listopad 2020

Nr 4/2020
W numerze:
Nowa organizacja ruchu
w Lubiczu Górnym
i Złotorii

- str. 2

Koronawirus. Nowe ograniczenia,
numery telefonów, adresy e-mail

Gmina Lubicz
w czasie jesiennej
pandemii
Jak teraz załatwić sprawę w urzędzie
i innych instytucjach gminnych?

Wsparcie dla seniorów

- str. 3

Jak podłączyć dom do
kanalizacji?

- str. 3

Prace remontowoinwestycyjne
w sołectwach

- str. 4-5

Premier regularnie informuje o nowych
obostrzeniach związanych z zapobieganiem zachorowaniu na Covid-19,
dlatego w tym miejscu podajemy tylko
ogólne informacje, ponieważ sytuacja
jest dynamiczna. Zachęcamy Państwa
do śledzenia naszej strony internetowej
www.lubicz.pl oraz profilu na FB Gmina Lubicz, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich zmianach.
Urząd Gminy Lubicz
W tej chwili, zgodnie z wytycznymi rządu, obowiązuje ograniczony wstęp interesantów do Urzędu Gminy Lubicz.

Prosimy o załatwianie spraw pocztą tradycyjną, poprzez e-puap, e-mailowo lub
telefonicznie. Ogólny kontakt do urzędu
to: nr tel. 56 621 21 00, e-mail: info@
lubicz.pl. Wszystkie inne niezbędne
bezpośrednie kontakty znajdują się na
naszej stronie internetowej.
W razie konieczności dostarczenia papierowych wersji dokumentów, należy
je wysłać pocztą (Lubicz Dolny, ul.
Toruńska 21, 87-162 Lubicz) lub zostawić w skrzynce w korytarzu w budynku głównym – wejście od tyłu urzędu.
Dokumenty, które dotrą do gminy
(a także jej jednostek, o których piszemy w dalszej części) przechodzą dobową kwarantannę.
Ciąg dalszy na stronie 3

Dotacja na budowę 2,5 km kanalizacji!
Na początku października prezes Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu
Grzegorz Karpiński podpisał w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim umo-

Co z autobusem
do Obór?
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- str. 7

Rozstrzygnięcie
gminnych konkursów

str. 8

Następne
wydanie „Gońca”
przed świętami

Jak zapowiadaliśmy, rozpoczęła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotoria – Nowa
Wieś – Lubicz Górny. Budowa potrwa rok, planowany termin oddania inwestycji do
użytku to jesień 2021. Więcej piszemy o tym na str. 2. Fot. (JN)

Dobra wiadomość dla Lubicza Dolnego - ponad 1 mln zł

Gmina sfinalizowała starania o pozyskanie środków na budowę sieci
kanalizacyjnej obejmującej prawie
100 posesji.

Profilaktyka.
Czy można wyrwać się
uzależnieniu?

Budowa ścieżki rowerowej

Od lewej: prezes ZUK Grzegorz Karpiński i wójt Marek Nicewicz z dokumentem
potwierdzającym otrzymanie dotacji na inwestycję Fot. (JN)

wę na dotację w wysokości 1.136.950
zł na inwestycję o wartości ok. 2 mln
zł. Za tę kwotę zostanie wybudowana
sieć kanalizacyjna w Lubiczu Dolnym na ulicach: Cichej, Rekreacyjnej,
Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórnej,
Miodowej, Ceramicznej, Spokojnej,
Strumykowej i Dworcowej.
- Kończą się środki w ramach unijnej
perspektywy na lata 2014-2020, tym
bardziej cieszy mnie fakt skutecznego
pozyskania jednego z ostatnich kawałków tego tortu - mówi Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. - Dzięki
temu na następnych ulicach w Lubiczu
Dolnym zostanie rozwiązany problem
ścieków sanitarnych. To również dowodzi, że działająca od początku tego
roku nowa spółka dobrze realizuje zadania, do których została stworzona.

Umowa dotyczy prawie 2,5 km sieci,
do której dostęp uzyska 98 posesji.
- Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej
spółka wybuduje za uzyskane pieniądze unijne, ale również środki własne
- podkreśla Grzegorz Karpiński, prezes
ZUK Lubicz. - Harmonogram inwestycji
przewiduje jej rozpoczęcie na przełomie
marca i kwietnia 2021 z finałem w sierpniu. Te daty są realne pod warunkiem
stabilnej sytuacji epidemiologicznej oraz
korzystnych warunków pogodowych.
Prace ziemne rozpoczną się w pierwszej kolejności na ul. Dworcowej, tak by
zdążyć przed budową ścieżki rowerowej
Lubicz – Jedwabno - Rogówko.
Budowa kanalizacji zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(KM)

Każde sołectwo ma więcej do wydania

Mieszkańcy pieniądze przeznaczyli na inwestycje
Za nami 17 zebrań wiejskich, na
których mieszkańcy w ramach funduszy sołeckich zdecydowali na co
w przyszłym roku zostanie wydane
blisko 700 tys. zł.
Gospodarzem każdego zebrania był
sołtys. W większości uczestniczył
także wójt Marek Nicewicz, którego
w kilku miejscowościach zastępował
wicewójt Wojciech Rakowiecki. To
coroczna doskonała okazja, by władzom gminy zadać pytania i bezpo-

średnio uzyskać odpowiedzi.
Najważniejszym punktem zebrań był jednak podział przyszłorocznych funduszy
sołeckich wydzielonych dla każdego sołectwa z budżetu gminy Lubicz.
Cały budżet sołecki w 2021 roku wyniesie 681 tys. zł. Kwoty funduszu
dla każdej miejscowości są przydzielane na podstawie wzoru podanego
w ustawie, w którym znaczenie ma
liczba osób zamieszkujących sołectwo. Najwięcej otrzymały największe sołectwa, czyli m.in. Grębocin,

Lubicz Dolny i Złotoria – po 50 tys.
zł. - Większość pieniędzy mieszkańcy zdecydowali się zarezerwować na
inwestycje – mówi wójt Marek Nicewicz. – To naprawdę budujące, że
sołtysi i mieszkańcy rozumieją, jak
w tych trudnych czasach ważne jest
to, aby dostępne pieniądze wydatkować na „twarde” wydatki poprawiające komfort życia swojej społeczności. Wprawdzie pozostawiano także
środki na imprezy integracyjne, mając nadzieję, iż z powodu sytuacji

epidemiologicznej będą mogły one
dojść do skutku, zwykle są to jednak
mniejsze kwoty niż dotychczas.
Te „twarde” wydatki związane są m.in.
z poprawą bezpieczeństwa, postawieniem lamp, wybudowaniem kolejnych
fragmentów chodników czy też stworzeniem dla mieszkańców lokalnych
miejsc rekreacji.
O większych inwestycjach w sołectwach decyduje rada gminy, uchwalając je w budżecie gminy na dany rok.
(KM)
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Ścieżka rowerowa za ponad 10 mln zł

Spotkanie z zarządcą
drogi i wykonawcą
Jak już zapowiadaliśmy, rozpoczęła
się budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny. Inwestycja potrwa rok, a jej planowany termin oddania do użytku to
jesień 2021.
Nowa Wieś jest miejscowością rozciągniętą wzdłuż drogi wojewódzkiej 657.
Tę trasę często wykorzystują mieszkańcy Torunia chcący ominąć korki
w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym.
To jednak generuje duży ruch na drodze wojewódzkiej, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcy, zwłaszcza Nowej Wsi,
od dawna domagali się, aby zarządca
drogi zbudował przy niej chodnik lub
ścieżkę pieszo-rowerową. W końcu
przedsięwzięcie rusza dzięki współpracy trzech samorządów – gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego.
25 września wykonawca, czyli ZDB
Rogowo, przejął plac budowy, a 28
września, w Nowej Wsi odbyło się
spotkanie dotyczące inwestycji. Jego
gospodarze, czyli wójt Lubicza Marek
Nicewicz i sołtys Nowej Wsi Miłosz
Morawiak zaprosili także przedstawicieli pozostałych instytucji zaangażowanych w budowę. Mirosław Graczyk,
dyrektor Departamentu Infrastruktury

Drogowej Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu szczegółowo omówił inwestycję, wraz z pozostałymi gośćmi, odpowiadając na wiele pytań. Poruszono
także kwestię odszkodowań. Wójt
Lubicza Marek Nicewicz wyjaśnił, że
gmina dokona zmniejszenia podatku
za przejęte grunty.
Przedsięwzięcie wymaga wykupów prywatnych terenów, nietypowych rozwiązań technicznych, dlatego jego łączny
koszt wynosi blisko 10 mln zł. Na kwotę
tę składa się dofinansowanie ze środków

unijnych oraz wspomniani trzej partnerzy: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Lubicz i Powiat Toruński.
Asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa będzie miała długość 6,7 km, a szerokość 2
m. Pobiegnie między Lubiczem Górnym
a wiaduktem nad autostradą po lewej
stronie drogi wojewódzkiej, a następnie
od tego miejsca do Złotorii prawą stroną.
W tym roku roboty obejmą Złotorię
oraz tereny leśne i niezabudowane
w Nowej Wsi.
(KM)

Nowa Wieś. Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w budowę spotkali się z mieszkańcami Fot. (JN)

Zmiana parkowania
w Lubiczu Górnym

wieszenie kursów linii nr 35. Dlatego od 1 października w tym miejscu
zmieniły się zasady parkowania.

Na Lipnowskiej stawiamy samochody tylko po jednej stronie ulicy Fot. (JN)

Zakaz parkowania został wprowadzony po nieparzystej stronie ulicy, czyli
tej, przy której jest bank (nie dotyczy
dostaw). Parkować można zaś po stronie parzystej. Było to spowodowane
brakiem bezpiecznego przejazdu dla
autobusów MZK, które często przeciskały się wśród zaparkowanych samochodów, powodując stłuczki.
- Nie chcemy rezygnować z publicznego autobusu, wiedząc, że dla wielu
mieszkańców to jedyny środek transportu do Torunia – mówi wójt Marek
Nicewicz. – Dlatego zdecydowaliśmy
się wprowadzić jednostronne parkowanie. To rozwiązanie doraźne. Pracujemy już nad docelowym, czyli wybudowaniem pętli autobusowej przy
kościele, gdzie nastąpi zmiana kierunku autobusu na powrotny. W tej sytuacji autobus nie będzie musiał przejeżdżać ani ul. Lipnowską, ani Polną.
(KM)

Złotoria. Jadąc pod prąd, łamiesz przepisy

Kierowco, patrz na znaki
Nowo wybudowana ulica Ciechocińska w Złotorii jest teraz ulicą
jednokierunkową. To nie wszystko.
Na tym terenie pierwszeństwo mają
osoby piesze.
Ulice Szkolna, Flisacka i Ciechocińska w Złotorii zyskały nowe nawierzchnie, dzięki gminnej inwestycji
za ponad 1,4 mln zł, dofinasowanej
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety, część kierowców po-

Bezpieczniej
do Rogówka
Gmina Lubicz będzie współfinansowała budowę powiatowej ścieżki
rowerowej z Lubicza Dolnego przez
Jedwabno do Rogówka.
Asfaltowa ścieżka powstanie wzdłuż
drogi powiatowej 2010C.
Jak czytamy, w projekcie założono,
m.in. wyeliminowanie konieczności
zmiany strony przez rowerzystów –
trakt zostanie zlokalizowany na całym
odcinku po południowo-zachodniej
stronie pasa drogowego. Będzie to
droga rowerowa jednopasowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej,

szerokości 2 m jako samodzielny ciąg
rowerowy lub na odcinkach przy jezdni
szerokości 2,5 m. W części zaprojektowano również towarzyszący ścieżce
chodnik, a także wykonanie wyniesionych zjazdów do posesji.
Trakt będzie miał długość ok. 4,3 km.
19 października Powiatowy Zarząd
Dróg ogłosił przetarg na wykonawstwo
inwestycji. Planowany termin realizacji: grudzień 2021.
Na zadanie złożą się gmina Lubicz
i powiat toruński. Budowę wesprą
środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(KM)

Trasa do szkoły średniej

Gmina chce zbudować pętlę przy kościele

Problemy z przejazdem autobusów
na ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym powodują, że groziło nam za-

W trosce o rowerzystów

stanowiła wykorzystać lepszą jezdnię,
próbując ominąć korki przy kościele.
To powoduje uciążliwość dla osób
mieszkających w tym miejscu, ale
także stwarza niebezpieczeństwo dla
pieszych, w tym uczniów.
Dlatego w październiku na wnioski
sołtysa i mieszkańców na ul. Ciechocińskiej została zmieniona organizacja ruchu.
Ulica Ciechocińska jest teraz jednokierunkowa (wjazd od Toruńskiej),

co oznacza, że jadąc pod prąd łamie
się przepisy. Poza tym to strefa zamieszkania, czyli z pierwszeństwem
dla pieszych, którzy mogą poruszać
się po całej szerokości drogi. Ograniczenie prędkości dla samochodów
wynosi 20 km na godzinę, a parkować można tylko w miejscach wyznaczonych.
Ten obszar częściej patroluje też policja, egzekwując przestrzeganie prawa.
(KM)

Dodatkowe
kursy dla naszej
młodzieży
Od 1 października busy kursujące na
zlecenie gminy realizują nową trasę w odpowiedzi na potrzeby uczniów
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Gronowie. Z przejazdów mogą też
skorzystać inni mieszkańcy.
Z inicjatywy dyrektora CKU w Gronowie na terenie gminy Lubicz jeżdżą nowe dodatkowe kursy, oznaczone jako „Trasa szkolna CKU”, które
ułatwiają naszej młodzieży dojazd do
powiatowej szkoły. Bilet ulgowy miesięczny, do nabycia u kierowcy, kosz-

tuje 41 zł. Kursy są dofinansowane
przez gminę Lubicz i Powiat Toruński.
Z tej dodatkowej możliwości przejazdów, po zakupie jednorazowego biletu,
mogą także korzystać inni zainteresowani mieszkańcy. Rozkład jazdy znajduje się na www.lubicz.pl w Aktualnościach (informacja z 30.09).
Bus „Trasa szkolna CKU” kursuje
w dni szkolne. W momencie przygotowania tego numeru „Gońca”, ze względu na stan epidemii, nauka odbywała
się w sposób zdalny, dlatego kursy zostały zawieszone do odwołania.
(KM)

Od lewej: Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz i Zbigniew Piotrowski, dyrektor CKU
w Gronowie Fot. (JN)
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Koronawirus. Nowe ograniczenia, numery telefonów, adresy e-mail

Gmina Lubicz w czasie jesiennej pandemii
Ciąg dalszy ze str. 1
W sprawach pilnych, wymagających
bezpośredniej
wizyty
w urzędzie, zdalnie umawiamy się
na konkretny termin. Na zaplanowane spotkanie przychodzimy
w maseczce. Każdej osobie mierzymy
temperaturę, prosząc również o zdezynfekowanie rąk i podanie swoich
danych (imienia, nazwiska i nr telefonu). Umówieni mieszkańcy są
przyjmowani w specjalnie dostosowanej do sytuacji sali obsługi
interesantów w godz. 7.30-14.00
lub w uzasadnionych przypadkach
również w innych godzinach pracy
urzędu. Po zakończeniu przyjęć sala
obsługi jest ozonowana.
W przypadku konieczności załatwienia
spraw związanych z aktami stanu cywil-

nego, zameldowaniami lub dowodami
osobistymi na wizytę należy umówić
się telefonicznie lub e-mailowo: kierownik USC (akty, zameldowania stałe)
- tel. 56 674 40 14, e-mail usc@lubicz.
pl, zastępca kierownika USC (meldunki
czasowe, dowody osobiste) - tel. 56 674
40 13, e-mail dowody@lubicz.pl.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik GOPS prosi mieszkańców
o zgłaszanie swoich spraw w formie
pisemnej poprzez wrzucenie podania
do skrzynki umieszczonej na budynku GOPS (ul. Toruńska 56, Lubicz
Dolny), kontakt telefoniczny, e-mailowy i inne dostępne formy zdalne.
Kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi jest możliwy w sytuacjach
pilnych i koniecznie tego wymaga-

jących. Ogólny kontakt do GOPS
to: tel. 56 674 21 55, e-mail gopslubicz@home.pl; wszystkie inne kontakty znajdziecie na stronie internetowej ośrodka lub gminy.
Dział Świadczeń Rodzinnych od kilku
tygodni pracuje w budynku B Urzędu
Gminy w Lubiczu Dolnym, przy ul.
Toruńskiej 24 (obok banku). Wszelkie
sprawy można zgłaszać telefonicznie,
a wnioski (dobry start, zasiłki rodzinne,
fundusz alimentacyjny i inne) składać
do skrzynki zamieszczonej na budynku
oraz za pośrednictwem profili zaufanego, bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub portalu ZUS. Podanie
numeru telefonu znacznie przyspieszy
i ułatwi załatwienie sprawy. Kontakt:
tel. 500 280 473 lub 506 133 337, e-mail: swiadczenia@gopslubicz.home.pl.

Mieszkańcy mają wiele krytycznych uwag

Citomed. Czy tu zajdzie zmiana?
W listopadzie w mediach ogólnopolskich pojawił się komunikat, że
spółkę Lecznice Citomed kupuje
znana na rynku usług medycznych
Grupa Lux Med.
Czy ta informacja oznacza również
początek większych zmian, tak długo
wyczekiwanych przez mieszkańców
naszej gminy?
Do władz Lubicza dociera wiele krytycznych głosów pacjentów dotyczących
funkcjonowania przychodni zdrowia
w Lubiczu Górnym, prowadzonej w pełni przez prywatną spółkę Citomed. Od
początku tej kadencji z inicjatywy wójta
Marka Nicewicza, wraz z Radą Gminy Lubicz, odbyło się kilka spotkań, na
których informowaliśmy przedstawicieli
Citomedu o zgłaszanych przez mieszkań-

ców uwagach i skargach, prosząc – bo
tylko takie mamy możliwości - o usprawnienie pracy w placówki.
Przy tej okazji trzeba raz jeszcze wyjaśnić, że żadna z przychodni zdrowia
działających w naszej gminie nie jest publicznym zakładem opieki (tzw. POZ), co
oznacza, że nie podlega wójtowi. Na początku XXI wieku, ówczesna rada gminy
zdecydowała o rezygnacji z prowadzenia
gminnych przychodni, stawiając na niepubliczną służbę zdrowia, świadczącą
usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To właśnie
wtedy pojawiły się placówki niepubliczne: W 2003 roku Praktyka Lekarza
Rodzinnego Krystyna Kusz w Złotorii,
w 2005 roku w Grębocinie Praktyka
Lekarza Rodzinnego Tomasz Ołtarzewski, a potem Moja Przychodnia Lekarze

Rodzinni J. Bugajska i M. Krzemińska,
a w 2006 r. Citomed w Lubiczu Górnym.
Do pracy tego ostatniego mieszkańcy mają najwięcej zastrzeżeń. Znana
w Toruniu sieć lecznic Citomed jest do
dziś samodzielnym podmiotem rynku
medycznego, nie korzysta z żadnych
dotacji gminnych, nie dzierżawi żadnego budynku ani majątku gminnego,
nie podlega żadnej kontroli czy nadzorowi władz gminy.
Sposobem zwracania uwagi na niezadowolenie pacjentów jest składanie oficjalnych skarg do: kierownictwa spółki
Citomed, nadzorującego świadczenie
usług Narodowego Funduszu Zdrowia
lub Rzecznika Praw Pacjenta. Jak to
zrobić? Instrukcje znajdziecie na naszej stronie www.lubicz.pl.
(KM)

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące sposobu podłączenia posesji

Infolinia NFZ dla osób podejrzewających zakażenie:
800 190 590
Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny,
dodatniego testu, bliskiego kontaktu z osobą zakażoną:
22 25 00 115
Darmowa infolinia wsparcia dla seniorów:
22 505 11 11
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
W związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów do 4 grudnia 2020 r. dyrektor i pracownicy ZEASiP w Lubiczu
pracują zdalnie z wyłączeniem pracowników dyżurujących.
Bezpośredni
kontakt
pozostaje ograniczony, a przyjmowanie
interesantów następuje, bez wyjątku, po uprzednim umówieniu
telefonicznym w godzinach od
9.00 do 12.00 pod numerami
531 506 028 lub 884 808 953; adres mail oswiata@lubicz.pl; adres

Otrzymujemy sporo pytań o szczegóły skanalizowania posesji, wśród nich
najpopularniejsze są te dwa.
- Czy przyłącze pomiędzy domem
a punktem wybudowanym przez gminę
mogę zrobić we własnym zakresie czy
muszę zlecić to ZUK-owi?
Odp. Decyzja należy do Państwa.
Można znaleźć kogoś, kto Państwu to
wykona, można zrobić samemu, można też zlecić ZUK-owi. Tu nie ma żadnych ograniczeń, oprócz konieczności
wykonania takiego podłączenia zgodnie ze sztuką budowlaną, zwracając
szczególną uwagę na właściwe spadki
układanych rur.
- Kiedy mam zgłosić wykonane przyłączenie domu do ZUK w celu odbioru?
Odp. W momencie, gdy mamy wykop, a ułożona w nim rura jest widoczna, czyli przed zasypaniem. To
konieczne dla sprawdzenia prawidłowości podłączenia. W ciągu 2-4 dni
przyjedzie inspektor z ZUK, oceni,
wystawi protokół. Na jego podstawie
będzie możliwe zawarcie umowy
i uruchomienie przyłącza.
Szczegółowo wszystkie kroki w kierunku skorzystania z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszelkie
kontakty podajemy w infografice.
(JN)

Biblioteka i świetlice
Rada Ministrów zdecydowała, że
przynajmniej do 29 listopada biblioteki będą zamknięte. Wszystkie zajęcia świetlicowe zostały zawieszone.
Kluby Wsparcia Seniora, prowadzone
przez GOPS, przeszły na pracę zdalną.
Wynajem świetlic na imprezy okolicznościowe jest wstrzymany.
(KM)

Ważna informacja - COVID-19!

Wsparcie dla
naszych seniorów
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zrobieniu zakupów, możecie
skontaktować się z GOPS w Lubiczu
lub ogólnopolską infolinią pod numerem telefonu: 22 505 11 11.
- Wychodząc naprzeciw potrzebom
seniorów, w szczególności w wieku 70+, którzy nie mają w pobliżu
rodziny, a pragną zostać w domach
z powodu sytuacji epidemiologicznej oraz w odpowiedzi na rządowy
program „Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czeka na
telefoniczne zgłoszenie potrzeb se-

Instrukcja postępowania. Krok po kroku
Coraz więcej osiedli na terenie
naszej gminy zyskuje sieci kanalizacyjne, a co za tym idzie jest
możliwość przyłączenia się do kanalizacji ze swoim domem.

korespondencyjny: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół
i Przeszkoli, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz.

niorów w kwestii m.in. zrobienia zaopatrzenia – mówi Anna Sikorska,
kierownik lubickiego GOPS.
Warto dodać, że w ten sposób lubicki
ośrodek udziela pomocy potrzebującym seniorom z gminy już od początku pandemii.
Prosimy zatem o kontakt z GOPS pod
numery telefonów: 56 674 21 55; 56
674 21 56 lub z pracownikami socjalnymi: 509 485 803; 501 957 906.
Swoje potrzeby można także sygnalizować za pośrednictwem ogólnokrajowej infolinii wsparcia pod numerem: 22 505 11 11.
(KM)
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Drogi, lampy, znaki, świetlice, place zabaw, nasadzenia

Nie ustają prace w sołectwach
Pogoda sprzyjała, więc początek jesieni był także bardzo intensywny
dla gminnych ekip remontowo-inwestycyjnych.
We wrześniu i w październiku z powodu pandemii z dnia na dzień topniały
nasze służby zajmujące się dziesiątkami mniejszych, ale za każdym razem
istotnych dla danej społeczności, inwestycji. Mimo to od momentu wydania
poprzedniego „Gońca” w wielu miejscowościach realizowaliśmy kolejne
działania. W momencie przygotowania
tego materiału kolejne ekipy ze względów epidemiologicznych gwałtownie
musiały wyłączyć się z pracy. – Mieszkańcy na pewno rozumieją, że w takiej
sytuacji część zaplanowanych prac
będzie wykonana później – mówi wójt
Marek Nicewicz.
Początek jesieni był bardzo intensywny w naszych sołectwach.
W wielu miejscach, z uwagi na gorszą
widoczność, dla poprawy bezpieczeń-

stwa, odmalowano pasy lub znaki poziome, np. na starej drodze krajowej
nr 10 oraz przed szkołami w Lubiczu
Dolnym, Złotorii (koperta dla autobusu szkolnego), czy w Młyńcu Pierwszym w pobliżu szkoły. W Młyńcu
Pierwszym na nowym parkingu,
o którego budowie już informowaliśmy, wyrysowano miejsca postojowe.
W Lubiczu Górnym powstał parking
przy cmentarzu. Trwają też przygotowania do uporządkowania parkingu
przy szkole w Lubiczu Górnym oraz
przy kościele w Złotorii.
Poprawa bezpieczeństwa
Korzystając z okazji, że odtwarzano nawierzchnie na ulicach Lubicza
Dolnego, gdzie Zakład Usług Komunalnych wybudował sieć kanalizacyjną, na zlecenie wójta Marka Nicewicza poprawiono wyjazd z osiedla
na starą „Dziesiątkę”, który z racji
ukształtowania poziomów dróg był
bardzo kłopotliwy. To efekt uwag

Chodnik dla osób idących do kościoła i na cmentarz w Grębocinie

Oznakowane skrzyżowanie przy kościele w Gronowie
W gminie odmalowano znaki poziome, m.in. na starej „Dziesiątce” w Lubiczu Dolnym

Młyniec Pierwszy - nowy parking przy szkole z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych

i wniosków zgłoszonych na zebraniu
sołectwa Lubicz Dolny. - Oczywiście
najlepiej byłoby przebudować wyjazd od nowa, jednak nie pozwalają
na to możliwości finansowe i czas –
mówi wójt.
W Grębocinie na problemowym
skrzyżowaniu Okrężnej i Pronobisa
jest teraz widoczna linia stopu. Natomiast przy wyjściu z kościoła na ul.
Okrężną został zbudowany chodnik
poprawiający bezpieczeństwo osób
idących do kościoła i na cmentarz.
Radna Małgorzata Jurkiewicz ma
w planie pociągnięcie chodnika do
bramy kościoła, jeśli będzie to możliwe ze względów technicznych.
Wyczyszczona jest już także ścieżka
piesza przy drodze nr 552.

samochodów znajdujących się po
prawej stronie.
W Brzezinku, w porozumieniu z powiatem, w dwóch kierunkach zygzakowatą linią wyznaczono dwa nowe
przystanki (Brzezinko 3 i 8). W Złotorii na ul. 8 Marca pojawiły się dwie
nowe wiaty przystankowe, które zostaną uzupełnione wizerunkami Flisaka i ruin, a wiata przy Pomorskiej
została odrestaurowana.
Wiatę przystankową ustawiono także
w Mierzynku na ul. Zielona Puszcza.
Na tej samej ulicy stanął też znak
inne niebezpieczeństwo – niewidomi. W tej samej miejscowości na ul.
Wypoczynkowej, na wniosek miesz-

Nowa wiata, obłożona kostką, w Mierzynku

Gmina zmodernizowała pokrywy studzienek na drodze powiatowej w Grębocinie

Uporządkowanie parkingu przy cmentarzu w Lubiczu Górnym

W Rogowie przy kościele i w Lubiczu Dolnym przy sklepie ustawiono
lustra ułatwiające jazdę kierowcom.
W Gronowie oznakowano, jako równorzędne, skrzyżowanie przy kościele, wskazując dodatkowo w ten
sposób pierwszeństwo przejazdu dla

kańców, zdemontowano spowalniacze (pozostawiono środkowy, w najbliższym czasie będzie wymieniony
na wyspowy; skrajne powodowały
uciążliwości). Mieszkańcy prosili też
o zdemontowanie spowalniacza wyspowego w centrum wsi i przesunięcie

5

listopad 2020
i stojaki na rowery stanęły także w pobliżu placu zabaw i boiska w Młyńcu
Pierwszym, które zyskało także niezależy dostęp z ulicy.
Plac zabaw został wyremontowany
także w Mierzynku. Natomiast sołectwo Gronowo wzbogaciło się o nowy
plac zabaw przy szkole sfinansowany
z budżetu obywatelskiego powiatu
i gminy Lubicz. W Złotorii na ul. 8
Marca postawiono zakupione z budżetu sołeckiego ogólnodostępne betonowe piłkarzyki.

Tak ulica Graniczna w Mierzynku wyglądała w trakcie robót. W tej chwili w tym miejscu jest już asfalt

Świetlice oczkiem w głowie
W Grębocinie trwa remont świetlicy
odzyskanej po przeniesieniu poradni pedagogicznej do budynku szkoły.
Wcześniej wymieniono okna, teraz
modernizowane są pomieszczenia wewnątrz, które następne zostaną urządzone i umeblowane.
W świetlicy w Mierzynku na podłogach będą wygodniejsze i estetycz-

niejsze w utrzymaniu kafelki. – W naszą świetlicę inwestujemy od 10 lat,
odkąd jest fundusz sołecki – mówi
sołtys Mariusz Filuś. Kto zna to miejsce, doskonale widzi różnicę. W tamtym roku malowano tu ściany i sufity.
Najistotniejsze i najbardziej kosztowne było jednak założenie, przy pomocy gminy, centralnego ogrzewania,
dzięki czemu teraz świetlica może być
wykorzystywana także w chłodnych
miesiącach w roku.
Rozpoczęły się również prace nad
uporządkowaniem terenu wokół
świetlicy w Nowej Wsi, gdzie ma
powstać boisko i teren rekreacyjny.
Na początek rozebrany został budynek gospodarczy, który już od jakiegoś czasu groził zawaleniem. - Teraz
przed nami kwestie administracyjne,
uzgodnienia, pozwolenia i ruszamy
z równaniem terenu oraz stawianiem
ogrodzenia boiska – informuje sołtys
Miłosz Morawiak.
O innych tegorocznych remontach
w świetlicach, m.in. Brzeźnie, Brzezinku, Rogówku i Jedwabnie, obszernie
pisaliśmy w ubiegłym numerze.
Poprawa estetyki wsi
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy Lubicz wraz z pomocą sołtysów i rad sołeckich posadził
nowe drzewa w miejscowościach:
Kopanino, Młyniec Drugi, Brzezinko,
Jedwabno, Grębocin, Lubicz Dolny
i Krobia. Łącznie to 244 pięknych,
dużych sadzonek drzew oraz 55
sztuk krzewów.
W Grabowcu przy kościele, podobnie
jak kilka miesięcy temu w Złotorii, postawiono toaletę przenośną.
Jako ciekawostkę warto także dodać, że
w sobotę, 31 października w kapliczce
św. Rocha w Brzezinku został zawieszony odrestaurowany dzwon z 1732 roku,
który w dalekiej przeszłości nawoływał
wiernych do modlitwy w kościele pw.
św. Mikołaja w Gronowie.

Nowy plac zabaw przy gronowskiej szkole sfinansowany w 36 proc. z budżetu obywatelskiego powiatu, a 64 proc. z budżetu gminy Lubicz

go w inne miejsce. Gmina wystosowała w tej sprawie pismo do zarządcy drogi, czyli Powiatowego Zarządu
Dróg w Toruniu. Niestety, w odpowiedzi otrzymaliśmy odmowę. Poza tym
w październiku w Mierzynku zakończyła się budowa asfaltu na ul. Granicznej, a w Grabowcu na ul. Obi-Wana Kenobiego.
Od kilku miesięcy jest budowana ul.
Toruńska (wraz z całą infrastrukturą
podziemną) w Grębocinie. Trwają
też przygotowania do wykonania ul.
Osiedlowej i odwodnienia fragmentu
ul. Wiatracznej.
W ramach remontu drogi powiatowej w Kolonii Papowskiej (Grębocin)
lubicki Zakład Usług Komunalnych
zmodernizował pokrywy studzienek
melioracyjnych.
W Lubiczu Dolnym odwodniono całą
ul. Toruńską, gdzie na przejściu zbierała się duża kałuża, utrudniająca przedostanie się na drugą stronę, ale także
ruch samochodów.
Jeszcze w tym roku dodatkowe trzy
lampy pojawią się na ul. Aleja Dębów w Kopaninie, a dwie w Lubiczu
Dolnym w pobliżu przejść dla pieszych - na ul Toruńskiej na wysokości przystanku i za wiaduktem.
Doposażamy place zabaw
W Lubiczu Dolnym na ul. Tulipanowej
postawiono kosze i ławki, doświetlono
też plac zabaw. Ten plac zabaw będzie
zmodernizowany. Zamówiliśmy już
nowe urządzenia, gdy tylko dotrą, natychmiast je zamontujemy, a „Lubiczanka” wykona rekultywację terenu. Ławki

Kamila Mróz
Fot. Jarosław Nadolski, FB sołeckie

Remont świetlicy środowiskowej w Grębocinie w części odzyskanej po przeniesieniu
poradni pedagogicznej do budynku szkoły

Nowa Wieś. Początek prac nad uporządkowaniem terenu wokół świetlicy

Remont podłóg w świetlicy w Mierzynku

W kilku miejscowościach gminy, w tym np. w Brzezinku, posadzono prawie 250 drzew.
W Brzezinku powieszono także na kaplicy odrestaurowany dzwon
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Bądźmy razem w tych trudnych czasach

Solidarność sąsiedzka
w Gronowie
Lokatorzy jednego z bloków posprzątali mieszkanie swojego schorowanego sąsiada, który znalazł się
szpitalu.
Mieszkańcy zauważyli, że jeden
z gronowian przez kilka dni nie wychodził z domu. Zaniepokojeni poprosili o wsparcie strażaków ochotników
z miejscowej jednostki, dzięki którym
udało się wejść do mieszkania. Okazało
się, że 67-latek nie był już w stanie poruszać się o własnych siłach. Ostatecz-

nie, po kilku próbach, udało się go namówić do podjęcia leczenia szpitalnego.
- Szczególnie postawa jednej z sąsiadek miała na to wpływ. Wykazała wiele
szacunku i empatii, podając mężczyźnie rękę w tym trudnym momencie
i okazując ogromne wsparcie - mówi
Sylwia Biernat z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Sąsiedzi z własnej inicjatywy postanowili uprzątnąć też mieszkanie mężczyzny. Wraz z gminą i GOPS-em doprowadzili je do używalności.

Szybko też zareagowano na prośbę
gminy na jej profilu facebookowym
o przekazanie gronowianinowi łóżka
lub kanapy.
– Mieszkaniec wrócił ze szpitala i widać, że bardzo mu ten pobyt tam pomógł - mówi sołtys Gronowa Stanisław Ciupak. – Jesteśmy w kontakcie,
w razie potrzeby podjeżdżam do niego i załatwiam co trzeba, ale przede
wszystkim cały czas może on liczyć na
pomóc siostry i sąsiadów.
(KM)

Tu można oddawać elektrośmieci

Gdzie pozbyć się
niesprawnego sprzętu?
Jeśli masz zepsuty laptop, starą pralkę czy gadżety elektroniczne i inne
elektrośmieci, to dostarcz je do szkoły w Złotorii lub Lubiczu Górnym.
Dzięki temu uczniowie otrzymają
nowoczesne pomoce dydaktyczne.
- Taki punkt odbioru elektrośmieci
mamy przy szkole odkąd jest wójt Marek Nicewicz – mówi Wiesława Geras,
dyrektor szkoły w Złotorii.
Pomysł wyszedł od Rady Rodziców.
Stare komputery i inny tego typu sprzęt
elektroniczny lub elektryczny zostawiamy przy oznakowanym garażu.
Kilka razy w tygodniu przedstawiciel Rady Rodziców zajmuje się uporządkowaniem dostarczonych rzeczy
i przygotowaniem ich do oddania do
punktu zbiórki.
Dzięki każdej takiej rzeczy szkoła otrzymuje punkty, które potem może wymienić na potrzebne pomoce dydaktyczne.
Podobny oznakowany garaż na elektrośmieci w październiku stanął przy
Szkole Podstawowej w Lubiczu Gór-

nym. Znajdziecie go od tyłu szkoły,
tam gdzie zajeżdża szkolny autobus
i stoją śmietniki. Osoby, które dostarczą zużyty sprzęt elektroniczny powinny zgłosić to do portierni szkoły,
ponieważ tam znajduje się klucz do

garażu (właściwa informacja jest też
umieszczona na garażu). W ten sposób
szkoła dołączyła do akcji, starając się
o dodatkowe pomoce dydaktyczne, podobnie jak Złotoria.
(KM)

Po weekendowych porządkach w domu, zepsute laptopy i drukarkę do Lubicza
Górnego zawiózł również wójt Marek Nicewicz, w ten sposób wspierając inicjatywę Rady Rodziców Fot. (JN)

Zniszczyli i zaraz wpadli

Na początku października chuligani zniszczyli nową tablicę promocyjno-historyczną przy
starym moście w Złotorii. Policjanci z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach błyskawicznie
zareagowali na zgłoszenia czujnych mieszkańców i schwytali sprawców zniszczenia na
gorącym uczynku. Wandale zostaną ukarani za przestępstwo z Kodeksu Karnego i będą
musieli zapłacić za nową tablicę. Podobne postępowanie toczy się w sprawie zniszczenia
gabloty sołeckiej w Grębocinie. Bądźmy czujni, to działa.
Fot. FB Sołectwo Złotoria

Ustalenia muszą być konkretne

Autobus do Obór
przez Kopanino?
Wójt Marek Nicewicz kilkukrotnie podejmował temat współpracy
z gminą Obrowo w wielu aspektach,
m.in. przeprowadzenia linii autobusowej przez Kopanino do Obór.
Zwracał uwagę, że bez formalnego
porozumienia nie podejmie żadnych
działań. Tym bardziej, że historia np.
ta dotycząca sieci wodno-kanalizacyjnej i wcześniejsze doświadczenia
mieszkańców Kopanina pokazują, że
istnieje ryzyko. Chodzi o sytuację,
kiedy potrzebowano zgody mieszkańców na przedłużenie asfaltu do Obór.
Ówcześni wójtowie gmin porozumieli się jedynie ustnie, padły obietnice zapewnienia bezpieczeństwa dla
pieszych na Alei Dębów, do dziś nie
spełnione. Nie ma chodnika ani innych
wcześniej obiecywanych elementów
infrastruktury. Żeby zatem sytuacja się
nie powtórzyła, wójt Marek Nicewicz,

deklarując pełną otwartość i wolę
współpracy z gminą Obrowo, stawia
warunek: - Ustalenia muszą mieć formę konkretnych zobowiązań, spisanych w ramach porozumienia, z harmonogramem, źródłami finansowania
i sposobami realizacji ustaleń.
A do ustalenia jest sporo: od częstotliwości kursów (wszystkie czy tylko
część), poprzez konieczność przebudowy pętli przy świetlicy w Kopaninie,
innych trudnych miejsc na drodze, pełnej zgody MZK na warunki techniczne
przejazdu, ewentualnego wybudowania nowych przystanków, po zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców
Kopanina np. poprzez wybudowanie
chodnika wzdłuż Alei Dębów co było
wcześniej obiecywane.
Władze gminy Lubicz oczekują zorganizowania rozmów w tych sprawach
w gronie wszystkich zainteresowanych.
(JN)

Tańsze i ekologiczne

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Nowe kotłownie

• W najbliższych miesiącach odbiór
odpadów segregowanych będzie:
28 listopada i 19 grudnia.
• Wywóz bioodpadów w listopadzie –
jak do tej pory. W grudniu następująco: 5.12 – Krobia, Lubicz Dolny,
Lubicz Górny; 12.12 – Grębocin,
Nowa Wieś, Złotoria; 19.12 – pozostałe miejscowości.
• Przypominamy zasady reklamacji
nieodebranych odpadów. Reklamacje
prosimy składać niezwłocznie (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie
Gospodarki Odpadami: mailowo, wy-

syłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres
posesji lub telefonicznie pod nr 56 621
21 28. To pracownicy tego referatu
w bezpośrednim kontakcie z firmami
wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa
sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza
możliwość wyjaśnienia sytuacji. Najczęściej, jak wynika z naszych analiz
(kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane

z tych posesji, których właściciele nie
wystawiają pojemników lub worków
na czas, czyli do godz. 6 rano. Firma
nie ma możliwości wielokrotnego
podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć 5.200 posesji.
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym od listopada do końca lutego
jest czynny we wtorki i czwartki od
8.00 do 16.00, a w soboty od 9.00
do 14.00 (nr tel. aktywny w dniach
otwarcia: 797 999 886).
Opr. (KM)

Za udostępnienie miejsca nie pobieramy opłaty

Prawie pół miliona złotych kosztowała wymiana ogrzewania w szkołach w Lubiczu Górnym i Złotorii.
W poprzednim numerze „Gońca” informowaliśmy, że w tegorocznym sezonie
grzewczym szkoła w Lubiczu Górnym
i mieszcząca się w budynku szkolnym
filia biblioteki gminnej w Złotorii będą
ogrzewane z własnych kotłowni.
Inwestycja na „górce” jest już gotowa. Szkoła ma niezależną kotłownie
gazową, która składa się z sześciu
kotłów połączonych kaskadowo, co
daje możliwość jej efektywnego wy-

korzystania w zależności od potrzeb
i pogody. Do tej pory placówka była
ogrzewana ciepłem kotłowni spółdzielni mieszkaniowej.
Także filia biblioteki mieszcząca się
w budynku SP w Złotorii zyskała podłączenie do sieci cieplnej z gazowej kotłowni szkolnej, dzięki czemu możliwa
była likwidacja starego pieca węglowego.
Obie inwestycje nie tylko przyniosą
oszczędności, ale są także wyrazem
dbałości o środowisko. Gmina Lubicz wyłożyła na nie z budżetu blisko
pół mln zł.
(JN), (KM)

dla rolnika!
Ławy targowe w pobliżu Netto Ważne
Odpowiedz na pytania

W Lubiczu Górnym w nowej lokalizacji stanęły ławy do sprzedaży
detalicznej, gdzie bezpłatnie można
zbyć swój towar: płody ziemi, owoce,
kwiaty czy inne drobne rzeczy.
Ławy ustawione kilka miesięcy temu
w pobliżu Piekusia musieliśmy przenieść w inne miejsce ze względu na

budujący się pumptrack, który będzie
w otulinie zieleni.
Teraz tzw. plac kiermaszowy znajduje się w bardziej atrakcyjnym dla
handlujących miejscu – przy parkingu w pobliżu Netto.
Do skorzystania z ław kiermaszowych
zapraszamy wszystkich chętnych –
osoby oferujące warzywa i owoce,

sprzedawców kwiatów, a także innych
zainteresowanych.
Za udostępnienie miejsca nie pobieramy opłaty. Prosimy jedynie
o pozostawienie po sobie porządku,
a w obecnej sytuacji sanitarnej także
do przestrzegania wszelkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.
(KM)

Do 30 listopada w całej Polsce trwa
obowiązkowy Spis Rolny 2020. Jeżeli
dotąd nie spisałeś się samodzielnie,
koniecznie porozmawiaj z rachmistrzem przez telefon.
Aktualnie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, rekomendujemy te-

lefoniczną rozmowę z rachmistrzem
- nr 22 279 99 99 lub 22 666 66 62
- lub spisanie się poprzez internetowy
formularz.
Wszystkie informacje znajdziecie na
www.spisrolny.gov.pl.
(KM)
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O tym, jak choroba przejmuje kontrolę nad człowiekiem i jak można to zmienić

Przez ćpanie zawaliłem wszystko
szeć, że tam są ludzie ze strzykawkami,
w długich włosach, którzy - jak to się powszechnie przyjęło mówić - muszą kopać doły, a gdy chcą opuścić ośrodek goli
się ich na łyso. To oczywiście nieprawda.
Do dziś trochę pokutuje obraz ośrodków
monarowskich z lat 80. Ja miałem raczej
skojarzenie, że panuje tam pewnego rodzaju rygor i dyscyplina. Wyobrażałem
sobie taki ośrodek podobny do wojska.
Miłosz Krzak był jednym z uczestników
turnieju piłki plażowej „Wolę grać niż
brać” organizowanego latem nad jeziorem w Józefowie przez Stowarzyszenie
One Passion One Love WP i gminę
Lubicz Fot. Nadesłane

Rozmawiam z Miłoszem Krzakiem
neofitą (absolwentem) ośrodka terapii dla osób uzależnionych Monar
Rożnowice 34
Czy kiedykolwiek wcześniej, zanim trafiłeś na leczenie, słyszałeś o takim miejscu
jak ośrodek dla uzależnionych?
- Tak. Było to na początku mojej historii z narkotykami. Pamiętam, że jedna
z koleżanek z osiedla, będąca wówczas w klasie maturalnej, zdecydowała
się pojechać do takiego ośrodka. My
z kolegami tego nie rozumieliśmy, wyśmiewaliśmy ją, było to dla nas dziwne. Dziś myślę, że odbierało nam to
komfort zażywania narkotyków. Nie
chcieliśmy przyznać sami przed sobą,
że zmierzamy w tę samą stronę.
Jakie miałeś wyobrażenia na temat
ośrodka dla uzależnionych?
- Nie miałem wcale takich skrajnych
skojarzeń, jak czasem można usły-

A jednak podjąłeś decyzję o leczeniu.
- W pewnym momencie doszedłem do
totalnego poczucia beznadziei. Tyle
rzeczy przez ćpanie zawaliłem. Miałem zniszczone relacje - przez to jakim się stałem, w pewnym momencie
ludzie zaczęli odwracać się ode mnie.
Czułem się samotny. Problemy spowodowane ćpaniem nie omijały żadnej
sfery mojego życia. Od finansowej,
przez relacje i zdrowie, kończąc na
tym, że wyzbyłem się pasji i marzeń,
bo najważniejsze było to, co zmuszało
mnie do życia pod dyktando nałogu.
Wiadomo, bywało raz lepiej, raz gorzej, jednak to była nieustająca równia
pochyła. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już lepiej na tej
drodze nie będzie. Pomyślałem wtedy,
że ośrodek może nie jest takim głupim
pomysłem. I postanowiłem spróbować.
Czy zanim trafiłeś do ośrodka próbowałeś na własną rękę zaprzestać zażywania narkotyków?
- Tak. Uczęszczałem nawet na terapię
dochodzącą, jednak po kilku tygodniach stwierdzałem, że już nie jest
mi to potrzebne. Wydaje mi się, że nie

Finał 2021 inny niż zwykle?

Gminny sztab
WOŚP już działa
Tak, jak w ubiegłym roku nasza
gmina będzie grała razem z całym
światem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziś jeszcze nie wiadomo, na jakich zasadach 10 stycznia
2021 roku odbędzie się 29 finał, zapewne głównie zdalnie, na odległość.
Czekamy na rozwój sytuacji i decyzje
sztabu centralnego, ale ten nasz, lubicki już został powołany. Ma ten sam
skład, co w zeszłym roku, a na jego
czele stanęła Katarzyna Gałka, mieszkanka Lubicza, strażaczka OSP Lubicz.

Podobnie, jak w zeszłym roku chcemy
zachęcić do udziału w finale wszystkie
17 sołectw naszej gminy. Rozmawiamy
już z radami sołeckimi co do możliwości wspólnego działania. Miejscem koordynującym będzie sztab w Lubiczu
Dolnym, lecz również w pozostałych
miejscowościach gminy pojawią się
mobilne punkty orkiestrowe. W tym
roku, z uwagi na restrykcje epidemiologiczne, stawiamy na wydarzenia sportowe na zewnątrz.
Szukajcie aktualnych informacji na FB
Sztab Wośp Lubicz Dolny.
(JN)

Przyszedł czas na emeryturę

rozumiałem wtedy tego, że aby zacząć
żyć trzeźwo nie wystarczy tylko przestać brać. Życie bardzo szybko weryfikowało to niezrozumienie tematu i od
nowa wracałem do używek.
Zatem, jak tam jest? Jak jest naprawdę
w takiej placówce?
- Na początku wydaje się być dziwnie.
Nie jest to miejsce, które można porównać do czegoś, co znamy z codzienności,
jednak muszę przyznać że byłem miło
zaskoczony, a obraz, który miałem przed
przyjazdem różnił się od tego, co tam zastałem. Z pewnością to czas, kiedy można liczyć na wsparcie i czas, kiedy trzeba
wziąć się w garść i pracować nad sobą.
Co cię zaskoczyło?
- Zaskoczyło mnie to, że można szczerze mówić o tym co się myśli, zupełnie
wprost i bez owijania w bawełnę, a przy
tym czuć się zrozumianym. To daje poczucie bezpieczeństwa. Uważam, że żadne spotkania indywidualne z terapeutą
nie dają takiego niesamowitego poczucia
bycia otoczonym wsparciem jak grupa
ludzi, która zetknęła się w życiu z podob-

Pierwszego leczenia nie ukończyłeś,
zrezygnowałeś. Co się stało? I dlaczego
zdecydowałeś się wrócić?
- Wyjechałem z błahego powodu, po
prostu na coś się zdenerwowałem i oburzyłem, więc postanowiłem wyjechać.
Dziś, z perspektywy czasu, widzę, że
nie miałem pojęcia na czym polega
ta choroba. Narkomania to choroba
emocji i niemożność poradzenia sobie
z nimi. Mnie nazbierało się dużo rzeczy, które mnie denerwowały i zamiast
coś z tym zrobić, czyli mówić o tym
na grupie, w rozmowie z terapeutą lub
wprost z danym człowiekiem, do którego miałem problem, siedziałem w tym
sam i dałem miejsce mojej chorobie,
żeby pokierowała mną tak, jak dotych-

czas. Choroba wskazała na znany i powielany przeze mnie od lat sposób na
załatwianie problemów i bardzo szybko
wróciłem do narkotyków. Szybko też
zrozumiałem, że to choroba przejmuje
nade mną kontrolę, więc chciałem od
razu wrócić do ośrodka.
Ostatecznie ukończyłeś terapię, powiedz, co się teraz zmieniło?
- Przede wszystkim bardzo dużą zmianę
zauważam w kontaktach z ludźmi, czerpię satysfakcję z naprawionych relacji
z rodziną oraz z przyjaźni, które cały czas
uczę się rozwijać w oparciu o takie wartości, jak trzeźwość, uczciwość, wsparcie. Nie czuję się samotny, uczę się być
z ludźmi. Jeżeli chodzi o moje emocje, to
jest to proces. Ciągle uczę się reagować
w nowy sposób, nie doprowadzać się do
stanu, gdzie jedyne co pozostaje to się
napić. Dbam o siebie pod tym względem.
Zmieniło się również moje spojrzenie na
używki - już nie mam złudzeń, że to tylko zabawa – tam, za tą ułudą, jest tylko
cierpienie i samotność.
Rozmawiała Wiesława Piasta

Stowarzyszenie One Passion One Love WP

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Pandemia, izolacja, ograniczone kontakty z innymi mogą prowadzić do pogłębienia problemów i złudną próbę
uciekania przed nimi w uzależnienia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma z tym problem, to są miejsca, w których
możesz znaleźć pomoc. Nie zwlekaj.
• Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Lubiczu - tel. 797 999 879
• Psycholog (Lubicz) - tel. 519 577 798.
• Lubickie Stowarzyszenia One Passion One Love WP – tel. 737 621 611, e-mail op.ol.wp@gmail.com.
• Pełnomocnik wójta gminy Lubicz ds. profilaktyki i uzależnień - tel. 56 674 40 16.
• Infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „powrót z u” - 800 120 359.
• oraz inne ogólnopolskie placówki pomocowe, np. Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny Monar Rożnowice 34,
Rogoźno - tel. 67 261 08 52.

Program indywidualnie dostosowany do każdej osoby

Ruszaj do akcji aktywizacji
Fundacja „Klucz do Przyszłości”
zaprasza niepracujące osoby dorosłe z naszej gminy do udziału w kolejnym projekcie.
Projekt „Ruszaj do akcji aktywizacji”
zakłada m.in. spotkania z psycholo-

Kontakt: Fundacja
Klucz do Przyszłości

projekty@kluczdoprzyszlosci.pl
tel. 516 454 072 lub 721 044 652

giem, doradcą zawodowym, poradnictwo prawne, trening kompetencji
życiowych czy innowacyjne warsztaty
z tworzenia portfolio/cv z wykorzystaniem technologii ICT.
Poza tym w ofercie jest szeroki wybór
kursów zawodowych, np. obsługi wózków widłowych z egzaminem UDT,
suwnic, operatora żurawi HDS, elektryczny, kadry i płace, podstawy księgowości z obsługą programu Enova,
podstawy marketingu i social mediów
oraz kurs stylizacji paznokci.

Fundacja oferuje darmowe ubezpieczenie NNW i zwrot kosztów dojazdu
z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej
trasie. Ponadto za każdą godzinę kursu
uczestnikowi przysługuje 6,89 zł (przelewem), co oznacza, że np. przy kursie
90-godzinnym za uczestnictwo w darmowym kursie otrzyma 620 zł.
Część osób może także liczyć na wsparcie w postaci 3-miesięcznych płatnych
staży zawodowych.
Opr. (KM)

Nowy projekt. Rekrutacja rozpoczyna się w grudniu

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
Mamy propozycję spędzenia czasu,
ale także zajęć rehabilitacyjnych
i terapeutycznych, dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych.

29 października w gminnej bibliotece odbyła się wyjątkowa, choć w skromnym gronie
ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, uroczystość. Pożegnaliśmy dwie
bibliotekarki Annę Warnel z filii w Gronowie i Danutę Cyzman z filii w Lubiczu Górnym,
które przeszły na emeryturę. Obie Panie przepracowały w swoich bibliotekach prawie 40
lat, zapisując się trwale zapisując się w pamięci czytelników. Dziękujemy. Fot. (BNL)

nymi problemami. Relacje nawiązujące
się w ośrodku są niezwykłe. Poczucie
wspólnoty jest kolejnym miłym i budującym doświadczeniem. To tak, jakby mieć
swoją ekipę z osiedla, miasta czy bloków
tylko, że już w zupełnie innym wymiarze, gdzie jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego. I w tym przypadku to nie
są tylko słowa.

tyka

k
Profila

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
z siedzibą w Lubiczu Górnym przy ul.
Bocznej 4 – to nowy projekt warty blisko
400 tysięcy złotych. Na jego realizację,
w imieniu gminy Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał dofinansowanie ze środków europejskich na
poziomie 85 proc. wartości projektu.
Rekrutację do kolejnego przedsięwzięcia
ośrodek pomocy rozpocznie z początkiem grudnia 2020 r. Zajęcia w świetlicy

przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym
mają ruszyć w styczniu 2021 roku (jeżeli
warunki epidemiczne nam pozwolą). Będzie to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych,
w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana
jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca
2022 roku. Zakłada się, że wezmą w nim
udział minimum 24 osoby.
Dwa razy w tygodniu uczestnicy z terenu gminy zostaną dowiezieni na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez sześć godzin dziennie
zorganizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć

z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, a także rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również
dostęp do bezpłatnych usług prawnika,
psychologa, poradnictwa socjalnego
oraz rodzinnego.
Na miejscu uczestnikom zapewnimy
też obiad.
Informacje/zgłoszenie od grudnia: GOPS
Lubicz, nr tel. tel. 56 674 21 55.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług społecznych
w ramach ZIT Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Opr. (KM)
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Obraz, zakładka i komiks w trzech kategoriach wiekowych

KRÓTKO

Gminny konkurs ekologiczny
Aż 159 prac wpłynęło na gminny konkurs „Nasza Gmina - Nasze Środowisko 2020”. Wybierając laureatów,
komisja miała trudny orzech do zgryzienia. Kto otrzyma nagrody?
W kategorii I (oddziały przedszkolne)
plastycznej – eko-obraz:
• Adrianna Nowakowska - I nagroda (Oddział Przedszkolny Młyniec Pierwszy)

• Weronika Tryba - II nagroda (Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Lubicz Górny)
• Antonina Trajder - III nagroda
(Przedszkole Publiczne „Chatka
Puchatka” Lubicz Górny).
W kategorii II (klasy I-III szkoły podstawowej) – plastyczno-technicznej –
eko-zakładka:
• Marta Jaszczołt - I nagroda (Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny)

• Helena Miętkiewicz - II nagroda
(SP Młyniec Pierwszy)
• Jaś Bożek - III nagroda (SP Grębocin).
W kategorii III (klasy IV-VI SP) – plastyczno-technicznej – eko-komiks:
• Antonina Blangiewicz - I nagroda
(SP Grębocin)
• Marcelina Syroka - II nagroda (SP
Lubicz Dolny)
• Andrzej Domagalski - III nagroda
(SP Lubicz Dolny).

Promocja lokalnych walorów

Piękno chronionej
przyrody gminy Lubicz
Na okładce gminnego ściennego
kalendarza na 2021 rok znajdzie
się zdjęcie 17-letniej Kamili Sztandarskiej z Młyńca Pierwszego prezentujące ujście rzeki Drwęcy do
Wisły z lewego brzegu. Ta właśnie
ono zwyciężyło w naszym konkursie
fotograficznym!
Plon ogłoszonego w sierpniu gminnego
konkursu „Piękno chronionej przyrody
Gminy Lubicz” będzie można podziwiać przez cały następny rok, patrząc
na gminny kalendarz. Kalendarz jest już
w przygotowaniu. Znajdzie się w nim
13 najlepszych, zdaniem jury, zdjęć
zgłoszonych przez dzieci i młodzież
z naszej gminy. Przypomnijmy, zdjęcia
oceniało niezależne jury, złożone z profesjonalistów pod przewodnictwem artysty – fotografika Adama Fisza.
Przewodniczący jury tak komentuje
werdykt: - Moim zdaniem fotografia to
forma wrażliwości, która pozwala patrzeć na świat trochę inaczej, dostrzegać nastroje, zachwycać się formami
przyrody czy zauważać niezwykły
klimat oświetlenia. Takie spojrzenie
daje możliwość dostrzegania piękna
w codziennych sytuacjach, miejscach
czy przedmiotach. Takiej wrażliwości, pewnego rodzaju zamyślenia, nad
poetyką przyrody szukałem w nade-

słanych pracach. Dlatego wybieram
zdjęcia, które oprócz rejestracji ładnego krajobrazu, mają coś jeszcze, jakąś
subtelną tajemnicę, skłaniają do zastanowienia, dają nam coś więcej niż tylko wrażenia estetyczne.
Jury oceniało zakodowane prace, nie
znając nazwisk ich autorów.
Zatem czyje zdjęcia zostały docenione?
Nagrodę główną zdobyła Kamila
Sztandarska za zdjęcie przedstawiające ujście rzeki Drwęcy do Wisły
z lewego brzegu.
Nagrodę I stopnia otrzymał Emil Krupkie – zdjęcie pt. Jeleń na łące w Lubiczu Dolnym.
Nagroda II stopnia trafi do Kornelii Kruzińskiej – Drwęca o zachodzie słońca.
Nagrodę III stopnia uzyskał Jakub Bożek – Zakole Drwęcy w Złotorii we
wrześniu.
Wyróżnienia otrzymają: Kornelia
Kruzińska za Piękno lubickiej dzikiej przyrody oraz Zuzanna Kubacka za Ważkę uchwyconą podczas
wakacyjnego spaceru w Józefowie
i Sierpniowy spływ kajakowy rzeką
Drwęcą w Złotorii.
Serdecznie gratulujemy!
Dodatkowo w kalendarzu znajdą się
także, wytypowane przez jury, następujące zdjęcia: Dzikie zwierzęta
w Józefowie (Zuzanna Kubacka), Rze-

Tu powstaje pumptrack...

ka Drwęca otoczona naturą - zdjęcie
zrobione z mostu łączącego Młyniec
Pierwszy i Młyniec Drugi (Aleksander
Rubiszewski), Ujście rzeki Drwęcy do
Wisły przed zachodem słońca; zdjęcie wykonane z prawego brzegu rzeki
(Kamila Sztandarska), Zielona część
brzegu jeziora w Józefowie (Aleksander Rubiszewski), Zdjęcie wykonane
w październiku z kajaka na trasie Lubicz – Złotoria (Jonasz Głuszkowski)
oraz Złotoria, miejsce, gdzie Drwęca
wpada do Wisły (Jakub Bożek).
Projekt konkursowy „Piękno chronionej
przyrody Gminy Lubicz” został sfinansowany z programu unijnego za pośrednictwem LGD „Podgrodzie Toruńskie”
oraz z budżetu gminy Lubicz. Niestety,
z nagrodzonymi i wyróżnionymi w celu
oficjalnego wręczenia nagród oraz wydrukowanych kalendarzy nie możemy
się spotkać z powodów epidemiologicznych. Dlatego Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy
Lubicz skontaktuje się z nimi indywidalnie do świąt. W podziękowaniu za
udział kalendarze przekażemy także
wszystkim pozostałym, a niewymienionym, uczestnikom konkursu.
Planowana na listopad wystawa pokonkursowa z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej zostanie przesunięta na inny termin.
(KM)

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace. Zwycięzcom nagrody planujemy przekazać pod koniec
listopada. Konkurs zorganizował Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Lubicz. Część środków,
z których zostaną zakupione nagrody
zostało pozyskane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
(KM)

Nasze jury
Adam Fisz
Fotografią zajmuje się od ponad
trzydziestu lat, dla przyjemności
i zawodowo.
Fotografuje, bo lubi i umie, traktując to zajęcie bardzo poważnie. Jest absolwentem Studium
Fotograficznego w Warszawie,
studiował w PWSFTviT w Łodzi na
Wydziale Operatorskim.
W swoim portfolio ma tysiące
ujęć, zarówno fotografie reklamowe, liczne portrety jak i zdjęcia architektury. Uczestnik licznych wystaw fotograficznych.
Od kilku lat zajmuje się również
tworzeniem zdjęć filmowych do
klipów reklamowych i filmów
dokumentalnych, autor zdjęć do
filmów „Panoptikon” w reżyserii
Marcina Gładycha, Ziggy Dust
w reżyserii Ryszarda Kruka oraz
jako współreżyser i autor zdjęć
do filmu „Smugi”. W fotografii
najbardziej pociąga go pewna
nieoczywistość. Fotografia jest
dla niego formą wrażliwości
i chciałby, żeby tak pozostało.
Łukasz Piecyk
Rocznik 91. Fotograf prasowy,
eventowy i portretowy. Operator
drona. Prowadzi na YouTubie kanał
„Piec od kuchni” dla fotografów.
Beata Nowak-Latańska
Fotograf z wykształcenia i zamiłowania, fotografia dziecięca, rodzinna i reportażowa do obejrzenia na FB „Jak Kura Pazurem” oraz
na instagramie #beatanowaklatanska. Prywatnie optymistka
z nieograniczonym zasobami dobrego humoru.

... a tutaj nowy market

Wszystkie dyżury psychologa
zostały przeniesione do świetlicy
w Lubiczu Górnym (ul. Boczna
4). Na wizytę należy umówić się
telefonicznie pod nr 519 577 798.

Z powodu pandemii w tym
roku nie odbędzie się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne, podsumowujące mijający rok. Nagrody sportowe
oraz nagrody wójta dla osób
zaangażowanych w działalność
społeczną zostaną ogłoszone 10
grudnia podczas sesji on-line.

26 października w Lubiczu
Dolnym można było oddać
krew. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, czyli Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Lubiczu. Koniec zaplanowany na
godzinę 13.00 przesunął się aż
do godziny 15.00. Spośród 47
chętnych krew oddało 40 osób,
co się przełożyło na 18 litrów.
Następna okazja już 9 stycznia.

16 października, jak co roku,
Szkoła Podstawowa w Grębocinie obchodzi swoje święto oraz
Święto Patrona. W tym roku
odbył się inny niż zazwyczaj
apel - specjalnie przygotowane
film oraz słuchowisko, związane z patronem świętym Janem
Pawłem II, które przygotowali
uczniowie klas ósmych wraz
z katechetami ks. Damianem,
ks. Witoldem oraz Dariuszem
Gejdą. W tym uroczystym
dniu, zgodnie z tradycją,
dzieci z klas pierwszych zostały
również pasowane przez panią̨
dyrektor na uczniów szkoły.
Pasowanie pierwszoklasistów
miało miejsce także w pozostałych szkołach gminy (ze
względów epidemiologicznych
poza Złotorią), zawsze z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Opr. (KM)
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W Lubiczu Górnym trwają intensywne prace przy budowie pumptracku dla
młodzieży, ale gmina – zgodnie z obietnicą - w listopadzie ogłosiła już przetarg
na budowę placu zabaw dla młodszych dzieci. Teren będzie też zagospodarowany
zielenią. Zapewne wiele osób będzie tutaj wychodziło na spacery ze swoimi psami.
Nie chcielibyśmy, aby to miejsce zostało zaśmiecane, stąd zostaną ustawione dwa
nowe specjalne pojemniki na ich odchody. Fot. (JN)

Przy „starej” DK nr 10 w Lubiczu Dolnym (w pobliżu salonu Opla) buduje się
market Dino. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, sklep powinien by
otwarty w lutym przyszłego roku. Dużo tu jednak zależy od pogody oraz sytuacji
epidemiologicznej. Fot. (JN)
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