnie montowane są w nieuzbrojonych do tej pory przepompowniach.
Takie urządzenie wysyła do Pogotowia
Kanalizacyjnego ZUK powiadomienie
o awarii w przepompowni, co pozwala
szybko podjąć interwencję. Pogotowie
teraz działa całą dobę.
- Pamiętam, że jeszcze przed wyborami mieszkańcy narzekali też na problem ciśnienia wody w kranach, a pan
obiecał, że ten problem rozwiąże.
- Od lat w naszej gminie był z kłopot
ciśnieniem wody, aż do całkowitego
jej zaniku. Próbowaliśmy znaleźć takie
rozwiązania techniczne, które w szybki sposób pozwolą przyczynić się do
podniesienia ciśnienia zwłaszcza w Lubiczu Górnym, Krobi i w Młyńcach.
Natomiast po analizach i wstępnych
przeliczeniach kosztów, wydaje się,
że jedynym słusznym rozwiązaniem
jest budowa nowego wodociągu pod
Drwęcą. Takie prace projektowe zostały
już zlecone. Nowy wodociąg poprawi
sytuację w całej gminie, bo dzięki temu
odciążymy kilka miejscowości. Średnica obecnego wodociągu jest zbyt mała,
a stan techniczny zbyt kiepski, więc
zwiększanie ciśnienia na przepompowniach mogłoby doprowadzić do rozszczelnienia i w konsekwencji pęknięcia
rury. Z kolei w drugiej części naszej
gminy Toruńskie Wodociągi budują wodociąg dla gminy Obrowo. Do tego wo-

dociągu chcemy podłączyć Grabowiec,
ale napotykamy na problemy organizacyjne związane z koronawirusem.
Uzgodnienia projektu budowlanego
trwają dłużej niż zakładaliśmy. Pierwotne plany były takie, że budowa ruszy
już w wakacje. Niestety, procedury się
przeciągają. Bardzo nam zależy na jak
najszybszym rozpoczęciu tej inwestycji.
- ZUK jako zadanie otrzymał także
utrzymanie dróg, a drogi w każdej
gminie, zwłaszcza wiejskiej, to główny temat narzekań.
- Spółka pozyskała nowe maszyny,
co ma bezpośrednie przeniesienie na
ilość wykonywanych zleceń. Jesteśmy
w stanie reagować szybciej na potrzeby naszych mieszkańców dotyczące
bieżącego utrzymania dróg gruntowych, chociaż zdajemy sobie sprawę,
że oczekiwania są takie „dziś telefon,
jutro naprawa”. Dążymy do tej sytuacji, jednak prosimy też o wyrozumiałość, bo nie wszystko można zrobić od
razu. Spółka w tym roku wyrównała
wiele kilometrów gminnych dróg gruntowych i zajęła się całą masą drobnych
spraw – uzupełnianiem oznakowania,
stawianiem luster drogowych, koszeniem. A nowe tematy pojawiają się codziennie. Podam przykład. Gdy pojechałem na kontrolę prac prowadzonych
w Grębocinie na terenie przy Polo, to
okazało się, że brakuje tam schodów
i chodnika łączącego przystanek ze
skwerem handlowym. Tym także zajmuje się ZUK.
- Jakie jeszcze inne prace ZUK ma
w swoim kalendarzu w najbliższej
przyszłości?
- W Lubiczu Dolnym spółka gminna będzie utwardzać ul. Leśną, a w Rogowie
wykona parking przy kościele. W Gronowie zajmie się przebudową szkoły na
przedszkole, a w Młyńcu Pierwszym
położy kostkę przy szkole. W Mierzynku w świetlicy wyremontuje podłogę,
a w Młyńcu Drugim zbuduje wjazd do
świetlicy. Ciągle trwa remont świetlicy
w Grębocinie, która w całości zostanie udostępniona mieszkańcom, dzięki
przeniesieniu przez gminę do szkoły
poradni psychologiczno-pedagogicz-

Fot. Kamila Mróz Marek Nicewicz: Jesteśmy w stanie reagować szybciej
na potrzeby naszych mieszkańców
dotyczące bieżącego utrzymania dróg
gruntowych, chociaż zdajemy sobie
sprawę, że oczekiwania są takie „dziś
telefon, jutro naprawa”

nej. Poważna robota szykuje się także
w Złotorii, gdzie uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę budynku remizy
strażackiej. Jako gmina przejęliśmy ten
obiekt i chcemy z niego zrobić porządną remizę wraz ze porządną świetlicą
wiejską. Chciałbym, aby ZUK uczestniczył w przetargu na wykonanie tego
projektu. Przebudowywać będziemy
też świetlicę w Lubiczu Górnym, aby
przygotować dodatkowe pomieszczenie
dla mieszkańców. Adaptując nieczynną
kaplicę, zwiększymy metraż i potencjał
tej świetlicy. Istotne jest również to, że
ZUK jako spółka może też pozyskiwać
zlecenie zewnętrzne, uzyskując dodatkowe pieniądze na swoją działalność.
I to już się dzieje. Analiza pół roku
funkcjonowania nowej spółki skłania
nas do wdrażania kolejnych pomysłów
mających wpływ na poprawę jej funkcjonowania i rozwój.
Rozmawiał Arkadiusz Kobyliński
Wywiad ukazał się 22 lipca
na portalu ototoruń.pl

Gmina Lubicz i miasto Sierpc nawiązały współpracę

Teraz będą też działać na wolnym rynku
Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz oraz burmistrz miasta Sierpc
Jarosław Perzyński podpisali list
intencyjny w sprawie powołania nowej spółki przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu oraz Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Sierpcu.
Prezesi spółek komunalnych ZUK Lubicz i ZGMiK widzą spore możliwości
zagospodarowania komercyjnych obszarów rynku usług sieciowych, drogowych, ogólnobudowlanych, po które teraz nie mogą sięgać. Dlaczego?
Jako spółki realizujące zadania własne
samorządów w 90 proc. przychodów,
z rynku mogą zebrać tylko 10 proc.
wartości obrotów. Takie ograniczenia
wynikają z ustawy o zamówieniach
publicznych. Dostrzegając potencjał
rynku i chcąc osiągać korzyści dla
rozwoju obydwu spółek, a co za tym
idzie samorządów, 31 lipca wójt gminy Lubicz i burmistrz miasta Sierpc
wyrazili zgodę na powołanie do życia nowego podmiotu. To otworzyło

zarządom spółek komunalnych z Lubicza i Sierpca drogę do powołania,
zorganizowania i wdrożenia nowego
podmiotu gospodarczego.
Podobne rozwiązania stosują również inne samorządy w Polsce, np.
w naszym regionie Włocławek i Inowrocław. Tak utworzone spółki mogą
zgodnie z prawem w pełni komercyjnie działać na wolnym rynku, realizując nieograniczone niczym zadania.
Nie obowiązują ich zasady 90/10 procent. Wszystkie wypracowane zyski
przeznaczane będą na rozwój infrastruktury samorządów – właścicieli.
Wolą władz Lubicza i Sierpca jest
zorganizowanie spółki z o.o. o kapitale założycielskim 10.000 zł, z większościowym udziałem ZUK Lubicz,
z siedzibą w Lubiczu i na bazie możliwości lokalowych, sprzętowych, ekonomicznych i organizacyjnych ZUK-u.
O składzie rady nadzorczej oraz zarządu wspólnicy zdecydują poprzez walne zgromadzenie, które odbędzie się
po zarejestrowaniu nowej spółki, pod
nazwą „Senikal”, w KRS toruńskiego

Sądu Rejonowego. Obydwa samorządy
zakładają, że spółka będzie gotowa do
działalności jesienią tego roku. Łącznie potrzebnych będzie 12 nowych pracowników. Założyciele nowej spółki
przeanalizowali możliwości rynkowe
i wiedzą, że od zaraz będą do zrealizowania duże potrzeby deweloperów,

drogowców, klientów indywidualnych.
Dlaczego Sierpc? Negocjacje z gminami ościennymi nie dały oczekiwanego
rezultatu, natomiast najkorzystniejsze
warunki zawiązania partnerstwa udało
się ustalić z samorządem Sierpca.
- Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców miasta Sierpca zainicjo-

List intencyjny włodarze samorządów podpisali 31 lipca w Lubiczu

waliśmy powstanie nowej spółki we
współpracy z gminą Lubicz – mówi
Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca.
- Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć
przychody spółki komunalnej w oparciu o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Z uwagi na obostrzenia
wynikające z przepisów prawa, funkcjonowanie spółek komunalnych na
rynku komercyjnym jest mocno ograniczone. Aby umożliwić zwiększenie
przychodów naszych spółek zasadnym
jest powołanie instytucji „spółki – córki” mającej pełną możliwość działania
na rynku usług komercyjnych.
- Nasze samorządy łączy więc otwartość i dostrzeganie potrzeb – wyjaśnia
Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz.
– Podam prosty przykład. Spółka komunalna buduje sieć kanalizacyjną, ale
wybudowanie przyłącza to już zadanie
dodatkowe, którego spółka nie może
wykonywać, nawet jeśli są możliwości, ponieważ ograniczają ją ustawy.
Spółka z.o.o, którą powołujemy wychodzi temu naprzeciw.
Tekst i fot. (KM)
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Tak zmienia się otoczenie, w którym mieszkamy

Nasze sołectwa wzrastają w siłę
Place zabaw, boiska, chodniki, drogi, lampy, ławki – dziesiątki zadań
codziennie jest realizowanych w wielu miejscowościach gminy Lubicz.
Większość powstała z inicjatywy
społeczności lokalnych.
Plac zabaw przy ul. Leśnej w Lubiczu Dolnym miał zostać rozbudowany
o skatepark. Powstał projekt i wycena
tego przedsięwzięcia, która niestety jest
zdecydowanie zbyt duża – 165 tys. zł.
W związku z tym rada sołecka zdecydowała przesunąć środki na remont i modernizację cieszącego się powodzeniem placu zabaw przy ul. Tulipanowej. Pojawią
się tam nowe elementy: bocianie gniazdo
i wielofunkcyjny zamek, wyremontowana będzie huśtawka, zjeżdżalnia i pociąg.
Teren zostanie doświetlony lampą uliczną, uschnięte tuje zastąpią mniej wymagające rośliny, przybędzie koszy. Wzdłuż
ulicy Tulipanowej zamontujemy trzy
komplety ławek z koszami.
Z kolei na ul. Toruńskiej trwa pielęgnacja drzew. Przycięto już uschnięte
gałęzie niektórych okazów rosnących
wzdłuż chodnika, na zabiegi oczyszczające czekają jeszcze pozostałe
drzewa. Niebawem przy sklepie MTM
ustawimy lustro pomagające bezpiecznie wyjechać z parkingu w ul. Toruńską. Powstaje też właśnie dotyczący
Lubicza Dolnego projekt przebudowy
ul. Narcyzowej od Tulipanowej do
wiaduktu oraz dokumentacja na oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lipowej i na wiadukcie nad autostradą.
Wspólnymi siłami można wiele
W Grębocinie sporo zmian. Z inicjatywy
wójta Marka Nicewicza wybudowano
schody i przejście z przystanku autobusowego przy drodze na Olsztyn wprost
na plac pod kasztanami. Dzięki temu nie
trzeba już chodzić naokoło całego skweru, można komfortowo pójść na skróty.
Przejście wykonano z kostki betonowej, wyposażono w barierki ochronne,
uporządkowano skarpę. Zbiegło się to
z inicjatywą mieszkańców i rady sołeckiej w postaci uporządkowania terenu
zielonego za sklepem odzieżowym,
gdzie zazwyczaj parkowały samochody
i zrobiło się tam klepisko. Teren zrekultywowano, nawieziono nowej ziemi,
zasiano trawę, zabezpieczono gazonami
kwietnymi. Przy okazji rada sołecka pomyślała o możliwości postawienia tam
choinki bożonarodzeniowej, wbudowując w grunt specjalny stojak pod świąteczne drzewko. Jest więc szansa, że grębociński „dołek” rozbłyśnie w tym roku
światełkami na choince.
W tym czasie przycięto także uschnięte gałęzie starej lipy rosnącej przy placu, bowiem zagrażały przechodniom.
Warto przypomnieć, że przycięte będą
również drzewa na terenie szkoły.
Są to niebezpiecznie pochylone lub
uschnięte topole i akacje.
Z kolei z inicjatywy radnej Małgorzaty
Jurkiewicz na wniosek mieszkańców,

gmina zabrała się za uporządkowanie wyjazdu spod kościoła od strony cmentarza
w ulicę Okrężną. W tym miejscu zdarzały
się stłuczki i niebezpieczne sytuacje drogowe, głównie z powodu słabej widoczności na skrzyżowaniu oraz niejasnej
organizacji ruchu. Dlatego w pierwszej
kolejności przycięto zbyt wysoki żywopłot, postawiono znak stopu dla wyjeżdżających z ul. Pronobisa, a w najbliższych tygodniach zostanie wybudowany
odcinek chodnika od brzózek do skrzyżowania. Przy okazji na asfalcie pojawi
się pozioma linia stopu, aby kierowcy nie
mieli wątpliwości co do pierwszeństwa
przejazdu, który obecnie jest przyznany
pojazdom jadącym ul. Okrężną.
W Grębocinie trwa remont świetlicy
wiejskiej odzyskanej po przeniesieniu poradni pedagogicznej do budynku szkoły.
O wymienionych oknach już pisaliśmy,
we wrześniu zostaną zmodernizowane
pomieszczenia wewnątrz, a w październiku urządzone i umeblowane. Natomiast
na placu przy ul. Owocowej ma niebawem powstać przyłącze wodne, co w połączeniu z już istniejącą szafką energetyczną pozwoli na lepsze wykorzystanie
tego terenu rekreacyjnego.
Remontowana, a właściwie budowana
od podstaw jest również ul. Toruńska
i Kresowa, a w północnej-zachodniej
części wsi (po stronie kościoła) działa
już sieć gazowa. Wreszcie mieszkańcy
mogą się do niej przyłączyć i wymienić
piece węglowe na gazowe.
Ponieważ od dłuższego już czasu chodnik, pełniący również funkcję ścieżki
rowerowej, wzdłuż drogi wojewódzkiej
552 do Łysomic budził wiele zastrzeżeń,
jest porośnięty i prawie nieprzejezdny,
wójt Marek Nicewicz porozumiał się
z jego właścicielem, czyli Zarządem
Dróg Wojewódzkich co do jego rewitalizacji. Dzięki temu w najbliższych dniach
trakt ten zostanie najpierw uwolniony od
chwastów, po czym będzie dodatkowo
oczyszczony mechanicznie. W przyszłości planowana jest zmiana nawierzchni na
asfaltową. Nadal nie możemy jednak doczekać się konkretnych decyzji ZDW co
do remontu chodnika przy tej drodze na
zabudowanym odcinku ul. Dworcowej.
Sprawę monitorują radni Grębocina przy
wsparciu wójta gminy.
Czeka nas jeszcze wycinka traw wzdłuż
Strugi Toruńskiej, czyli popularnej „Bachy”. Część mieszkańców Grębocina
w ramach zajęć rekreacyjnych wędruje
pieszo i z kijkami nordic walking po tej
trasie, a tegoroczne przyrosty roślinności
uniemożliwiają spacery. Grupa inicjatywna, przy współpracy z Radą Sołecką
i służbami Urzędu Gminy Lubicz, zamierza przeprowadzić przekoszenie pasa terenu wzdłuż brzegu. Chętnych zapraszamy do włączenia się, wystarczy kontakt
z Beatą Żurawską – sołtysem Grębocina.
Spotkanie z historią
Od kilku tygodni mieszkańcy Jedwabna mogą skorzystać z udrożnionego
traktu, wzdłuż Drwęcy, odwiedzając

Fot. Piotr Dąbrowski Brzeźno. Zamontowano drzwi tarasowe, którymi bezpośrednio
można wyjść na plac za świetlicą

Fot. Jarosław Nadolski Grębocin. Nowe schody i przejście z przystanku autobusowego przy drodze krajowej wprost na plac pod kasztanami

grodzisko Poganka. Co teraz gmina
planuje w tym miejscu?
Urząd gminy zajął się traktem na wniosek zebrania wiejskiego w Jedwabnie.
Miejsce zostało uporządkowane przez
Spółdzielnię Socjalną „Lubiczankę”
i Zakład Usług Komunalnych. Dzięki
temu cała trasa spacerowo-rowerowa
stała się dostępna dla mieszkańców.
- Część osób od samego początku
była za tym – mówi sołtys Jan Strzelecki. – A teraz nawet ci, którzy nie
byli są zadowoleni i dziękują za załatwienie tej sprawy.
Jeszcze we wrześniu trakt zostanie
oznakowany jako trasa turystyczna,
a na tablicy informacyjnej znajdzie się
także informacja o częściowo zachowanym średniowiecznym grodzisku
Poganka, położonym bezpośrednio
przy korycie Drwęcy, około 1,5 km od
pierwszych zabudowań.
Przy wejściu na trakt od strony
Jedwabna i Lubicza Dolnego zostaną
dodatkowo ustawione szlabany, po to,
aby to miejsce przeznaczone do spacerowiczów i rowerzystów nie zostało
rozjeżdżone samochodami.
W następnych sezonach trakt będzie
wzbogacony o małą infrastrukturę.
Farby poszły w ruch
Dzieje się też w Rogówku. – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubiczu robi
nam właśnie gruntowy remont świetlicy
– mówi Bogdan Laskowski, sołtys Rogówka. – To malowanie ścian i sufitów
oraz elementów drewnianych.
Mieszkańcy Rogówka stwierdzili, że
świetlica, w której odbywają się nie tylko
zebrania, ale również imprezy integracyjne skupiające różne środowiska, to centralne miejsce tej miejscowości, dlatego
wymaga zadbania wewnątrz i zewnątrz.
W tym roku więc teren przed budynkiem
oświetlono, podobnie jak plac zabaw,
montując dwie lampy ledowe (na słupie
i na ścianie). Natomiast za świetlicą położono 400 m kw. kostki brukowej.
Imprezy w lepszych warunkach
O świetlicę dba także sołectwo Brzeźno. Kolejny rok, remontując ją, aby
mieszkańcy mogli się spotykać w jak
najlepszych warunkach. Zamontowano
drzwi tarasowe, którymi bezpośrednio
można wyjść na plac za świetlicą. –
Plac został też ogrodzony, oczyszczony i przygotowany do nasadzeń – wyjaśnia Piotr Dąbrowski, sołtys Brzeźna,
który planuje także wyposażyć to miej-

Fot. Jarosław Nadolski Jedwabno. Taka tablica informacyjna zostanie ustawiona na
trakcie w Jedwabnie

Fot. Kamil Chruściński Rogówko. W świetlicy malowane są ściany i sufity
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Drogi, drogi

Fot. FB Sołectwo Kopanino Kopanino. Betonowy stół do ping-ponga

Potrzeba budowy i modernizacji dróg gminnych jest ogromna, a prac z tym związanych również dużo. Każde
z tych przedsięwzięć wymaga dokumentacji projektowej, uzgodnień, uporządkowania własnościowych gruntów,
ogłoszenia przetargów, wykonania i odebrania robót. Wszystko to toczy się na bieżąco, podajemy więc, co obecnie
jest przedmiotem prac, które będą miały swój finał jesienią tego roku i ewentualnie wiosną 2021 (przesunięcia
wynikać mogą z aury oraz procedur spowolnionych przez epidemię covid-19).
•
W Lubiczu Dolnym: ul. Tęczowa i Mostowa, ul. Narcyzowa od Tulipanowej do wiaduktu.
•
W Lubiczu Górnym: ul. Rzemieślnicza
•
W Krobi: ul. Poprzeczna oraz jedna z bocznych uliczek bez nazwy od ul.Dolina Dębów
na wysokości ul. Dolina Marzeń
•
W Grębocinie: ul. Toruńska, Księżycowa, Osiedlowa
•
W Gronowie: droga gminna 100741C oraz 100743C w Gronówku
•
W Grabowcu: ul. Malinowa i Wiśniowa, parking i zatoczka przy kościele
•
W Złotorii: ul. Piastów od strony ul. Pomorskiej
•
W Brzezinku: droga gminna 100742C
•
W Brzeźnie: droga gminna 100737C od DW 648 do wsi
•
W Rogowie: droga gminna 100733C do powiatówki
•
W Mierzynku: ul. Farmerska, droga wewnętrzna od ul.Wiejskiej do Zielonej Puszczy.
(JN)
sce w grilla. Przyjemnie i ciepło będzie
również podczas wydarzeń w środku,
ponieważ piec spalinowy wyeliminowano, stawiając na ogrzewanie elektryczne i montując grzejniki wektorowe.

Fot. Jarosław Nadolski Złotoria. Uporządkowano drogę do ruin zamku

Dla młodszych i starszych
Na terenie Kopanina niedługo staną
nowe ławki, a na Alei Dębów będzie
doświetlony zakręt.

Fot. Kamil Chruściński Młyniec Pierwszy. Poszerzanie parkingu przy szkole

Fot. Jarosław Nadolski Lubicz Dolny. Plac zabaw przy ul. Tulipanowej zostanie wyremontowany i uzupełniony

Prąd doprowadzono też do boiska, dzięki czemu również tu można planować
stałe oświetlenie. Z kolei plac zabaw
wzbogacił się o czworokąt sprawnościowy. Z funduszu sołeckiego zakupiono także betonowy stół do ping-ponga,
który postawiono przed świetlicą. Panowie z rady sołeckiej wraz z innymi
pomocnymi mieszkańcami specjalnie
pod niego sami ułożyli kostkę, a relację
z tego czynu społecznego można zobaczyć na profilu FB Sołectwo Kopanino.
Podobny stół do ping-ponga zamówiła
również Danuta Wojciechowska, sołtys
Grabowca, doposażając kompleks rekreacyjno-sportowy. Młodsze dzieci na
pewno ucieszą się z karuzeli, a starsze
z elementu skateparku. – Obłożymy go
jeszcze kostką – mówi pani sołtys.

Fot. Kamil Chruściński Młyniec Drugi. Tablice kierunkowe pozwalają służbom sprawniej dotrzeć pod wskazany adres

Będzie gdzie zaparkować
W Rogowie, przy kościele, powstanie
parking wiejski. – Na razie trwają procedury – mówi sołtys Sławomir Sacharuk. – Ale parking przewidziany jest do
wykonania w tym roku.
Sołtys przewiduje, że powinno się na
nim zmieścić ok. 20 samochodów.
Pieniądze z budżetu sołeckiego od
lat w infrastrukturę wsi inwestuje też
Młyniec Pierwszy.
- Uznaliśmy, że tym razem priorytetem jest poszerzenie parkingu przy
szkole – mówi Marian Wernerowski z rady sołeckiej. – Trzykrotnie
zwiększyliśmy jego pojemność, ponieważ teraz może na nim parkować

21, zamiast siedmiu samochodów.
Poza tym sołectwo finalizuje ogrodzenie
szkoły od placu zabaw i „orlika”, z których popołudniami będzie można skorzystać, wchodząc osobnym wejściem.
- Dzieci i młodzież często przyjeżdżają
tutaj rowerami, dlatego dla nich stawiamy także stojak na 18 rowerów, a do
tego dwie ławki, dla rodziców czekających na dzieci – tłumaczy pan Marian.
Sołectwo Młyniec Pierwszy w tym roku
chce jeszcze zająć się kolejnym etapem
sukcesywnie budowanego chodnika.
Nie tylko droga do ruin
Jest kolejna dobra wiadomość dla
mieszkańców Złotorii. Można rozpocząć prace nad rozbudową parku przy
ul. 8 Marca, nazywanego przez radę
sołecką Rodzinnym Parkiem Rekreacji i Wypoczynku. Została podpisana
umowa na dalsze zagospodarowanie
tego miejsca, dzięki czemu powstaną
tu nowe place zabaw (dla najmłodszych i tych nieco starszych), mała
infrastruktura, nasadzenia. To ważne
miejsce nie tylko dla mieszkańców
Złotorii, ale także dla rowerzystów,
bowiem umiejscowione jest przy budowanej ścieżce rowerowej Złotoria –
Lubicz oraz Złotoria – Osiek. Dobiega
też końca budowa ulic Ciechocińskiej,
Flisackiej i Szkolnej, projektuje się ul.
Piastów od strony ul. Pomorskiej.
Uporządkowano również drogę do
ruin zamku, można teraz docierać bez
przeszkód w to piękne miejsce pieszo
i rowerem, a dla obsługi spływów i imprez plenerowych stanowi to wielkie
udogodnienie. Przy okazji został wymieniony niezbyt dobrze postrzegany
przez turystów szlaban na słupki parkingowe, co z pewnością stanowi lepszą zachętę do wejścia na ten teren.
Niebawem przy wejściu zamontowana
zostanie specjalna tablica informacyjna
z opisem historii zabytku, a w pozostałej części terenu tabliczki kierunkowe.
Pod ruinami funkcjonuje już pomost
pływający dla kajakarzy, teren wykoszono i oczyszczono, stoją kosze na
śmieci. W planach jest dalsze dostosowywanie tego zabytkowego miejsca do
potrzeb turystów.
Boisko i wiata
Rozpoczęły się też prace nad uporządkowaniem terenu wokół świetlicy
w Nowej Wsi, gdzie, wręcz od zera, ma
powstać boisko. Zostanie nawieziona
nowa ziemia i obsiana trawą, a także
ogrodzona całość z wykonaniem piłkochwytów. W następnej kolejności na ten
teren będzie przeniesiemy plac zabaw
spod świetlicy, który z czasem wzbogaci
się o dodatkową infrastrukturę. Zakres
tych wszystkich prac jest duży, dlatego
został rozłożony na etapy. Podstawową
część działań zaplanowano na jesień,
pozostałe wiosną i w ciągu następnych
miesięcy. Przy okazji tych porządków
zostanie rozebrany stary budynek gospodarczy przy świetlicy.

Nad Drwęcą w Nowej Wsi stanie zaś
wyremontowana wiata. Będzie służyć wędkarzom i kajakarzom. Trwają
również procedury przygotowawcze
do budowy ścieżki pieszo-rowerowej
Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny
(więcej o tym piszemy na str. 2).
Place zabaw
W sołectwie Gronowo w tym roku powstaną aż dwa place zabaw. Pierwszy
z budżetu obywatelskiego powiatu
i budżetu gminy Lubicz – przy szkole, w której od tego roku jest także
przedszkole. O przedszkolu piszemy
szerzej na str. 2. W momencie zamykania tego numeru biuletynu czekaliśmy
na montaż placu. Drugi plac zabaw na
przełomie września i października zostanie umieszczony w Gronówku przy
blokach. Zdecydowali o tym mieszkańcy na zebraniu sołeckim podczas
ubiegłorocznych zebrań wiejskich,
przeznaczając na to 13 tys. zł z budżetu sołeckiego, który jest wydzielony
z budżetu gminy. Poza tym na wniosek
sołtysa Gronowa zamontowano dwie
skrzynki na „Gońca” i inne druki. Stoją
one przy sklepie oraz pod blokami. Są
to przezroczyste pojemniki, z których
każdy może „poczęstować” się umieszczoną tam gazetą. To prosty sposób na
dostęp do informacji dla tych, którzy
szukają często „Gońca” i nie mogą go
znaleźć. W planach jest również wybudowanie pierwszego z fragmentów
chodnika od schodów kościoła, wzdłuż
drogi w kierunku bramy pałacu oraz
postawienie znaków porządkujących
ruch na skrzyżowaniu pod kościołem.
Będzie to skrzyżowanie równorzędne,
z pierwszeństwem nadjeżdżających
z prawej strony.
Poprawa estetyki wsi
Tutaj warto wspomnieć m.in. o interesujących witaczach przygotowanych
w tym roku w dwóch sołectwach –
Grębocinie i Brzezinku.
- Jeszcze w tym roku chcemy wymienić na nowy płotek przy krzyżu – mówi
Jacek Witkowski, sołtys Brzezinka.
W Brzezinku na przełomie października i listopada będą też sadzone drzewa
i krzewy. Referat Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Lubicz zakupi dla sołectwa 18 śliw ozdobnych, które
uatrakcyjnią teren wokół kaplicy, a cztery
krzewy skwerek i plac zabaw.
Nasadzenia w tym roku planowane
są jeszcze w Grębocinie, Kopaninie
i Młyńcu Drugim.
Młyniec Drugi cieszy się z wybudowanej
przez gminę świetlicy wiejskiej, dbając
o zagospodarowanie jej otoczenia. Przy
budynku ustawiono okazałe donice, które rada sołecka pozyskała od sponsora,
a rosnące w nich kwiaty zakupiły panie
z miejscowego KGW. W sołectwie trwa
teraz także ustawianie adresowych tablic
kierunkowych, a w planie jest znakowanie kolejnych sołectw.
Kamila Mróz, Jarosław Nadolski
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Spółka weszła na ul. Magnoliową

Te domy podłączą do rury
Trwa budowa kanalizacji w Lubiczu Dolnym. Jeszcze w tym miesiącu pracownicy lubickiego Zakładu
Usług Komunalnych przeniosą się
do Krobi.
Roboty rozpoczęły się w kwietniu.
Kanalizacja została położona na ul.
Leśnej, Klonowej, Toruńskiej, Jesionowej oraz Kasztanowej, gdzie po
robotach instalacyjnych ZUK przystąpi do odtworzenia nawierzchni as-

faltowej. Obecnie sieć kanalizacyjna
jest budowana na ul. Magnoliowej.
W ten sposób gmina realizuje rozpoczęty
w ubiegłym roku ze środków unijnych
projekt skanalizowania aglomeracji
lubickiej. Inwestycja miała rozpocząć
się jeszcze w poprzedniej kadencji, ale
mimo sześciokrotnych prób, nie doszła do skutku. Umożliwiło to dopiero
podzielenie jej na etapy przez obecne
władze gminy oraz zaangażowanie się
w budowę sieci przez ZUK. Dzięki temu

w ubiegłym roku skanalizowano część
Krobi i Lubicza Górnego, gdzie także
położono wodociąg.
Jeszcze w tym miesiącu, po skończeniu
prac na wymienionych ulicach w Lubiczu Dolnym, ZUK zajmie się skanalizowaniem ul. Długiej w Krobi.
Pozostałe sieci w gminie będą budowane w ramach możliwości finansowych
i technicznych, głównie z własnych
środków gminy.
(KM)

Fot. Kamil Chruściński Odtwarzanie nawierzchni na ul. Leśnej w Lubiczu Dolnym

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
• W tym roku bioodpady w naszej
gminie są odbierane z nieruchomości przez cały rok. Do 28 listopada
bez zmian, w okresie zimowym:
od grudnia do marca raz na miesiąc
(szczegółowe informacje zostały
zawarte w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych wysłanym
do mieszkańców oraz na stronie internetowej bip.lubicz.pl w zakładce
„Gospodarka odpadami”).
• W październiku organizujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych
(zgodnie z tym samym harmonogramem): 21 października w Brzezinku,
Brzeźnie, Grębocinie, Gronowie,
Gronówku, Rogowie i Rogówku;
22 – w Grabowcu, Jedwabnie i Kopaninie; 23 – w Lubiczu Dolnym;
27 – w Lubiczu Górnym; 28 – w Nowej Wsi i Złotorii; 29 – w Józefowie,

Krobi, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym i Młyńcu Drugim. Osoby, które
chcą pozbyć się starych mebli, kanap,
stołu, krzeseł itd. powinny to zgłosić
telefonicznie do Referatu Gospodarki
Odpadami pod nr 56 621 21 28 lub
e-mail go@lubicz.pl - najpóźniej pięć
dni przed planowanym terminem
wywozu. Do gabarytów nie należy
sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane i opony.
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy
ul. Promowej w Lubiczu Górnym
jest czynny: do 31 października
od 10.00 do 18.00, od 1 listopada
do końca lutego od 8.00 do 16.00,
w każdą sobotę od 9.00 do 14.00.
Przypominamy, że do PSZOK można dostarczyć tylko posegregowane
odpady komunalne, odpady budow-

lane i rozbiórkowe są przyjmowane
do 1m3 na rok (jedno gospodarstwo
domowe), a pozostałe odpady segregowane bez limitu. Telefon kontaktowy do pracownika PSZOK:
797 999 886 (czynny w godzinach
funkcjonowania punktu).
• Uwaga! Przypominamy, że w workach na plastik powinien znaleźć
się tylko plastik, w tych na papier
wyłącznie papier, a w tych na szkło
tylko butelki. Worki muszą być
zawiązane. Pozostałe odpady komunalne trafiają do pojemników na
śmieci zmieszane.
• Osoby, które chcą otrzymać książeczkę opłat na 2021 rok powinny
poinformować o tym Referat Gospodarki Odpadami do końca października telefonicznie lub e-mail.
(DK)

Profilaktyka Covid-19

„Lubiczanka”
walczy z koroną
Lubicka Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” dezynfekuje i ozonuje
obiekty użyteczności publicznej
w ramach projektu finansowanego
przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Spółdzielnia takie usługi wykonuje również komercyjnie.
- Mamy dwa urządzenia do dezynfekcji i jeden ozonator, a kolejne dwa są
już w drodze do nas – mówi Mirosław
Jackiewicz, prezes spółdzielni. „Lubiczanka” jest jednym z podmiotów,
które w naszym regionie na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, w razie potrzeby,

wykona dezynfekcję (przez zamgławianie) lub ozonowanie w szkołach,
przedszkolach, uczelniach, internatach czy kościołach. Za usługę zapłaci
Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Projekt powstał w ramach profilaktyki koronawirusa, ale używane, biodegradowalne, preparaty mają także
potwierdzone działanie bakteriobójcze
i grzybobójcze.
Spółdzielnia ozonowanie i dezynfekcję
wykonuje również komercyjnie. Zainteresowani mogą kontaktować się pod
numerem tel. 604 580 250 lub za pośrednictwem strony www.lubiczanka.pl.
(KM)

Gdzie załatwisz swoje sprawy?

Świadczenia rodzinne
Instalacje na domach mieszkańców w budynku urzędu
Gmina wnioskuje o dofinansowanie

Na początku lipca złożyliśmy do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
wniosek o dofinansowanie projektu
p.n. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy
Lubicz”. Czekamy na odpowiedź.
Gmina wnioskuje o wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020. Wartość ogólna zadania wynosi ponad 2 mln zł, w tym
dofinansowanie prawie 1 mln zł.

Przedmiot projektu to instalacja systemów wytwarzających energię z odnawialnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Instalacja fotowoltaiczna
zostanie zamontowana na prywatnych
budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
Brzeźno, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Kopanino, Krobia, Lubicz
Dolny i Górny, Mierzynek, Młyniec
Pierwszy i Drugi, Nowa Wieś, Rogowo,
Rogówko oraz Złotoria.
Beneficjentem projektu jest gmina Lubicz, jednak bezpośrednimi użytkownikami, mającej powstać infrastruktury,
będą przede wszystkim osoby korzy-

stające z zamontowanych mikroinstalacji. Do projektu zakwalifikowano
pierwsze 78 wniosków (przypominamy, losowanie przeprowadziliśmy na
żywo na FB „Gmina Lubicz”). Pozostałe 24 budynki mieszkalne znajdują
się w rezerwie, gdyby któryś z zakwalifikowanych mieszkańców zrezygnował
z uczestnictwa.
- Mamy nadzieję, że nasz projekt zyska
aprobatę Urzędu Marszałkowskiego,
dzięki czemu uda się uzyskać dofinansowanie, które zagwarantuje realizacje
tej inwestycji – mówi Dorota Pruszyńska, p.o. kierownika referatu inwestycji.
Opr. (KM)

Od 3 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zajmuje
dwie siedziby.

Główna siedziba GOPS w Lubiczu
Dolnym mieści się przy ul. Toruńskiej
56. Tutaj można załatwić: wszystkie
świadczenia z pomocy społecznej;
sprawy dotyczące usług opiekuńczych,
dodatków mieszkaniowych, energetycznych, stypendiów szkolnych, asystentury rodziny, przemocy w rodzinie
oraz złożyć wnioski i skargi.
Kontakt: 56 674 21 55 lub 56 674 21 56
lub poprzez email: gopslubicz@home.pl.
Przy ul. Toruńskiej 21 w budynku B
Urzędu Gminy Lubicz załatwiamy spra-

wy z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także uzyskamy poradnictwo psychologiczne.
Kontakt: 500 280 473 lub 500 280 657
lub poprzez email: swiadczenia@
gopslubicz.home.pl
Uwaga! We wrześniu br. wnioski na
zasiłki rodzinne i świadczenie „Dobry Start” należy pobierać i składać
w świetlicy środowiskowej przy głównym budynku GOPS w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56.
GOPS pracuje w poniedziałki, środy
i czwartki w godz. 7.00-15.00, we
wtorki w godz. 7.00-17.00, a w piątki
7.00–14.00.
Opr. (KM)

Tutaj zrobisz to od ręki

Nasze kanały komunikacyjne

Skąd czerpać informacje o gminie? Rolniku, możesz
Strona internetowa, profil gminny na FB i profile sołeckie, system
SMS, „Goniec gminny”, newsletter,
to tylko parę dostępnych źródeł
informacji, które przygotowujemy
dla mieszkańców naszej gminy.
Jakie aktualnie prowadzimy inwestycje
i projekty społeczne? Kiedy odbędzie się
zebranie wiejskie? Jakie zmiany następują w harmonogramie odpadów? Kiedy otwarty jest PSZOK? O jakie dotacje
możesz się starać? Odpowiedzi na te
i dziesiątki innych pytań znajdziecie Państwo w bezpłatnych kanałach komunikacji, które specjalnie przygotowujemy dla
mieszkańców każdego dnia.
Jednym z priorytetów władz gminy
Lubicz jest bowiem prowadzenie

bieżącej i rzetelnej polityki informacyjnej. W tej chwili mieszkańcy
gminy informacje mogą pozyskiwać
z kilkudziesięciu darmowych źródeł
– w zależności od preferencji. Przypominamy, są to:
• aktualizowany na bieżąco serwis
internetowy www.lubicz.pl (tylko
w tym roku samym aktualności, bez
licznych aktualizacji, opublikowaliśmy ponad 200).
• gminny profil fejsbukowy „Gmina Lubicz” (ok. 500 informacji
rocznie)
• 17 profili sołeckich prowadzonych
przez sołectwa
• ukazujący się kilka razy w roku
„Goniec gminny” – wydawany zarówno w formie papierowej, jak

i dostępny w wersji elektronicznej
w formacie pdf na naszej stronie
internetowej – jeśli więc do kogoś
z Państwa z powodu epidemii nie
dotarł ostatni numer, to można go
przeczytać na www.lubicz.pl)
• System SMS (druk do wypełnienia
znajdziecie na podanej wyżej stronie internetowej)
• Kanał na YouTube „Gmina Lubicz”
• Newsletter Gminy Lubicz (wysyłany raz w tygodniu)
• Tradycyjne gabloty sołeckie
• Tradycyjne tablice sołeckie
• Ulotki informacyjne.
Aby wiedzieć czym żyje gmina, wystarczy tylko chcieć się dowiedzieć.
Zachęcamy.
(KM)

spisać się w urzędzie
W całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim
dla rolników jest obowiązkowy.
Mają na to czas do 30 listopada.

Urząd Gminy Lubicz dla spisujących się
przygotował specjalne stanowisko

Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach
indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Ostatecznie dostępne metody spisu
to: przez Internet lub telefonicznie pod
nr tel. 22 279 99 99. Dla osób, które chciałyby spisać się same, a nie dysponują dostępem do komputera i internetu Urząd
Gminy Lubicz przygotował stanowisko
w sali obsługi interesantów. Zapraszamy
- wejście z tyłu budynku głównego.
Szczegółowe informacje o spisie:
www.spisrolny.gov.pl.
Tekst i fot.(KM)
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Gminne kąpielisko cieszyło się dużym zainteresowaniem

Wakacje w Józefowie
Liczni mieszkańcy na plaży, odpoczywający i zażywający kąpieli oraz cztery uratowane osoby przez ratowników.
Ofiar zero. Czy może być lepszy bilans
tegorocznego sezonu w Józefowie?
Przez dwa wakacyjne miesiące spotykaliśmy się nad jeziorem w sołectwie
Młyniec Drugi. W tamtym roku Urząd
Gminy Lubicz, po raz pierwszy w historii, pilotażowo zorganizował w Józefowie „miejsce czasowo wykorzystywane
do kąpieli”. W tym roku otworzyliśmy
pełnoprawne kąpielisko. Zależało nam
na zorganizowaniu kąpieliska również
ze względu na pandemię i ograniczenia związane z urlopowymi wyjazdami.
Mimo trudności dopełniliśmy wszelkich
formalności, proponując mieszkańcom
bezpieczne wakacyjne miejsce relaksu.
Na plażę dowieźliśmy świeży piasek.
Gmina zapewniła większą liczbę toalet z dostępem wody do mycia rąk
i środków dezynfekujących. Postawimy też przebieralnię – damską i męską. Wyznaczone miejsce do kąpieli
zostało poszerzone o ok. 2 m, podobnie
jak brodzik, umieszczony tym razem
z prawej strony plaży. Gmina na stałe
zatrudniła dwóch ratowników Tomasza Górnego i Piotra Wilkowskiego
oraz jako wspomagającego Jarosława
Kubisza, którzy czuwali nad bezpieczeństwem kąpiących się przez 60
wakacyjnych dni 8 godzin dziennie.
Do dyspozycji otrzymali wieżę, łódkę,

Młodzież prezentuje swoje prace

Zapraszamy na
wystawę
Efektem projektu Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” jest
wystawa prac plastycznych i fotograficznych na Placu Niepodległości
w Lubiczu Górnym.

W słoneczne dni kąpielisko było oblegane przez mieszkańców

profesjonalną apteczkę, defibrylator,
sprzęt do nurkowania oraz tubę. Dzięki nim statystyka utonięć na kąpielisku
wygląda tak, jak wszyscy sobie tego
życzyliśmy - 0. To nie oznacza, że nie
obyło się bez niebezpiecznych zdarzeń.
Ratownicy uratowali czworo tonących
– dwóch 16-latków, 26-latkę i 8-latkę.
- Biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń, to
był ciężki sezon – przyznaje Tomasz
Górny. – Zresztą ogólne statystyki utonięć w tym roku w Polsce to potwierdzają. Na kąpielisku podczas ładnej
pogody mieliśmy mnóstwo ludzi, bo ze
względu na pandemię wielu zrezygnowało z wyjazdów. Cieszę się, że gmina
wyposażyła też nas w wieżę, co bardzo
ułatwiło obserwowanie kąpiących się.
Dla plażowiczów urząd przygotował

dwa parkingi. Duży bezpłatny na polu
przy wjeździe do lasu oraz mniejszy
płatny tuż przy plaży.
Nad jeziorem funkcjonował bar „Lubiczanki” z możliwością wypożyczenia
sprzętu wodnego.
W tym roku na plażę w Józefowie z inicjatywy radnej powiatowej Agnieszki
Janiaczyk-Dąbrowskiej zaprosiliśmy
także kino letnie. Łącznie w trzech seansach wzięło udział ponad 700 osób.
Nad jeziorem zostało także zorganizowanych kilka inicjatyw, m.in. zabawy
dla dzieci prowadzone przez Fundację
„Okruszek Szczęścia” oraz skierowane do młodzieży działania profilaktyczne Stowarzyszenia One Passion
One Love WP.
Tekst i fot. (KM)

- Sztuka akceptuje każdą formę wypowiedzi – mówi autorka projektów

Ekologia i malarstwo

Otwarto ją 28 sierpnia podczas wakacyjnego podsumowania projektu do
dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat
realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubiczu,
Projekt zakładał funkcjonowanie klubu młodzieżowego z siedzibą w Lubiczu Górnym, przy ul. Bocznej 4.
Uczestnikom inicjatywy, poza warsztatami plastycznymi i fotograficznymi,

Warsztaty fotograficzne w obiektywie Adama – uczestnika projektu Fot. Nadesłane

Zwiększy się oferta dla mieszkańców

Będą nowe książki!
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Tym razem to 5 tys. zł.

Malowanie obrazu „Moja autostrada przez Polskę” Fot. Nadesłane

W trakcie wakacji Grębocin obfitował w wiele artystycznych działań
zaproponowanych przez Urszulę
Gajtkowską, właścicielkę Galerii
Autorskiej Gaj.
W cyklu pięciu warsztatów artystyczno
-edukacyjnych „Ekologia ze sztuką za
pan brat”, dla dzieci w wieku 7–14 lat
z gminy Lubicz, bezpłatnie brało udział
115 uczestników. Na zajęciach „Drugie
życie odpadów” stworzyli nowe przedmioty, wykorzystując surowce wtórne,
takie jak: butelki plastikowe, puszki
i rolki papieru. Udali się też na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębocinie, gdzie posprzątali i posadzili nowe
rośliny. W ramach spotkania z pracownikiem Autostrady A1 zapoznali się z wyposażeniem samochodu patrolu drogowego. W plenerze namalowali obraz na
płótnie pt. „Moja autostrada przez Pol-

skę”. Podczas zajęć „Jestem bezpieczny
na drodze” odbyło się spotkanie z policjantem. Dzieci zaprojektowały znaki
i namalowały je na koszulkach, torbach,
czapkach wykorzystując farby fluorescencyjne i świecące w ciemności.
Projekt został współfinansowany przez
Gdański Transport Company koncesjonariusza AmberOne Autostrady
A1 w ramach konkursu „AmberOne
Blisko Nas” i Galerię Autorską Gaj
Urszulę Gajtkowską. Zajęcia przeprowadzono na terenie szkoły i Domu Katolickiego w Grębocinie.
Drugim przedsięwzięciem, dla dzieci
w wieku 9-13 lat z naszej gminy oraz
uczęszczających do szkoły w Grębocinie, był cykl 12 darmowych warsztatów
malarskich ”Każdy może być malarzem”.
Uczestnicy zajęć zapoznali się z różnorodnymi technikami malarskimi – na płótnie, na papierze akwarelowym, na szkle,

zaproponowano także m.in. warsztaty
integracyjno-motywacyjne,
sportowe,
„Spotkania z pasją”, piknik rodzinny i poradnictwo psychologiczne indywidualne.
Projekt był powiązany z działaniami
wynikającymi z Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Gmina Lubicz pozyskała na niego dofinansowanie w ramach
projektu grantowego: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną Grupy
Działania Podgrodzie Toruńskie” z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Opr. (KM)

Warsztaty „Każdy może być malarzem”
Fot. Nadesłane

na tkaninie czy na ceramice – wymienia
autorka projektu Urszula Gajtkowska Poznali warsztat malarza: narzędzia do
malowania, rodzaje farb, sposoby przygotowania podobrazia i sztalugi.
Dzieci odwiedziły miejsca historyczne,
np. poewangelicki kościół z XIII w.,
obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, Stary Folwark, kościół parafialny, ale również te codzienne, jak Centrum Ogrodnicze, obserwując i szkicując
naturę oraz architekturę. - Warsztaty pokazały, że każdy może malować, niezależnie czy ma talent, czy nie, bo sztuka
akceptuje każdą formę wypowiedzi –
mówi prowadząca. Warsztaty powiązano
z aktywnością rodziców jako wolontariuszy. Partnerem projektu była Szkoła Podstawowa w Grębocinie. Przedsięwzięcie
zostało realizowane w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021. Opr. (KM)

To możliwe dzięki udziałowi biblioteki
w Programie Wieloletnim „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” na
lata 2016-2020. - W ramach programu został zdefiniowany Priorytet 1
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest
wzmocnienie aktywności czytelniczej
w bibliotekach publicznych poprzez
kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby

czytelników bibliotek publicznych – informuje Marzenna
Wojnar, dyrektor lubickiej książnicy. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji
zwiększenie oferty czytelniczej dla
użytkowników bibliotek. Operatorem
Priorytetu 1 jest Biblioteka Narodowa.
(red.)

Kajakarze korzystali z gminnych pomostów

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, w Lubiczu Dolnym w okolicy tamy i w Złotorii w okolicach ruin zamku zamontowaliśmy dwa pomosty z knagami. Wykonaliśmy
też wygodne podejście, oczyściliśmy teren wokół, wykaszając trawę, ustawiliśmy również
tablice informacyjne. Gmina uporządkowała także teren wokół zamku w Złotorii. Poza tym
miejsce to jest regularnie sprzątane przez gminny Zakład Usług Komunalnych, ponieważ
po każdym weekendzie pozostaje tam mnóstwo śmieci. Przy okazji apelujemy więc o sprzątanie po sobie. Niedawno ZUK wyrównał też drogę prowadzącą do ruin, przeznaczoną do
wycieczek pieszych i rowerowych. Natomiast wiosną na parkingu w pobliżu kościoła w Złotorii, gdzie parkują osoby odwiedzające zamek, postawiono toaletę przenośną.
(KM), Fot. Jarosław Nadolski
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- Ogromną satysfakcję sprawia mi
pomoc innym – mówi pani Irena

Upamiętniono historię sprzed 42 lat

Rondo
Lubiłam zajmować
Solidarności
RI
się interesantami,
słuchać ich
Irena Nowakowska z Referatu Organizacyjnego po 41 latach i 4 miesiącach pracy w Urzędzie Gminy Lubicz odeszła na emeryturę.
Zapewne wielu z mieszkańców kojarzy
„panią Irenkę”, bo przez te wszystkie
lata przez jej biura przewinęły się setki osób, a ona zawsze była otwarta na
ludzi. Pracę zaczęła we wrześniu 1978
r. na ujęciu wody. 1 kwietnia 1979 r.
przeszła do urzędu.
– Zajmowałam się wszystkim, co było
związane z wojskiem, obroną cywilną
i strażą, potem doszła działalność gospodarcza i wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu – wyjaśnia.
Była też kierownikiem Referatu Organizacyjnego i zastępcą kierownika USC.
Społecznie związała się ze strażą, pełniąc m.in. funkcję sekretarza zarządu
gminnego i sekretarza OSP Lubicz.
Jej praca, zawodowa i społeczna, zosta-

ła doceniona. Irena Nowakowska otrzymała m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, ale
także tytuły Zasłużony dla Samorządu
czy Zasłużony dla Obronności.
- Uwielbiałam pracę z ludźmi – mówi
– Lubiłam zajmować się interesantami,
słuchać ich, rozmawiać z nimi.
Wraz z panią Irenką na emeryturę przechodzi jej… dziurkacz. Towarzyszył
jej przez te wszystkie lata, więc koleżanki i koledzy z pracy zrobili dla niej
z dziurkacza pamiątkową statuetkę.
Na emeryturze Irena Nowakowska nie
zamierza się nudzić. W urzędzie chyba
wszyscy znają jej zdolności kulinarne.
Teraz będzie mogła poświęcić na nie
więcej czasu – na przetwory z dziczyzny, zaprawy, pieczenie chleba i ciast.
Chętnie też wyszywa i dzierga.
- Ogromną satysfakcję ciągle sprawia
mi pomoc drugiemu człowiekowi i nadal będę to robić, jeśli tylko ktoś będzie
sobie tego życzył – mówi.
(KM)

Rondo Brzeźno – Gronowo, spinające
drogę dojazdową do węzła autostradowego w Turznie z DK 15 na Olsztyn, zyskało nazwę „Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych”.

Tablice upamiętniające historię sprzed
42 lat, kiedy to powstał niezależny ruch
chłopski, zostały odsłonięte przez Franciszkę Łopatyńską i Józefa Kosiniaka. Podczas uroczystości osobom zaangażowanym w działalność Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
Rolników Indywidualnych „Solidarność”
wojewoda Mikołaj Bogdanowcz. wręczył odznaczenia państwowe.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie – został odznaczony Władysław Dudek - odznaczenie odebrał syn Kazimierz Dudek.
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości zostali uhonorowani: Wojciech
Benedykciński, Józef Brzozowski, Józef Kosiniak, Janina Kowalska, Franciszka Łopatyńska, Jan Łopatyński,
Marian Napiontek, Wiesław Olejnik,
Mieczysław Radgowski, Zbigniew
Rakszawski, Piotr Szczutkowski, Henryk Śmiałek i Zdzisław Wijaszka.
Marszałek województwa Piotr Całbecki wręczył pamiątkowy medal, wybi-

ty z okazji stulecia powrotu Pomorza
i Kujaw do wolnej Polski, Michałowi
Grabiance, przewodniczącemu, powstałej w ubiegłym roku, rady ds.
upamiętniania działalności NSZZ RI
„Solidarność” przy marszałku województwa i członkowi Wojewódzkiej
Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy
Opozycji Antykomunistycznej oraz
Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych przy wojewodzie kujawsko-pomorskim.
Uroczystość poprzedziło nabożeństwo
w kościele św. Mikołaja w Gronowie,
której przewodniczył toruński biskup senior Andrzej Suski. Obchody,
z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy
Opozycji Antykomunistycznej oraz
Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych i wicemarszałka senatu
VIII kadencji Jana Wyrowińskiego,
radnego sejmiku Marka Witkowskiego,
starosty toruńskiego Marka Olszewskiego oraz wójta gminy Lubicz Marka Nicewicza, upamiętniły członków
komitetów samoobrony chłopskiej powstałych w 1978 roku.
(JN)

Gminny konkurs

Zrób zdjęcie i weź
udział w zabawie

Od 3 września gmina Lubicz
ma nowego skarbnika – Danutę
Kamińską, dotąd przez wiele lat
związaną zawodowo z Regionalną
Izbą Obrachunkową.

Urząd Gminy Lubicz informuje
o wyłożeniu, do 30 października br.,
do publicznego wglądu projektu
Uproszczonego Planu Lasów dla
lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa.

Psycholog finansowany przez
gminę, z programu profilaktyki,
przyjmuje mieszkańców bezpłatnie: we wtorek w godz. 15.30-17.30
w szkole w Złotorii, w środę w godz.
15.00-16.30 w świetlicy w Krobi,
w czwartek w godz. 15.00-16.30
w świetlicy w Lubiczu Górnym.
Tel. w sprawie umówienia się na
wizytę 519 577 798.

6 września w Złotorii, jak co roku,
odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu II
wojny światowej oraz wszystkich
mieszkańców miejscowości, którzy
zginęli w jej trakcie. W czasie Apelu
Poległych, przygotowanego przez
miejscową OSP, przypomniano
zamordowanych członków ochotniczych straży pożarnych, nauczycieli, księży i mieszkańców znanych
z imienia i tych bezimiennych. Pod
obeliskiem kwiaty złożyły delegacje
w tym m.in. wójt Marek Nicewicz
z radnymi i środowiska
związane ze Złotorią.

W tym roku w ramach Narodowego
Czytania 2020 „Balladynę” Juliusza
Słowackiego przygotowały on-line
członkinie DKK działającego w fili
w Grębocinie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubiczu. Ich interpretację nadal można zobaczyć na
profilu fejsbukowym biblioteki.
Zachęcamy.

Fot. Jarosław Nadolski Irena Nowakowska z koleżankami i kolegami z pracy pożegnała
się 24 lipca

Kto na podium?
Fot. Z Archiwum Na zdjęciu jedna z atrakcji przyrodniczych naszej gminy – ujęcie
Drwęcy do Wisły (Złotoria)

Młodych miłośników fotografowania
zapraszamy do udziału w konkursie
„Piękno chronionej przyrody Gminy
Lubicz”. Wyróżnione prace znajdą
się w przyszłorocznym kalendarzu.
Jesteście zainteresowani?

22 sierpnia w Młyńcu Drugim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa w jeździe indywidualnej na czas w kolarstwie szosowym oraz Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Toruńskiego organizowane przez Klub Sportowy „Sprint Grębocin”.
Wyniki rywalizacji w kategorii samorządowców: I miejsce - Daniel Kasprowicz
(gm. Łubianka); II - Wojciech Rakowiecki – zastępca wójta gminy Lubicz; III
miejsce - Zbigniew Kopyciński – pracownik Urzędu Gminy Lubicz.
(KM), Fot. Kamil Chruściński

KRÓTKO

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu zdjęć ukazujących
gminne skarby i inne urokliwe miejsca/
obiekty przyrodnicze i krajobrazowe.
Cel projektu to promocja wiedzy na
temat bogactwa dziedzictwa przyrodniczego gminy Lubicz, w szczególności zaś obszarów przyrodniczych pod
ochroną oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 21 lat zamiesz-

kałych na terenie gminy. Urząd czeka
na maksymalnie trzy zdjęcia, szczegóły
znajdziecie na www.lubicz.pl.
Zdjęcia zostaną nagrodzone przez niezależne od gminy jury złożone
z profesjonalistów. Kryteria oceny to:
zgodność z tematem, oryginalność
i kreatywność, wrażenia artystyczne
i jakość pracy.
Na zgłoszenia czekamy do 25 września. Konkurs będzie rozstrzygnięty do
15 października. Nagrodzone zdjęcia
zostaną pokazane na otwartej wystawie
w Lubiczu Górnym, a najlepsze znajdą się także w kalendarzu gminnym na
przyszły rok.
Inicjatywa jest współfinansowana z dotacji LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
(KM)

25 lipca do Lubicza Dolnego
przyjechał krwiobus. W akcji krew
oddały 34 osoby (z 42, które
zgłosiły się w punkcie poboru),
co przekłada się na 15,3 litry.

Przypominamy, że archiwalne
numery „Gońca gminnego” w formacie pdf znajdziecie na gminnej
stronie internetowej www.lubicz.pl.
(KM)
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