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W te święta nie spotkamy się na 
wspólnym śpiewaniu kolęd

zapraszamy na 
rodzinny spacer 
do szopki
Szopka bożonarodzeniowa kolejny 
rok stanie na Placu Niepodległości 
w Lubiczu Górnym.

Ustawianie szopki zaplanowano 18 
grudnia. Potem, aż do świąt, będzie ona 
wyposażana i dekorowana. To inicjaty-
wa radnego Zbigniewa Bombolewskie-
go, realizowana przy pomocy Rady So-
łeckiej Lubicza Górnego i gminy. 
Szopka to oczywiście nawiązanie do 
stajenki w Betlejem, dlatego zobaczy-
my w niej figurki Jezusa wraz z rodzi-
cami, trzech królów i zwierząt.

W poprzednich latach przy szopce od-
bywały się spotkania i wspólne śpiewa-
nie kolęd. W tym, z powodu obostrzeń 
spowodowanych zagrożeniem korona-
wirusem, proponujemy rodzinne spa-
cery na Plac Niepodległości.
Przy okazji zapraszamy Państwa ser-
decznie do obejrzenia w gablotach 
wystawy pokonkursowej „Piękno 
chronionej przyrody Gminy Lubicz”, 
której plon znalazł się także w gmin-
nym kalendarzu – o nim szerzej na 
stronie 8.

(KM)

Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy

Letnia  
zadyma  
w środku zimy
Pandemia nam nie przeszkodzi! 10 
stycznia 2021 roku ponownie zagramy 
z Jurkiem Owsiakiem i całą Polską.

Warto powtórzyć to jeszcze raz. Gdy 
rok temu po raz pierwszy formalnie za-
rejestrowaliśmy Sztab WOŚP Lubicz 
Dolny, grając pod własnym szyldem, 
nie spodziewaliśmy się aż takiego po-
spolitego ruszenia i aż takich efektów 
akcji. W niedużej wiejskiej gminie 
zebraliśmy 133,292,01 zł (+ walutę 
obcą), a worek z wośpowymi propo-
zycjami wypełniony był po brzegi. 
W działania sztabu zaangażowało się 
wiele środowisk, a wszędzie tam, gdzie 

Orkiestra grała gromadziły się tłumy 
mieszkańców z otwartymi sercami 
i wzajemną życzliwością.
W tym, wyjątkowym roku, stanęliśmy 
więc przed dylematem – co teraz? 
- Siłą Orkiestry są przecież spotka-
nia i integracja – mówi Katarzyna 
Gałka, szefowa lubickiego sztabu. 
– Zadaliśmy sobie pytanie - jak więc 
zagrać w Orkiestrze tak, aby to, co 
jest jej domeną mogło się ziścić tak-
że w pandemii, a jednocześnie było 
dla wszystkich bezpieczne? I mamy 
dla Was kilka propozycji.

(KM)
Szerzej na str. 7

Życzymy Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
A w każdym dniu 2021 roku życzymy przede wszystkim zdrowia.

Zbigniew Barcikowski, 
PrZewodNicZący rAdy GmiNy LuBicZ

marek Nicewicz,
wójt GmiNy LuBicZ

Gwiazdka w okresie pandemii

Sołeckie choinki i słodkie mikołaje
Mimo trudnych czasów staramy się 
podtrzymać tradycję Świąt Bożego 
Narodzenia. 

W tym roku nie spotykamy się ani na 
Mikołajkach, ani na wigiliach. W atmos-
ferze świątecznej zabawy nie możemy 
wręczyć prezentów dzieciom ani też 
przełamać się przy stole opłatkiem. Świą-
teczne akcenty dostosowujemy jednak 
do możliwości, takich jakie teraz mamy.
W części sołectw, m.in. w Grębocinie, 
Młyńcu Pierwszym, Kopaninie, Gra-
bowcu i Nowej Wsi  dzieci otrzymały 

lub wkrótce otrzymają słodycze od Mi-
kołajów sołeckich. 
W niektórych miejscowościach, dzięki 
sponsorom oraz zaangażowaniu sołtysów 
i rad sołeckich, pojawiły się także choin-
ki, np. w Młyńcu Pierwszym, Mierzyn-
ku, Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, 
Grębocinie i Rogowie. Kolorowe i mie-
niące się światełkami drzewka cieszą oko 
mieszkańców i upiększają okolicę, przy-
pominając, że przecież mamy święta.
Przygotowywane są także dekoracje 
budynków, a w Lubiczu Górnym stanie 
szopka bożonarodzeniowa.

(KM)
O udekorowanie choinką okolic nowej świetlicy w Młyńcu Drugim zadbali sołtys i rada 
sołecka. Fot. Nadesłane



Podsumowanie Marka Nicewicza, wójta gminy Lubicz 

Jak minął drugi rok obecnej kadencji?
Minął drugi, z pięcioletniej kadencji, 
rok kierowania przeze mnie gminą 
Lubicz, a więc czas podsumować 
ten okres. Takiego roku nie przewi-
dywałem nawet w najczarniejszych 
snach. Miało być łatwiej, lecz koro-
nawirus sporo namieszał w naszych 
planach. Część z nich musiało ulec 
przesunięciu, dostosowaniu, niektóre 
z przedsięwzięć trzeba było zupełnie 
porzucić. O tym wszystkim można 
przeczytać w podsumowaniu tego 
okresu, który opiera się na 12 punk-
tach mojego programu wyborczego.

1. Przejrzystość działań urzędu 
i cyfryzacja
Wszelkie działania urzędu są opisywa-
ne i udostępniane mieszkańcom. Służy 
temu na bieżąco prowadzona strona 
internetowa Lubicz.pl pełna wszelkich 
informacji, formularzy, z aktualnym 
geoportalem. Co dwa miesiące ukazu-
je się w zwiększonym nakładzie 6 tys. 
egzemplarzy Goniec, nasz profil FB 
Gmina Lubicz publikuje 10-12 postów 
tygodniowo, a do tego coraz sprawniej 
funkcjonują strony fejsbukowe wszyst-
kich sołectw. Nową formą wygodnego 
dostarczania informacji do zaintereso-
wanych jest cotygodniowy Newsletter, 
z którego korzysta już kilkaset osób. 
W samym urzędzie zastępujemy właśnie 
stare, niewydajne oprogramowanie no-
woczesnym rozwiązaniem usprawniają-
cym i przyspieszającym pracę. Zlikwi-
dowaliśmy drukarki biurowe na rzecz 
w pełni monitorowanych trzech centrów 
wydruków, a przewidując rychłe podłą-
czenie do sieci światłowodowej założy-
liśmy w budynkach urzędu odpowiednie 
okablowanie. Dzięki światłowodom bę-
dzie sprawniej, szybciej, bezpieczniej. 
Uruchomimy też zupełnie nowe funkcjo-
nalności obsługi mieszkańców.
Szkoły w Grębocinie, Lubiczach, Zło-
torii i Młyńcu Pierwszym otrzymały 12 
laptopów, a dla najbardziej potrzebują-
cych uczniów naszej gminy zakupili-
śmy 90 komputerów.
Odnajdując się w sytuacji obostrzeń sa-
nitarnych, utworzyliśmy Biuro Obsługi 
Klienta w dotychczasowej sali narad 
Rady Gminy, czyli na parterze budyn-
ku głównego urzędu. W związku z tym 
trzeba było wybić nowe drzwi, ustawić 
nowe, bezpieczne stanowiska, zapewnić 
automat do dezynfekcji rąk. Mimo wielu 
zakazów, utrzymywaliśmy także bieżącą 
obsługę mieszkańców w USC, dzięki 
czemu każda pilna i ważna potrzeba (ślu-
by, dowody, akty, zameldowania) była 
załatwiana na miejscu i od ręki.

2. Bezpieczeństwo publiczne
Cieszy mnie rozpoczęcie budowy 
ścieżki rowerowej ze Złotorii do Lu-
bicza Górnego przez Nową Wieś oraz 
ścieżki z Lubicza Dolnego do Rogów-
ka przez Jedwabno. Obydwie inwesty-
cje realizujemy we współpracy z po-
wiatem i województwem, więc już za 
kilka miesięcy będzie można bezpiecz-
nie poruszać się na tych odcinkach. 
Mieszkańców Rogówka ucieszy kon-
kretny już plan budowy zatoki autobu-
sowej przy DK15 i chodnika wzdłuż 
tej ruchliwej arterii do wsi. W tym 
roku zaplanowaliśmy tę inwestycję, 
a w przyszłym ją zrealizujemy. Zdaję 
sobie sprawę, jak ważne dla bezpie-
czeństwa jest powstanie chodnika przy 
drodze wojewódzkiej z Grębocina do 
Lubicza Dolnego, czego od lat doma-
gają się mieszkańcy, jednak tu sprawy 
posuwają się zbyt wolno.
Póki co, za własne środki oczyściliśmy 
mocno zarośnięty chodnik wzdłuż tej 

drogi na odcinku od Papowa do Grębo-
cina. Dalsze etapy już wiosną.
Ściśle współpracujemy z policją, ale 
działamy także profilaktycznie. Zało-
żyliśmy monitoring Placu Niepodle-
głości w Lubiczu Górnym, monitoro-
wane jest też kąpielisko Józefowo. Tu 
także zaszły zmiany. Przekształciliśmy 
„miejsce czasowo wykorzystywane do 
kąpieli” w stałe regularne kąpielisko 
z pełnym dwuosobowym i całodzien-
nym nadzorem ratowników. Dzięki 
temu udało się uratować kolejne cztery 
osoby (w poprzednim sezonie była to 
dwójka młodych ludzi). 
W wielu miejscach gminy odnowi-
liśmy oznakowanie poziome jezdni, 
w tym przejścia dla pieszych i rozgra-
niczenie przystanków oraz miejsc do 
parkowania. Zamontowaliśmy lustra 
drogowe na trudnych skrzyżowaniach, 
ustawiliśmy znaki drogowe poprawia-
jące bezpieczeństwo, m.in. w Gro-
nowie, Gronówku, Lubiczu Dolnym 
i Grębocinie. Tutaj zbudowaliśmy 
także tak potrzebne zejście (schody 
z pochylnią) z przystanku przy drodze 
krajowej do centrum wsi, a na skrzy-
żowaniu przy cmentarzu poprawili-
śmy organizację ruchu. Utworzyliśmy 
nowy przystanek na drodze powiato-
wej w Brzezinku. Korzystający z ko-
munikacji publicznej (głównie dzieci) 
zamiast poruszać się po ruchliwej dro-
dze bez wydzielonego chodnika, ocze-
kują teraz na autobus na przystanku. 
Przed nami realizacja przygotowy-
wanych właśnie planów budowy za-
toczki autobusowej i chodnika do wsi 
przy drodze krajowej nr 15 w Rogów-
ku dających większe bezpieczeństwo 
przy tej ruchliwej arterii. Poza tym 
na prośby mieszkańców wszędzie 
tam, gdzie jest to uzasadnione, mon-
tujemy spowalniacze ruchu i szyka-
ny (np. w Krobi), barierki ochronne 
(np. w Kopaninie i Wilczym Młynie), 
szlabany (np. Złotoria, Jedwabno, 
Lubicz). Dla usprawnienia dotar-
cia służb ratowniczych, ale również 
kurierów i listonoszy uzupełnili-
śmy strzałki kierunkowo-adresowe 
w Młyńcu Drugim, Jedwabnie, Gro-
nowie i Gronówku.
Wspomagaliśmy także wspólnie z dar-
czyńcami na różne sposoby nasze jed-
nostki OSP, więc strażacy zyskali 
sporo przydatnego sprzętu: kamery 
termowizyjne, najaśnice, radiostacje, 
czujniki wielogazowe, aparaty odde-
chowe, piły, węże, prądnice. Dzięki 
naszemu dofinansowaniu kwotą 120 
tys. zł w Rogowie wymieniono wóz 
gaśniczy na nowy, lepszy.
Udało się też zmodernizować kilkana-
ście hydrantów na terenie gminy, kolej-
ne są w planach. 
Przeprowadzaliśmy dezynfekcję miejsc 
publicznych, świetlic, placówek oświa-
towych, a na skutek ogromnego zaan-
gażowania wielu środowisk z terenu 
gminy zaopatrzyliśmy mieszkańców 
w maseczki.

3. Fundusze unijne
Dotacje unijne wykorzystujemy do 
toczącej się największej obecnie in-
westycji, czyli kanalizacji sanitarnej 
aglomeracji lubickiej, w ramach której 
w tym roku zbudowano sieci w Lubi-
czu Dolnym i Krobi, a za nowo po-
zyskane środki wybudujemy także 
kolejne, wcześniej nieujęte odcinki 
kanalizacji przyległe do ul. Dworco-
wej w Lubiczu Dolnym. Z udziałem 
pieniędzy unijnych powstały nowe 
nawierzchnie ulic w Złotorii, pierwsza 
publiczna toaleta w Lubiczu Górnym, 

gdzie buduje się także pumptrack oraz 
plac zabaw. Mamy złożone wnioski 
o termomodernizację budynku na ul. 
Bocznej w Lubiczu Górnym wraz z 
rewitalizacją terenu oraz na utworzenie 
w tej miejscowości parku. Staramy się 
o środki na przebudowę siedziby OSP 
w Złotorii, będziemy przekazywali do-
płaty do projektów fotowoltaicznych. 
Trwa przetarg na rozbudowę parku 
przy ul. 8 Marca w Złotorii.

4. Infrastruktura drogowa
Poprawiła się jakość bieżącego utrzy-
mania dróg. Zakład Usług Komunal-
nych wzbogacił swój park maszyno-
wy m.in. o dwie równiarki, więc czas 
oczekiwania na wyrównanie drogi zna-
cząco się skrócił. Powstają też nowe 
nawierzchnie asfaltowe lub z kostki. 
Wybudowaliśmy asfaltowy łącznik 
pomiędzy ul. Graniczną w Krobi a ul. 
Zielona Puszcza w Mierzynku, a tak-
że ul. Szkolną, Ciechocińską, Flisacką 
i Nieszawską w Złotorii i ul. Obi Wana 
Kenobiego w Grabowcu. Zaczęto re-
alizację ul. Poprzecznej i Osikowej 
w Krobi. Wyasfaltowane są ul. Leśna 
z odnogami w Lubiczu Dolnym, ale 
także ul. Toruńska i ul. Kasztanowa. 
Mocno zawansowany jest projekt ul. 
Narcyzowej w Lubiczu Dolnym, pro-
jekt drogi sapardowskiej w Brzezin-
ku, projekt drogi od Sebana w stronę 
autostrady w Rogowie, projekt drogi 
w Brzeźnie (od drogi wojewódzkiej do 
granicy gminy). Powstaje nawierzch-
nia ul. Osiedlowej i Toruńskiej w Grę-
bocinie oraz droga wewnętrzna między 
blokami nauczycielskimi w Gronowie. 
Poprawiamy, remontujemy utwardza-
my, rewitalizujemy wszystkie te miej-
sca, które wymagają takiej reakcji, np. 
drogę do ruin zamku w Złotorii, Trakt 
Jedwabno, parking przy cmentarzu 
w Lubiczu Górnym. 
Jednak główne działania zmierza-
ją w stronę przemodelowania całego 
układu drogowego gminy. Za kilka lat 
zniknie problem z drogą do Małgorza-
towa, a więc i rozjeżdżanie ul. Dwor-
cowej w Lubiczu Dolnym. Skupiamy 
się również na tym, aby na obrzeżach 
Nowej Wsi mógł powstać nowy most 
drogowy przez Drwęcę, niezbędny dla 
rozwoju gminy.

5. Żłobki i przedszkola
Jako gmina wzbogaciliśmy się w tym 
roku o nowy oddział przedszkolny 
w Gronowie. Mamy pięknie przygoto-
wane, kolorowe pomieszczenia, nowy 
plac zabaw i prawie 40 dzieci. Z wyko-
rzystaniem kuchni publicznego przed-
szkola gminnego „Chatka Puchatka” 
z Lubicza Górnego, pełnowymiarowo 
możemy żywić pełnowymiarowo dzie-
ci także dzieci w Gronowie. 
Na terenie gminy mamy również kilka 
prywatnych przedszkoli, w tym naj-
nowsze z nich ABeC z oddziałem żłob-
kowym w Złotorii. 
Chciałbym bardziej rozwinąć tę sfe-
rę naszego życia, ale trudny budżet 
gminny nie pozwala na zbyt szerokie 
plany w tym zakresie. Chętnie jed-
nak nawiążemy współpracę z każ-
dym, kto zechce otworzyć taki punkt 
na terenie naszej gminy.

6. Kultura i Sport
Pomimo roku zamrożenia i obostrzeń 
epidemicznych wspieramy działalność 
kulturalną i sportową. Na początku 
roku z powodzeniem zorganizowa-
liśmy po raz pierwszy Finał WOŚP, 
noworoczne morsowanie, kolędowa-
nie przy szopce bożonarodzeniowej, 

międzynarodowe zawody w połowach 
troci i gminny Dzień Kobiet. Odbyły 
się także seanse kina letniego na plaży 
w Józefowie, przeprowadziliśmy kon-
kurs fotograficzny z finałem w postaci 
kalendarza planszowego.
Niestety, musieliśmy odwołać wiele 
innych wydarzeń, np. Lubickie Lato, 
Święto Niepodległości, kolarskie Kry-
terium Asów, przegląd piosenki bie-
siadnej, Dzień Dziecka, festyny i pik-
niki sołeckie, dożynki. Odwołaliśmy 
również wyjazdy na basen, nie było 
rozgrywki międzygminnej Ligi Orlika, 
turniejów siatkówki plażowej itp.
Jednak do klubów, stowarzyszeń, arty-
stów i sportowców trafiło ok. 130 ty-
sięcy złotych wsparcia na działalność.
Stan epidemii zamknął świetlice, 
lecz pozwolił na przeprowadzenie 
w nich wielu remontów i modernizacji. 
W Grębocinie dobiegł końca remont 
świetlicy odzyskanej po przeniesieniu 
poradni pedagogicznej do budynku 
szkoły. Gruntownie wyremontowano 
świetlice w Mierzynku i Rogówku. 
Rozpoczęły się również prace nad 
uporządkowaniem terenu wokół świe-
tlicy w Nowej Wsi, gdzie ma powstać 
boisko i teren rekreacyjny. Remontów 
doczekały się także świetlice i tereny 
przyległe do nich w Brzeźnie, Brzezin-
ku i Jedwabnie. 
Warto pamiętać, że prężnie działa bi-
blioteka gminna i jej filie, wzmacniając 
swoją działalność w sieci.

7. Turystyka i rekreacja
Zaczęliśmy promować i wykorzysty-
wać szanse, jakie daje nam Drwęca. 
Co prawda z powodu pandemii musie-
liśmy odwołać spływy kajakowe, lecz 
chętnie gościliśmy turystów przyby-
wających do granic gminy. To dla nich 
zainstalowaliśmy pierwsze dwa pływa-
jące pomosty kajakarskie na Drwęcy. 
Przygotowaliśmy drogę do ruin zamku 
w Złotorii i teren wokół. Uruchomili-
śmy regularne kąpielisko w Józefowie, 
wzbogaciliśmy ten teren o nowe ele-
menty infrastruktury, m.in. nowy duży 
bezpłatny parking, przebieralnie, bar. 
Do funkcjonujących już trzech wy-
cieczkowych tras po gminie, bogatych 
w opisy miejsc wartych zobaczenia, 
doszedł nowo zorganizowany i ozna-
kowany Trakt Jedwabno pomiędzy 
Jedwabnem a Lubiczem Dolnym. 

8. Ochrona środowiska naturalnego
W ramach dbałości o to, co nas otacza, 
pracujemy nad likwidacją szamb, pod-
łączając domostwa do nowo budowa-
nej kanalizacji lub promując przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków. W tym 
roku na ekooczyszczalnie przekazali-
śmy mieszkańcom 58 tys. zł. Z kolei 
na likwidację 55 sztuk pieców wę-
glowych desygnowaliśmy kwotę 165 
tys. zł. Wdrożyliśmy również warty 2 
mln zł program Odnawialnych Źródeł 
Energii, w ramach którego ok. 70 go-
spodarstw domowych otrzyma dopłaty 
do instalacji fotowoltaicznej.
Północna część Grębocina ma już dzia-
łającą sieć gazową, niektórzy miesz-
kańcy zdążyli z podłączeniami jeszcze 
w tym sezonie, następni skorzystają od 
przyszłego roku. Zmodernizowaliśmy 
kotłownię gazową w Szkole Podstawo-
wej w Lubiczu Górnym, zlikwidowali-
śmy piec węglowy w budynku bibliote-
ki w Złotorii, podłączając tam gazowe 
ogrzewanie ze szkoły.
Prowadzimy także intensywne działa-
nia edukacyjne w gospodarce odpada-
mi. W tym roku po raz pierwszy odbiór 
bioodpadów odbywał się przez cały 

rok, a nie tylko od wiosny do jesie-
ni. Przeorganizowaliśmy funkcjono-
wanie PSZOK w Lubiczu Górnym, 
a w efekcie współdziałania z radą 
rodziców ustawiliśmy kolejny punkt 
odbioru elektrośmieci przy szkole 
w Lubiczu Górnym. 
W końcówce roku zamontujemy pi-
lotażowo pierwsze w gminie ekola-
tarnie, czyli ledowe lampy uliczne 
zasilane fotowoltaiką. 
Na terenie sołectw posadziliśmy 244 
drzewa i dziesiątki krzewów. Do-
konaliśmy też cięć pielęgnacyjnych 
drzew oraz wycinki tych, których nie 
dało się uratować. Założyliśmy zu-
pełnie od nowa kilka trawników. 
Wprowadziliśmy kolejne moderniza-
cje i unowocześnienia infrastruktury 
oczyszczalni gminnej. Zmierzamy 
do pomyślnego finału spięcia na-
szych sieci kanalizacyjnych z nowo 
budowanym kolektorem ściekowym 
do Torunia.

9. Oferta czasu wolnego
Place zabaw zyskują, przybywa urzą-
dzeń, remontowane są te nadwyrę-
żone, uzupełniana jest zieleń. Mamy 
w tych miejscach problem z utrzyma-
niem czystości zgłaszany na zebra-
niach wiejskich, dlatego w przyszłym 
roku na terenie gminy pojawi się 
więcej śmietników ulicznych i parko-
wych, a ZUK zintensyfikuje system 
zbierania śmieci. W tym roku zyskali-
śmy dwa nowe place zabaw, a w spra-
wie trzeciego trwa właśnie przetarg. 
Kończy się budowa pumptracka wraz 
z rampami przy Pl. Niepodległości 
w Lubiczu Górnym, rozwijamy let-
nią ofertę na kąpielisku w Józefowie. 
O remontach wielu świetlic już wspo-
minałem, ważne jest także, że stale są 
one doposażane. W tym covidowym 
roku musieliśmy odwołać lub prze-
nieść do Internetu sporą część zajęć 
i warsztatów. Wspieramy natomiast 
każde pozytywnie zakręcone środo-
wisko, np. fitness, morsów, automo-
bilistów, kolekcjonerów, wędkarzy 
itp. Dofinansowujemy aktywność 
klubów seniora i kół gospodyń wiej-
skich, działalność fundacji i stowa-
rzyszeń. Przeznaczyliśmy na to po-
nad 150 tysięcy złotych.

10. Pomoc społeczna
W trudnych czasach epidemii CO-
VID-19 zajęliśmy się tym co istotne. 
Uruchomiliśmy specjalne stanowiska 
do kontaktu z osobami w kwarantan-
nie i izolacji, aby udzielać informacji, 
wspierać, planować pomoc. Pomaga-
liśmy w składaniu PIT-ów, zakupach, 
dowoziliśmy posiłki, dedykowaliśmy 
pomoc psychologa. Stworzyliśmy bazę 
wolontariuszy, którzy społecznie wy-
prowadzają psy i dostarczają pocztę.
GOPS opieką i wsparciem obecnie ota-
cza 600 rodzin w ramach opieki społecz-
nej i 1200 w formie świadczeń należnych 
rodzinom z tytułu opieki nad dziećmi 
i sprawowania opieki nad osobami nie-
pełnosprawnymi. Wspieramy też osoby 
uzależnione, wychodzące z nałogów i ich 
rodziny, którym oferujemy bezpłatne 
wsparcie terapeuty ds. uzależnień i psy-
chologa. Na cele społeczne w tym roku 
wydamy blisko 32 mln zł z różnych źró-
deł. Działalność lubickiego GOPS-u jest 
doceniana w całym kraju.

11. Gospodarka wodna
W Krobi, Lubiczu Dolnym i Górnym 
zbudowaliśmy nową sieć kanalizacyjną. 
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COVID-19. Możesz pomóc. Jak?

Dołącz do bazy wolontariuszy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Lubiczu poszukuje wolonta-
riuszy, którzy mogliby wesprzeć po-
trzebujących w drobnych sprawach, 
jak spacer z psem, zgrabienie liści, 
czy załatwienie innej małej sprawy.

Pod koniec listopada na gminnym 
profili FB zaapelowaliśmy do miesz-
kańców o pomoc dla starszego pana 

z Lubicza Górnego, który z powodu 
choroby nie mógł wyprowadzać psa. 
Odzew okazał się duży, za co wszyst-
kim serdecznie dziękujemy. To zainspi-
rowało GOPS do zainicjowania akcji 
stworzenia bazy wolontariuszy.
Pracownicy ośrodka, mimo dużego za-
angażowania, często nie są w stanie od-
powiedzieć na wszystkie pojawiające się 
w tym trudnym okresie potrzeby, tym 

bardziej, że jego załoga również bywa 
ograniczana przez obecną sytuację. Baza 
wolontariuszy z numerami telefonów 
oraz – co ważne – informacją o rejonie, 
w którym są skłonni oni działać, pozwo-
liłaby „od ręki” skontaktować potrzebują-
cego z wolontariuszem.
Dlatego, jeśli jesteście chętni do do-
łączenia do takiej bazy, zadzwońcie 
pod numer 501 957 906.

(KM)

Grębocin, Gronowo, Lubicz, Młyniec Pierwszy

Doposażenie dla 
dzielnych strażaków
Najaśnica, radiostacja, piły spa-
linowe, węże i inny potrzeby dru-
hom sprzęt trafia do jednostek 
z naszej gminy.

Korzystając z różnych pojawiających 
się zewnętrznych możliwości, a także 
własnych środków, doposażamy stra-
żaków w niezbędne do pełnienia służ-
by narzędzia.
OSP Gronowo otrzymało łącznie 35 
tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
zestawu hydraulicznych narzędzi ra-
tunkowych, które są wykorzystywane 
w ratownictwie drogowym. 20 tys. zł 
pochodziło z Komendy Głównej PSP, 
a 15 tys. zł z budżetu gminy Lubicz.
Po raz kolejny jednostki z naszej gminy 
wsparła także firma Pacific, przekazując 
dla OSP Grębocin najaśnicę, radiosta-
cję i czujnik wielogazowy – warte 13 
tys. zł. Z kolei OSP Lubicz otrzymało 
od „Płatków” trzy aparaty oddechowe, 
kosztujące łącznie ok. 17 tys. zł. 
OSP Lubicz wzbogaciła się także 
o czwarty aparat, dzięki 4200 zł dofi-
nansowania z Komendy Głównej PSP.
Jeszcze w tym roku Kujawsko-Po-
morska Izba Rolnicza kupi dla drużyn 
z województwa 12 pił. Jedna z nich – 
łańcuchowa do cięcia drewna - trafi do 
Grębocina. Jej koszt to ok. 3,7 tys. zł.
Urząd Gminy Lubicz złożył też 
wniosek do Funduszu Sprawiedli-
wości na warty ok. 20 tys. sprzęt dla 

OSP Młyniec, m.in. piły spalinowe, 
prądownicę, wąż, radiotelefon, ka-
mizelki asekuracyjne czy torbę z wy-
posażeniem ratunkowym. A dzięki 
120 tys. zł od gminy strażacy z Rogowa 
wymienią lekki samochód gaśniczy.
W gminie Lubicz mamy ok. 500 
strażaków – czynnych, honorowych 
i wspierających. Na naszym terenie 
działa dziewięć jednostek OSP, naj-
więcej w powiecie. 

(KM)

Grębocińskich strażaków oświetla 
najaśnica, Jacek Guranowski trzyma 
czujnik wielogazowy, a w szoferce auta 
znajduje się nowa radiostacja. Te trzy 
urządzenia OSP Grębocin przekazał 
Pacifik. Fot. (JN)

Dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska

zaświadczenie 
wyda GOPS
Planujecie złożyć wniosek do progra-
mu „Czyste Powietrze? Wymagane 
do niego zaświadczenie o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
uzyskacie w lubickim GOPS.

Zaświadczenie wydawane jest osobom 
fizycznym, które zamierzają składać 
wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 
z wojewódzkich funduszach ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, 
w tym w ramach Części 2. Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Uwaga! Złożenie wniosku o dofinan-
sowanie do tego programu będzie 
uwarunkowane posiadaniem takiego 
zaświadczenia. 
Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubiczu na swojej stronie interneto-

wej www.gopslubicz.pl umieścił spe-
cjalną zakładkę „Czyste Powietrze”, 
gdzie zainteresowani znajdą zarówno 
wzór wniosku, jak i wszystkie niezbęd-
ne informacje.
W razie wątpliwości należy skontak-
tować się z pracownikami GOPS pod 
następującymi numerami telefonów: 
500 280 473 i 500 280 657.
Wypełnione żądanie wydania za-
świadczenia o wysokości przecięt-
nego miesięcznego dochodu przy-
padającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego osoby fi-
zycznej należy umieścić w skrzynce 
z napisem „GOPS” zawieszonej na 
budynku B Urzędu Gminy Lubicz 
znajdującym się w Lubiczu Dolnym 
przy ul. Toruńskiej 24 (budynek 
Urzędu Stanu Cywilnego).

Opr. (KM)

Tutaj nie będziesz oceniany. Dyskrecja gwarantowana!

zrób pierwszy krok. 
Porozmawiaj z terapeutą
Jeśli Twoje spożywanie alkoholu czy 
używanie innych środków psychoak-
tywnych sprawia Ci kłopoty życiowe, 
jeżeli jesteś członkiem rodziny takiej 
osoby i trudno Ci sobie z tym pora-
dzić, pomoc znajdziesz w gminnym 
Punkcie Konsultacyjnym dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych.

- Każde uzależnienie potrafi zabrać 
wolność, dając złudne wyobrażenie 
szczęścia i ucieczki od codziennych 
problemów. Jeśli nie podejmiesz dzia-
łań zmierzających ku zmianie sposobu 
życia, z czasem utracisz kontakt z naj-
bliższymi, tracąc możliwość realnej 
oceny sytuacji. Pierwszym krokiem do 
podjęcia skutecznych zmian w Twoim 
życiu może być rozmowa z terapeutą 
– mówi Dariusz Mirowski z gminnego 
Punktu Konsultacyjnego dla osób uza-
leżnionych i współuzależnionych. 

Punkt Konsultacyjny w Lubiczu 
Dolnym jest otwarty w każdy wtorek 
w godzinach 10.00-16.00 (budynek 
B Urzędu Gminy Lubicz). Z po-
wodu pandemii na każde spotkanie 
należy umówić się telefonicznie. 
Ponadto od marca bieżącego roku, 
po pojawieniu się jej pierwszej fali, 
w porozumieniu z wójtem Lubicz 
oraz Gminną Komisją Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi, podjęto de-
cyzję o możliwości rozmów telefo-
nicznych tzw. teleporad w każdym 
dniu tygodnia w godz. 9.00- 19.00 
(+48 797 999 879).
W Punkcie pomoc jest udzielana każ-
demu, kto jej potrzebuje, kto chce 
podjąć się trudnych, ale korzystnych 
zmian w swoim życiu. W trakcie 
rozmów z terapeutą uzależnień nie 
będziesz przez nikogo oceniany ani 
potępiany za swoje czyny. Terapeuta 

do każdego odnosi się z szacunkiem 
i zrozumieniem. Wie, jak pomóc 
w często bardzo trudnym momencie 
życia, dając też wsparcie najbliższym 
uzależnionego. - Niezależnie jakiego 
rodzaju kłopoty przeżywasz, zawsze 
istnieje szansa na nową jakość życia – 
mówi Dariusz Mirowski, gwarantując 
wszystkim osobom pełną dyskrecję 
i anonimowość. 
- Twój czas podczas rozmowy z tera-
peutą jest maksymalnie zorganizowa-
ny, nie ma czasu na nudę. Twój czas 
to czas działania, a tym samym czas 
zmiany – wyjaśnia terapeuta. - Twoja 
zmiana dokona się dzięki Twoim za-
sobom, a nie krytyce i ocenie tego, co 
robiłeś dotychczas. 
Spróbuj zawalczyć o siebie razem 
z nami, zarówno jeśli jesteś osobą 
uzależnioną, jak i współuzależnioną. 

Opr. (KM)

zaDania PunKtu KOnSuLtaCyJneGO W LubiCzu:

1. Informowanie o chorobie alkoholowej, uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy, uzależnieniach behawioralnych, 
zachowaniach kompulsywnych mogących destrukcyjnie wpływać na różne obszary życia człowieka 
2. Informowanie o możliwościach leczenia osób uzależnionych. 
3. Informowanie osób z przejawami współuzależnienia, ofiary przemocy o możliwościach psychoterapii.
4. Motywowanie osób mające problem alkoholowy lub problemy z używaniem innych substancji psychoak-
tywnych, pijące szkodliwie do terapii. 
5. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz osobom doświadczającym przemocy domowej. 
6. Podejmowanie działania zmierzające do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od 
alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zasto-
sowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
7. Prowadzenie rozmów motywujących z osobami po podstawowym programie terapii w oddziałach terapii uza-
leżnień, poradniach leczenia uzależnień, szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych mające na celu podtrzy-
manie decyzji o zachowaniu abstynencji oraz wprowadzaniu zmian w odczuwaniu, myśleniu, zachowaniach pro-
wadzących do poprawy jakości życia. 
8. Podejmowanie rozmów z osobami doświadczającymi przemocy domowej. 
9. Przeprowadzanie rozmów z osobami współuzależnionymi zarówno paniami, jak i panami. 
10. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udziela się również informacji na temat przemocy w rodzinie, trud-
ności w relacjach partnerskich, trudności wychowawczych, wsparcia i rozwiązywania problemów życiowych. Po-
nadto w trakcie rozmów w kontakcie terapeutycznym oferowano pomoc m.in. w pracy nad trudnościami osobisty-
mi, w pracy nad poczuciem własnej wartości, wspieranie rozwoju osobistego. 

Punkt Konsultacyjny ściśle współpracuje z Urzędem Gminy Lubicz, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny, Oddziałami Leczenia Uzależnień 
i Poradniami Leczenia Uzależnień oraz Grupą Anonimowych Alkoholików „Drwęca”.

Dokończenie ze str. 2 

Rozpoczęliśmy proces powstawania 
głównego kolektora ściekowego po-
między Lubiczem a Toruniem, prace 
projektowe już trwają. Dzięki temu już 
za rok nasze ścieki popłyną do Torunia, 
a gminna oczyszczalnia będzie pełniła 
tylko funkcję awaryjną. Sukcesywnie 
wymieniamy hydranty p.poż. w sołec-
twach i remizach OSP, w całej gminie 
trwa wymiana wodomierzy na takie 
z odczytem zdalnym. Poprawiamy stan 
naszych rowów i infrastruktury melio-
racyjnej, np. na ul. Wiatracznej w Grę-
bocinie i wzdłuż drogi powiatowej na 
granicy gminy w Papowie. Ważnym 
krokiem w przyszłość są sporządzone 
w tym roku projekty wybudowania 

głównych rurociągów zasilających na-
sze miejscowości w wodę pod Drwęcą 
w Lubiczach i pomiędzy Młyńcami. 
Chcemy zlikwidować słabe punkty 
w systemie zasilania wodą mieszkań-
ców, a takimi są dotychczasowe rury 
biegnące po mostach, a przede wszyst-
kim podnieść zbyt niskie ciśnienie 
wody w instalacji.

12. Dostępność komunikacyjna
Zleciliśmy wykonanie dokładnego 
audytu na wszystkich liniach komu-
nikacji w celu usprawniania transpor-
tu na terenie gminy Lubicz. Niestety, 
już w marcu musieliśmy zawiesić to 
działanie z powodu epidemii. Jesień 
również nie okazała się łaskawa. Na-
sza aktywność została przekierowana 

w stronę zapewnienia odpowiednich 
warunków dla podróżujących autobu-
sami w czasie pandemii. Uruchomili-
śmy więc dodatkowe pojazdy prywat-
nych przewoźników, usprawniliśmy 
transport szkolny, powstało nowe połą-
czenie do CKU w Gronowie. Od lutego 
zaoferowaliśmy mieszkańcom gminy 
nową siatkę połączeń wewnętrznych 
liniami 105, 106 i bezpłatną 107, sko-
munikowanymi z siecią MZK Toruń. 
Autobusy oraz przystanki zostały 
oznakowane, powstały nowe rozkłady 
jazdy. Wybroniliśmy się z zagrożenia 
zawieszenia kursów autobusów 35 
z powodu blokowanej parkującymi 
samochodami ul. Lipnowskiej w Lu-
biczu Górnym. Nowa organizacja ru-
chu sprawiła, że pojazdy MZK mogą 

bezkolizyjnie przejechać tamtędy. 
Kolejny krok to wybudowanie przy 
kościele nowej pętli. Uzyskaliśmy już 
pozwolenie na prace budowlane, które 
ruszą wiosną. W tym roku gorący był 
temat przedłużenia linii autobusowej 
23 poza naszą gminę – do Obór. Ponie-
waż może to wpłynąć na życie miesz-
kańców Kopanina, próbujemy ustalić 
z władzami gminy Obrowo, sensowny 
sposób wdrożenia tego pomysłu. Na 
razie przełomu nie ma.
Ale komunikacja to także system 
kluczowych dróg i połączeń. Najbar-
dziej istotne dla mieszkańców naszej 
gminy jest udrożnienie przejazdu 
przez Lubicze, nowa droga do stre-
fy przemysłowej Małgorzatowo oraz 
czuwanie nad planami modernizacji 

skrzyżowania w Grębocinie. Toczy 
się więc projektowanie nowego mo-
stu na obrzeżach Nowej Wsi, zgodnie 
z uwagami zgłaszanymi przez środo-
wisko tego sołectwa. Przy czym cały 
czas jestem przekonany, podobnie jak 
wielu ekspertów od ruchu drogowe-
go, że realizacja tej nowej przeprawy 
wiele może nam usprawnić. Przygo-
towujemy dokumentację projektową 
drogi na Małgorzatowo, a w spra-
wach grębocińskiego ronda jestem 
w stałym kontakcie z GDDKiA.
Na zakończenie jeszcze jeden waż-
ny fakt: w tym roku powołaliśmy do 
życia Zakład Usług Komunalnych. 
O efektach tego projektu opowiem 
w następnym numerze.

Marek Nicewicz
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Inwestycje, estetyka, naprawy, świetlice. Robi się

zaglądamy do naszych sołectw
To ostatni w tym roku przegląd prac 
w większości miejscowości naszej 
gminy. Mimo pandemii staramy się 
nie zwalniać.

Kończy się budowa pumptracka 
w Lubiczu Górnym. Gmina ogłosiła 
już także kilka przetargów na budowę 
placu zabaw, który miałby znaleźć się 
obok. Ostatnio wyłoniony wykonawca 
wycofał się jednak tuż przed podpisa-
niem umowy, dlatego przygotowano 
kolejny przetarg. 

Lubicz Dolny w dwóch etapach
Zakończyliśmy pierwszy etap moderni-
zacji placu zabaw przy ul. Tulipanowej 
w Lubiczu Dolnym. Zdemontowano 
zniszczone urządzenia (ciuchcię i huś-
tawkę) i zamontowano nowe: zestaw 
zabawowy oraz huśtawkę równoważną 
i huśtawkę „bocianie gniazdo”. Wy-
kopano też uschnięte tuje, nasadzając 
nowe. Jeszcze w tym roku Spółdzielnia 
Socjalna „Lubiczanka” naprawi znisz-
czone czasem elementy infrastruktury 
drewnianej i zamontuje furtkę. Pojawią 
się także ławka i kosze, w tym jeden 
z przeznaczeniem na psie odchody. Dru-
gi etap modernizacji będzie na wiosnę 
przyszłego roku. Zostaną odmalowane 
te elementy infrastruktury, które tego 
wymagają i naprawione daszki nad dom-
kami. Poza tym na plac zabaw przyjadą 
trzy duże wywrotki świeżego piasku – 
zarówno na wymianę do piaskownicy, 
jak również do rozsypania pod urzą-
dzeniami. Niedawno informowaliśmy 
też, że plac zabaw zyskał dodatkowe 
oświetlenie. Remont placu zabaw został 
sfinansowany z funduszu sołeckiego 
wydzielonego z budżetu gminy oraz 
z budżetu gminy.

Znaki i tablice
Latem udrożniliśmy Trakt Jedwabno, 
przywracając go pieszym i rowerzy-
stom. Trakt został też oznakowany. 
Dlatego chcielibyśmy zachęcić Pań-
stwa do rekreacji w tym miejscu. Spa-
cerujcie, wsiądźcie na rower i cieszcie 
się otaczającą przyrodą.
Ułatwiamy również poruszanie się 
po gminie. Nowe strzałki kierunko-
we do odległych posesji ustawiliśmy 
w kolejnych sołectwach – w Jedwab-
nie i Gronowie.
W Brzezinku na wniosek radnego 
Kazimierza Rybackiego wymieniono 
jedną z tablic ogłoszeniowych. W mo-
mencie przygotowywania tego numeru 
„Gońca” urząd otrzymał też informa-
cję od sołtysa Miłosza Morawiaka 
o zniszczeniu tablicy w Nowej Wsi 
na ul. Widokowej. Ta tablica również 
została naprawiona. Wymieniono także 
uszkodzoną w wyniku kolizji gablotę 
w Grębocinie, a nowa pojawiła się przy 
świetlicy w Młyńcu Drugim. 

Dla bezpieczeństwa
Jeszcze w tym roku w Krobi na ul. 
Wiejskiej zostaną położne dwa (po-

dwójne) progi zwalniające. Poza tym 
pilotażowo, właśnie w tej miejscowo-
ści, na ul. Owocowej gmina chce usta-
wić dwie ekolatarnie. W tegorocznym 
budżecie sołeckim zostały niewyko-
rzystane pieniądze i sołtys wraz z radą 
sołecką zdecydowali, że warto zacząć 
uzupełnianie nieoświetlonych miejsc. 
Ponieważ normalna procedura jest 
kosztowana i przede wszystkim dłu-
gotrwała, więc urząd zasugerował pój-
ście w stronę latarni fotowoltaicznych. 
W takim przypadku latarnia może sta-
nąć szybciej, a dodatkowo prąd będzie 
za darmo – ze światła zewnętrznego.
W Lubiczu Dolnym wzdłuż ul. To-
ruńskiej zostały przycięte uschnięte 
drzewa, a te schorowane i nienadające 
się do dalszej pielęgnacji wycięte. Ze 
względów bezpieczeństwa usunięto 
również stare topole rosnące na skraju 
boiska na terenie szkoły w Grębocinie.

W centrum Lubicza Górnego ma powstać pumptrack dla młodzieży i plac zabaw dla młodszych dzieci

Plac zabaw w Lubiczu Dolnym wzbogacił się o nowe urządzenia

Trakt Jedwabno to doskonałe miejsce do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu

Tak wandal potraktował tablicę w Nowej Wsi, obok nowa gablota w Młyńcu Drugim

W Brzezinku wymieniono tablicę ogłoszeniową

W Krobi staną takie ekolatarnie. Zostały zamówione, czekamy na dostawę

Przycinanie zdjęć na ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym
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Plac z przyszłością
Na osiedlu zwanym Wachlarzyk 
w Grębocinie woda gruntowa powo-
dowała kałuże na uliczkach i zalewała 
posesje, więc Zakład Usług Komunal-
nych dokonał tam korekty melioracyj-
nej, m.in. czyszcząc rowy i wykonując 
studzienki chłonne. Liczymy na to, że 
problem zniknie.
Wójt Marek Nicewicz od dawna ma też 
plany w związku z placem przy ul. Owo-
cowej w Grębocinie, gdzie od lat odbywa 
się m.in. Misterium Męki Pańskiej. Dla-
tego wiosną plac wyposażono w przyłą-
cze energetyczne, a kilka tygodni temu 
w wodno-kanalizacyjne (i hydrant). Ta 
infrastruktura pozwoli na rozwój placu, 
który posłuży także do innych wydarzeń 
dla społeczności Grębocina, a także całej 
gminy. – Chcemy, aby to miejsce tętniło 
życiem – mówi wójt.

Świetlice oczkiem w głowie
Sołtys Mariusz Filuś nie ukrywa 
zadowolenia z tego, jakiego kształ-
tu nabrała świetlica w Mierzynku. 
O tym, że sołectwo sukcesywnie dba 
o nią od lat już pisaliśmy. W tym 
roku pomalowano wszystkie ściany 
i barierki, położono 235 m kw. kafe-
lek, wymieniono drzwi zewnętrzne. 
– Zostały nam jeszcze pieniądze, 
więc dokupiliśmy panele na scenę, 
a panie z koła gospodyń kupią stół do 
kuchni i firany – relacjonuje sołtys.
Z warunków, jakie będą po grun-
townym remoncie świetlicy cieszą 
się także wszyscy, którzy korzystają 
z niej w Grębocinie. Po przeniesie-
niu poradni psychologicznej do bu-
dynku szkoły dotychczas zajęte dwa 
pomieszczenia również przezna-
czono na potrzeby lokalnej społecz-

ności. - Mam nadzieję, że zadzieją 
się tam fantastyczne wydarzenia 
- mówi wójt gminy Lubicz Marek 
Nicewicz. Świetlica zyskała nową 
podłogę, okna, niezbędne instalacje 
oraz łazienkę. Zyska też nowe wypo-
sażenie. 
Kopanino, tradycyjnie, dużą wagę 
przykłada do estetyki wsi. W ostat-
nim czasie utwardzono tam i wysy-
pano nowym kamieniem podłoże 
pod siłownią zewnętrzną. Do sołec-
twa dotarły też w częściach ławki, 
które panowie poskręcali, a na wio-
snę ustawią je przy boisku, grocie 
i przystankach. Dodatkowo z pie-
niędzy z przyszłorocznego budżetu 
sołeckiego Kopanino dokupi kosze 
i umieści je przy ławkach.
Spółdzielnia Socjalna „Lubiczan-
ka” zrekultywowała plac za świetlicą 
w Brzeźnie, gdzie przygotowano także 
miejsce na grilla, posadzono tuje i po-

siano trawę. – To będzie plac użytkowy 
służący naszym mieszkańcom na róż-
nego rodzaju spotkania – mówi sołtys 
Piotr Dąbrowski.

Ulice i ścieżki
Jeszcze w tym roku będzie położone: 
140 m kostki między blokami nauczy-
cielskimi w Gronowie oraz 120 na ul. 
Poprzecznej w Krobi. Robotnicy wró-
cą także na ul. Osiedlową w Gręboci-
nie, aby położyć asfalt na wcześniej 
wykonaną podbudowę. Opóźnienie 
związane jest z sytuacją epidemiolo-
giczną, podobnie w Brzeźnie, gdzie 
do kwietnia 2021 r. ma być wykonane 
935 m asfaltu od drogi wojewódzkiej 
do granicy gminy. 
Trwa budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej ze Złotorii przez Nową Wieś do 
Lubicza Górnego wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej. Gmina Lubicz dokłada 
się do tej wojewódzkiej inwestycji. 
Podobnie jak do budowy ścieżki przy 

drodze powiatowej 2010C z Lubicza 
Dolnego przez Jedwabno do Rogówka. 
- Dziś rozstrzygamy przetarg, jeśli bę-
dzie wszystko w porządku, to za kilka 
dni podpiszemy umowę z wykonawcą 
– usłyszeliśmy w Starostwie Powiato-
wym w Toruniu. Jak czytamy w pro-
jekcie, ponad 4 km traktu pieszo-ro-
werowego zostanie zlokalizowane na 
całym odcinku po południowo-zachod-
niej stronie pasa drogowego. Będzie to 
droga rowerowa jednopasowa dwukie-
runkowa o nawierzchni bitumicznej, 
szerokości 2 m jako samodzielny ciąg 
rowerowy lub na odcinkach przy jezdni 
szerokości 2,5 m. W części zaprojekto-
wano również towarzyszący ścieżce 
chodnik, a także wykonanie wynie-
sionych zjazdów do posesji. Budowę 
wesprą środki unijne z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kamila Mróz
Fot. (JN), (KCh), FB sołeckie

Na ul. Wiatracznej w Grębocinie poprawiono meliorację

Kopanino poprawiło podłoże pod siłownią zewnętrzną

Sołectwo Brzeźno zorganizowało „ogródek” na spotkania dla mieszkańców

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ze Złotorii do Lubicza GórnegoŚwietlica w Grębocinie już po remoncie
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Letnia zadyma w środku zimy

Ciąg dalszy ze str. 1

Kiermasze
W styczniu nie będzie publicznego 
Finału w Lubiczu Dolnym, ani też wy-
darzeń w świetlicach i szkołach, ale te 
miejsca nadal pozostaną otwarte. Za-
praszając indywidualnie, w odstępach 
czasowych, z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego, np. na kiermasze, z których 
dochód – co oczywiste – wpłynie na 
konto WOŚP-u. Część prac na pewno 
wcześniej zostanie zaprezentowana 
w mediach społecznościowych.

Wośpobusy
Poza tym całą gminę podzielimy na 
cztery części, po każdej będzie krążyć 
jeden z czterech wośpobusów, według 
publicznie znanego rozkładu, a wraz 
z nimi, m.in. kuferek pełen niespo-

dzianek i licytacje. – Planujemy, że 
w każdej z miejscowości wośpobusy 
w niedzielę pojawią się dwa, trzy razy, 
w wyznaczonym miejscu, gdzie chętni 
z zachowaniem dystansu wezmą udział 
w krótkiej zabawie – mówi Jarosław 
Nadolski, członek sztabu koordynujący 
akcję ze strony Urzędu Gminy Lubicz. 
Nie zabraknie także ogólnogminnej 
licytacji przeprowadzonej w mediach 
społecznościowych.

Rekreacja
Podobnie, jak w tym roku stawiamy na 
rekreację, tym razem przygotowując 
aż cztery propozycje w poprzedzającą 
sobotę i niedzielę wośpową. Czyli dla 
każdego coś fajnego.
9 stycznia zachęcamy do biegów indywi-
dualnych lub rodzinnych. Udział w bie-
gu trzeba będzie udowodnić za pomocą 

aplikacji i selfie z trasy. A jeśli nie lubisz 
biegać, to tego samego dnia w grupie do 5 
osób możesz pójść na marsz nordic-wal-
king, potem przesyłając nam zdjęcie.
10 stycznia zapraszamy na morsowa-
nie w Józefowie, w grupie do 5 osób, 
pod nadzorem instruktora, zakończone 
ciepłym poczęstunkiem.
Ostatnia propozycja to spacer ze zwie-
rzakiem. Wystarczy wyjść z domu 
(gdziekolwiek, nawet na podwórko, do 
ogródka czy na balkon) i udokumento-
wać to fotografią. 
Uwaga! Na wszystkie wydarzenia obo-
wiązują zapisy, wpisowe z wydarzeń 
przeznaczamy na Orkiestrę, ale dosta-
niecie też za nie pakiety startowe (od-
biór w świetlicach).

Integracja
Challenge z czytania fraszek, z które-
go powstanie film, przygotowuje także 
Publiczna Gminna Biblioteka, a kon-
cert on-line wokalistka Anna Sztandar-
ska wraz z dziećmi.
I właśnie media społecznościowe 
w 2021 roku będą miejscem, które 
w sytuacji pandemicznej wszystkich 
nas połączą (oprócz transmisji i fil-
mów, stworzymy albumy zdjęciowe).
Wszystkie szczegóły już w nowym 
roku znajdziecie m.in. na FB Sztab 
Wośp Lubicz Dolny, FB Gmina Lu-
bicz, stronie Lubicz.pl, a także w New-
sletterze Gminy Lubicz.
Finał z głową - takie jest hasło przewod-
nie kolejnej edycji zbiórki organizowa-
nej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Tym razem Fundacja skupia na 
zakupie sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy. Cieszy-
my się, że dołożymy swoją cegiełkę.

(KM)

A tak bawiliśmy się podczas tegorocznego Finału WOŚP-u w Lubiczu Dolnym. Fot. 
Archiwum

PODATKIPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZWOLNIENIA Z OPŁAT OD PODATKÓW na www.lubicz.pl
Kontakt w sprawie podatków:

tel. 56 621 21 09

Na sesji w dniu 29 października 2020r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwały określające wysokość stawek: podatku rolnego, podatku od 
nieruchomości i podatku od środków transportowych, które na terenie gminy Lubicz będą obowiązywały od dnia  1 stycznia 2021 roku.

Rada Gminy Lubicz obniżyła średnią cenę skupu żyta, określoną w 
Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020r. w kwocie 58,55 zł za 1 dt 
do kwoty 50,00 zł za 1dt.    
W związku z tym stawki podatku rolnego ulegają zmianie i będą 
wynosiły : 
od 1ha przeliczeniowego 125,00 zł dla gruntów gospodarstw rolnych, 
od 1ha fizycznego 250,00 zł dla gruntów pozostałych, niestanowiących 
gospodarstw rolnych.   

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w następującej 
wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez   
    względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i  
    budynków - 0,94 zł od 1       powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami  
    powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,94 zł 
    od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
     działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
     publicznego - 0,39 zł od 1      powierzchni;  
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,37 zł od 1 
     powierzchni; 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1      powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
    budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
    działalności gospodarczej -23,71 zł od 1      powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
    obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,40 zł od 1 
    powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
     przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty  
     udzielające tych świadczeń  - 4,96 zł od 1      powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
    działalności pożytku publicznego  przez  organizacje  pożytku 
    publicznego – 4,17 zł od 1      powierzchni użytkowej, z wyjątkiem 
    garaży, dla których stawka wynosi - 6,74 zł od 1      pow. użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości, określonej zgodnie z zasadami 
    podanymi w ustawie.

Stawki  podatku od środków transportowych określone zostały w 
następującej wysokości :
1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.012,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.170,00 zł,
2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne: 
a) o dwóch lub trzech osiach - 1.170,00 zł,
b) o czterech (i więcej) osiach:     
     - od 12 ton, a mniej niż 29 ton - 1.170,00 zł,
     - od 29 ton i powyżej -1.761,00 zł; 
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym, niż 
pneumatyczne lub równoważne:
a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
     - od 12 ton, a mniej niż 15 ton - 1.170,00 zł,
     - od 15 ton i powyżej -  1.335,00 zł;
b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
     -  od 12 ton, a mniej niż 23 tony - 1.170,00 zł,
     -  od 23 ton i powyżej - 1.679,00 zł;
c) o czterech (i więcej) osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
    - od 12 ton, a mniej niż 27 ton - 1.170,00 zł,
    - od 27 ton, a mniej niż 29 ton - 1.761,00 zł,
    - od 29 ton i powyżej - 2.612,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 939,00 zł;
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne: 
a) o dwóch osiach:
    - od 12 ton, a mniej niż 31 ton – 939,00 zł,
    - od 31 ton i powyżej - 1.504,00 zł;
b) o trzech osiach:
    -  od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.327,00 zł,
    -  od 40 ton i powyżej – 1.834,00 zł;

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem innym niż 
pneumatyczne lub równoważne:
 a) o dwóch osiach:
      - od 12 ton, a mniej niż 31 ton – 979,00 zł,
      - od 31 ton i powyżej – 2.062,00 zł;
 b) o trzech osiach:
      - od 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1.834,00 zł,
      - od 40 ton i powyżej – 2.714,00 zł;
7) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton - 321,00 zł;
8) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne:
a) o jednej osi:
     - od 12 ton, a mniej niż 25 ton -321,00 zł,
     - od 25 ton i powyżej - 342,00 zł;
b) o dwóch osiach:
    - od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 587,00 zł,
    - od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 693,00 zł,
    - od 33 ton, a mniej niż 38 ton – 905,00 zł,
    - od 38 ton i powyżej - 1.226,00 zł; 
c) o trzech osiach:
     - od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 722,00 zł,
     - od 38 ton i powyżej – 1.003,00 zł;
9) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z innym 
systemem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne:
a) o jednej osi:
     - od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 342,00 zł,
     - od 25 ton i powyżej - 600,00 zł;
b) o dwóch osiach:
     - od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 333,00 zł,
     - od 28 ton, a mniej niż 33 tony – 905,00 zł,
     - od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 1.374,00 zł,
     - od 38 ton i powyżej – 1.808,00 zł;
c) o trzech osiach:
    - od 12 ton, a mniej niż 38 ton  - 1.004,00 zł,
    - od 38 ton i powyżej  - 1.364,00 zł;
10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy :
a) mniej niż 22 miejsca – 1.064,00 zł,
b) od 22 miejsc i więcej - 1.343,00 zł. 

W 2021 roku zmienią się ceny biletów MZK Toruń

Komunikacja publiczna 
po nowym roku
Gmina Lubicz w tym roku do komu-
nikacji publicznej dołożyła ponad 
2,7 mln zł. Podobną kwotę planuje 
przekazać także w przyszłym roku. 
Dzięki temu mieszkańcy nadal będą 
mogli korzystać z autobusów miej-
skich MZK i busów prywatnego 
przewoźnika.

Kolejny rok z rzędu gmina Lubicz za-
mierza podjąć uchwałę o współpracy 
z miastem Toruń w zakresie kursów 
MZK na naszym terenie.
- Przymierzamy się też do podpisania 
rocznej umowy z przewoźnikiem Pol
-Bus – mówiła nam na początku grud-
nia Magdalena Kwaśniewska, kierow-
nik Referatu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Lubicz. - Linia 107 będzie 
nadal bezpłatna, a 105 i 106 w 2021 
roku pojadą tymi samymi trasami, co 
obecnie.
Ceny biletów busów nie ulegną zmia-
nie. Przypomnijmy, obecnie wynoszą 
normalny- 2,80 zł, ulgowy- 1.40 zł

Inaczej jest w przypadku autobusów 
MZK. Rada Miasta Torunia podjęła 
uchwałę zmieniającą dotychczasowe 
ceny za usługi przewozowe w swo-
jej gminnej spółce MZK. Od nowego 
roku w autobusach toruńskiego MZK 
bilety jednorazowy i czasowy do 45 
minut jazdy będą kosztować: 3,40 zł 
i 1,70 zł (ulgowy), a do 90 minut – 6 
i 3 zł. Wszystkie pozostałe nowe ceny 
biletów, w tym dobowe, tygodniowe 
i miesięczne, znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej www.lu-
bicz.pl w zakładce Informator/Komu-
nikacja publiczna.
Wpływy z biletów pokrywają jednak 
tylko część kosztów. Resztę dokłada 
samorząd. W tym roku na kursy komu-
nikacji publicznej (MZK i Pol-Bus) na 
naszym terenie gmina Lubicz wyłożyła 
ponad 2,7 mln zł, dopłacając również 
do biletów dla rodzin wielodzietnych. 
Podobną kwotę planuje się przekazać 
przewoźnikom w przyszłym roku.

(KM)

Na terenie gminy kursują autobusy MZK Toruń oraz busy Pol-Bus, w tym jedna linia 
dla mieszkańców bezpłatna, finansowana w całości przez gminę. Fot. (KM)
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KrÓtKO

Uwaga! 24 grudnia (Wigilia) 
Urząd Gminy Lubicz nie pracu-
je, natomiast 31 grudnia będzie 

otwarty do godz. 12.00.

Po kilku tygodniach przerwy 
w pracy bibliotek wywołanej 

decyzją rządu, od 30 listopada 
ponownie można wypożyczać 

książki, również w naszej 
lubickiej książnicy i jej filiach. 
Biblioteka oferuje także dostęp 
do platformy ebooków Legimi 

i w związku z dużym zaintereso-
waniem czytelników od nowego 

roku zwiększa ilość kodów. 
O pracy lubickiej biblioteki 

szerzej napiszemy w kolejnym 
numerze „Gońca gminnego”.

W ogólnopolskim konkursie bi-
bliotecznym z okazji 75. urodzin 

Pippi, spośród 197 finałowych 
prac plastycznych, II miejsce 
zajął Mateusz Śliwa z naszej 
gminy, a wśród 80 finałowych 

limeryków, wyróżnienie zdobył 
limeryk Mateusza Syroki.

Jeszcze przed świętami do 
Lubicza Górnego przyjedzie 
mammobus. W bezpłatnym 

badaniu w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi mogą 

wziąć udział panie w wieku 
50-69 lat. Mobilna pracownia 
mammograficzna LUX MED 
będzie u nas 18 grudnia w go-
dzinach od 8.00 do 11.30 przy 
Szkole Podstawowej, ul. Pia-
skowa 23. Rejestracja pod nr 

tel. 58 666 24 44 lub na  
http://www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfikacji uprawnień 
do badania przed połączeniem 
telefonicznym należy przygoto-
wać dowód osobisty, a na miej-
sce zabieramy ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii.

Od listopada do końca lutego 
bezpłatny dla mieszkańców 
Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Lu-
biczu Górnym (wjazd od ul. 
Promowej w Nowej Wsi) jest 

czynny we wtorki i czwartki od 
8.00 do 16.00, a w soboty  

od 9.00 do 14.00  
(tel. 797 999 886

 – czynny w godzinach pracy). 

Opr. (KM)

Setne urodziny Pani marianny

Takie urodziny zdarzają się bardzo rzadko! Pani Marianna Stasiak z Lubicza Dolnego skoń-
czyła 100 lat. Solenizantkę z najlepszymi życzeniami i koszem kwiatów w listopadzie odwie-
dził wójt Marek Nicewicz. Pani Marianna doczekała się 5 dzieci, 11 wnuków, 17 prawnuków 
i … 1 praprawnuka. Po śmierci męża zamieszkała z córką i zięciem. Była bardzo towarzyska, 
uwielbiała czytać i szyć. Obecnie, ze względu na stan zdrowia, musiała z tego zrezygnować. 
Zawsze zdrowo się odżywiała i to właśnie oraz „dobre” geny, zdaniem Pani Marianny, są 
receptą na długie życie. Fot. Barbara Wiertel

To oni w mijającym roku zostali docenieni

za zaangażowanie i osiągnięcia sportowe
Katarzyna Gałka z Lubicza Dolne-
go, Maja Bielecka ze Złotorii oraz 
Anna Katra wraz z Radą Sołecką 
Młyńca Pierwszego. Oto laureaci 
tegorocznej nagrody społecznej za 
2020 r. wójta gminy Lubicz.

Prawdopodobnie w momencie ukaza-
nia się ostatniego w tym roku wydania 
„Gońca gminnego” odbywa się też ostat-
nia sesja, na której wójt Marek Nicewicz 
ogłosi laureatów tegorocznych nagród. 
Tym razem ze względu na sytuację epide-
miologiczną i związane z nią obostrzenia 
nie spotkamy się bowiem na tradycyjnym 
spotkaniu świąteczno-noworocznym. 
Nagrodę za zaangażowanie społeczne 
w rozwój społeczności lokalnej w 2020 
roku, w postaci statuetki mosiężnej 
wraz z certyfikatem wójt wręczy na 
spotkaniach indywidualnych.
Kandydaci do nagrody to m.in. „oso-
by działające na rzecz społeczności 
lokalnej w konkretnym wymiarze. Ich 
inicjatywy czy też zaangażowanie po-
winny mieć istotny wpływ na rozwój 
społeczności lokalnej”.
Spośród kilku zgłoszeń kapituła pod 
przewodnictwem Marka Nicewicza 
wybrała trzy.

Katarzyna Gałka
To mieszkanka Lubicza Dolnego, stra-
żaczka OSP Lubicz, społeczniczka, 
pierwsza w historii gminy szefowa lu-
bickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. To ona w ubiegłym roku 
wzięła na swoje barki trud zorganizowa-
nia gminnego Finału WOŚP, który okazał 
się sukcesem integracyjnym, organiza-
cyjnym, finansowym i promocyjnym. 
Zebrano łącznie 133.292, 01 zł.

Maja Bielecka
Mieszkanka Złotorii, była przewodni-
cząca Rady Rodziców w Szkoły Pod-
stawowej w Złotorii, społeczniczka. 
Zapoczątkowała w szkołach zbiórkę 
makulatury i elektrośmieci, z czego 
przykład wzięły inne szkoły. Najbar-
dziej przyczyniła się do powstania 
przy szkole placu Nivea, organizowa-
ła bale dla społeczności lokalnej, na 
których pozyskiwała środki na wspar-
cie szkoły. W minionym roku, już jako 
osoba prywatna, nadal intensywnie 
angażowała się w WOŚP na terenie 
Złotorii oraz w różnego rodzaju inne 
akcje społeczne.

Sołtys Anna Katra i Rada Sołecka 
Młyńca Pierwszego 
Od wielu lat są niezwykle aktywni spo-
łecznie, starając się poprawiać komfort 
życia mieszkańców sołectwa, dbając 
również o bezpieczeństwo w przestrze-
ni publicznej, a także wspomagając 
zachowanie zabytku, jakim jest kościół 
w Gronowie. To z inicjatywy tych osób 
udało się, m.in. pozyskać środki na re-
nowację drzwi wejściowych do świą-
tyni, monitoring terenów wokół, stwo-
rzenie parkingu przed szkołą, kącika 
rekreacyjnego, odgrodzenie terenów 
sportowych. To tylko część projektów 
jakie w ostatnich miesiącach zrealizo-
wano w Młyńcu Pierwszym. Jednak 
najbardziej godne wyróżnienia jest 
zaangażowanie członków rady i pani 
sołtys w zaspokajanie potrzeb pojawia-
jących się w ich środowisku. 
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym 
społecznikom oraz naszym wspania-
łym sportowcom, których prezentuje-
my w ramce. (KM)

naGrODy i WyrÓżnienia Przyznane za WyniKi 
SPOrtOWe OSiąGnięte W rOKu 2019/2020

1. Natalia Fijałkowska - I miejsce Grand Prix Torunia w tenisie 30.11.2019 r., II 
miejsce Grand Prix Torunia w tenisie 22.02.2020 r., III miejsce Grand Prix Ciechocinka 
w tenisie 24.07.2020 r.

2. Oskar Streich - I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w wioślarstwie 
20.09.2020 r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w wioślarstwie 27.09.2020 
r., III miejsce w Mistrzostwach Polski w Sprincie w wioślarstwie 12.09.2020 r.

3. Kacper Polański - I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w wioślarstwie 
06.09.2020 r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w wioślarstwie 20.09.2020 
r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 06.09.2020 r.

4. Julia Hakobyan, I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w wioślarstwie 16.08.2020 r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w wioślarstwie 16.08.2020 r.

5. Beniamin Ogrodowski - I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w wioślarstwie 06.08.2020 r.

6. Weronika Lipertowicz - I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w wioślarstwie 16.08.2020 r.

7. Aleksander Jankowski - III miejsce w XVI Pucharze Polski w Karate Tradycyjnym 
i Fudokan 31.10.2020 r., III i II miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Satori Cup 
03.10.2020 r., II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate AWAR Cup 07.03.2020 r.

8. Jakub Wenker - I miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie (drużyna) 
2019/2020, III miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie w kategorii Junior 
U- 20 (drużyna)

9. Szymon Guranowski - I miejsca w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie 
(drużyna) 2019/2020, III miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie 
w kategorii Junior U-20 (drużyna)

10. Adam Dąbrowski - I miejsce w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb 
Mundurowych w kickboxingu 25.09.2020 r.

11. Kacper Dąbrowski - III miejsce w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb 
Mundurowych w kickboxingu 25.09.2020 r.

12. Michał Ostrowski - I miejsce w Mistrzostwach Województwa młodzików do 
lat 14 - 02.07.2020 r., I miejsce w Mistrzostwach Województwa kadetów do lat 
16 - 31.07.2020 r., II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju klasyfikacyjnym do lat 14 
- 01.02.2020 r., I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju klasyfikacyjnym do lat 14 gra 
podwójna 01.02.2020 r., I miejsce w Mistrzostwach Województwa Kadetów do lat 16 
gra podwójna 30.07.2020 r.

13. Stanisław Bochnak - I miejsce w Grand Prix Polski FTS Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego 1.12.2019 r., II miejsce w IX Ogólnopolski Turniej Tańca sportowego 
o Puchar Burmistrza Żubkowa 20.09.2020 r., I miejsce o puchar Miasta Havirov 
20.09.2020 r.

14. Drużyna Szachistów SP w Złotorii (5 osób) - IV miejsce w finale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych: Michał Przybyszewski, Patryk 
Rzeszotek, Ksawier Hinczewski, Franciszek Morawiak, Lena Dziembowska

15. Łukasz Owsian - nagroda specjalna Wójta Gminy Lubicz - 18 miejsce 
w Mistrzostwach Polski 23.08.2020 r., 24 miejsce w Tour de Luksemburg 15.09.2020 
r., 70 miejsce w Mistrzostwa Świata Elity 27.09.2020 r.

16. Daniel Rochna - I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na torze 
– sprint olimpijski 29.08.2020 r., III miejsce w Mistrzostwach Polski Elity na torze – 
keirin 20.10.2020 r.

17. Maciej Kwiatkowski - I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na torze – 
sprint olimpijski 21.10.2020 r.

18. Damian Błotnicki - VI miejsce w Mistrzostwach Polski w jeździe drużynowej 
26.09.2020 r., 13 miejsce w Mistrzostwach Polski kolarstwo górskie 29.08.2020 r.

19. Olga Wankiewicz - I miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym 
12.01.2020 r., IV miejsce w Mistrzostwach Polski na torze 500 m 16.10.2020 r., V 
miejsce w Mistrzostwach Polski na torze 16.10.2020 r.

20. Aleksander Szmajda - II miejsce w Polish Fighter Kids 21.11.2020 r.
21. Natalia Skierkowska - III miejsce w XI Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim 

o Puchar Starosty Powiatu Grudziądzkiego w kolarstwie szosowym 20.09.2020 r.
22. Kacper Rempalski - I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w skokach na 

trampolinie 29.11.2020 r., I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w skokach na 
trampolinie i ścieżce, skoki drużynowe

23. Emil Rau - II miejsce w Pucharze Polski Karate Tradycyjnym, II miejsce w Traditional 
Karate Games

Najciekawsze inicjatywy, empatia, wrażliwość

Wsłuchują się 
w potrzeby innych
Fundacja Trybik wraz z władzami 
gminy Lubicz oraz Spółdzielnia So-
cjalna „Lubiczanka” zostali nagro-
dzeni za działania na rzecz drugiego 
człowieka. Przez kogo?

Fundację „Trybik” wraz z władzami 
gminy Lubicz po raz kolejny zauważo-
no w ogólnopolskim konkursie Fundacji 
Aktywności Lokalnej Super Samorząd 
2020 w ramach akcji „Masz głos” .
- Komisja oceniała działania od wrze-
śnia 2019 do końca sierpnia 2020 roku 
– informuje Barbara Mońko-Juraszek, 
prezes fundacji. – „Trybiki” skupiły się 
głównie na działaniach prozdrowot-
nych, ekologii i szyciu maseczek. Nie 
zapomnieliśmy również o budowaniu 
wolontariatu, integracji i zachęcaniu 

do wspólnego działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej.
Z kolei Spółdzielnię Socjalną „Lubi-
czanka” (Mirosław Jackiewicz i Jaro-
sław Gryckiewicz) wyróżniono „Stalo-
wym Aniołem” przyznawanym przez 
zarząd Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.
W liście gratulacyjnym Elżbieta Piniew-
ska, przewodnicząca sejmiku napisała 
m.in.: „Łączenie działalności gospodar-
czej ze społeczną świadczy o poczuciu 
ogromnej odpowiedzialności za innych”.
Celem konkursu jest promocja najcie-
kawszych i najbardziej wartościowych 
inicjatyw w dziedzinie pomocy spo-
łecznej, nowatorskie podejścia, rzetel-
ność i ofiarność.

(KM)

Gminny kalendarz ścienny do odebrania

ze zdjęciami 
lubickiej przyrody
Plon ogłoszonego w sierpniu gmin-
nego konkursu „Piękno chronionej 
przyrody Gminy Lubicz” będzie 
można podziwiać przez cały 2021 
rok, patrząc na gminny kalendarz. 

Kalendarz jest już dostępny. Znalazło 
się w nim 13 najlepszych, zdaniem 
jury, zdjęć zgłoszonych przez dzieci 
i młodzież z naszej gminy. Pisaliśmy 
o tym w poprzednim numerze. Przy-
pomnijmy, zdjęcia oceniało niezależne 
jury, złożone z profesjonalistów pod 
przewodnictwem artysty – fotografika 
Adama Fisza.

Mieszkańcy zainteresowani posiadaniem 
kalendarza z pięknymi zdjęciami naszej 
lokalnej przyrody mogą go bezpłatnie 
odebrać (do wyczerpania zapasów), wy-
pożyczając książkę w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Lubiczu Dolnym lub jej 
filiach w Grębocinie, Złotorii, Gronowie 
i Lubiczu Górnym. Z kolei chęć odbioru 
w Urzędzie Gminy Lubicz prosimy naj-
pierw zgłosić e-mailowo pr@lubicz.pl 
lub telefonicznie 56 674 40 15. Kalen-
darz będzie na Państwa czekał, na drugi 
dzień po zgłoszeniu, w Biurze Podaw-
czym urzędu.

(KM)
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