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Dla uczniów z Lubicza Dolnego

Budujemy salę gimnastyczną
Urząd Gminy Lubicz ogło-
sił już przetarg na długo 
wyczekiwaną inwestycję 
przez mieszkańców Lubi-
cza Dolnego.

W tej chwili uczniowie ze 
szkoły w tej miejscowości 
korzystają z sali przy remizie 
OSP oddalonej o kilkaset me-
trów. Sala tuż przy szkole zde-
cydowanie poprawi więc kom-
fort nauki w Lubiczu Dolnym.
Nowa sala gimnastyczna 
wraz z łącznikiem i pomiesz-
czeniami będzie miała prawie 
500 m kw. powierzchni.

Kilka boisk
Zaprojektowany, a wkrótce budowany, 
obiekt przeznaczono na stały pobyt do 
200 osób. Na wyposażenie samej sali 
złożą się boisko do koszykówki, wiel-
kości 20 m x 11 m, a także boisko do 
siatkówki – 18 m x 9 m - wyposażone 
w słupki z regulacją zawieszenia siatki, 
co umożliwi wykorzystanie ich również 
do gry w badmintona oraz tenisa. Miej-
sce na judo, o wymiarach 10 m x 10 m, 
na całości zostanie wyłożone profesjo-
nalną matą. Nie zabraknie również na-
głośnienia, równoważni gimnastycznej 

z regulacją wysokości i konia gimna-
stycznego bez łęków, drabinek moco-
wanych wzdłuż ściany okiennej, a także 
ławek gimnastycznych.
Pomieszczenia przyległe do sali gim-
nastycznej są przeznaczone na potrze-
by socjalne. W ich skład wejdą toalety 
(w tym dla niepełnosprawnych), natry-
ski, szatnie, pomieszczenie trenerskie 
i magazyn sprzętu.

Ruszamy w tym roku 
Planujemy, że nowa sala dla Szkoły 
Podstawowej w Lubiczu Dolnym bę-
dzie gotowa we wrześniu 2022 r. 

Realizacja inwestycji ma kosztować ok. 
1,8 mln zł.
- Staramy się o dofinansowanie tego 
zadania z dwóch programów rządo-
wych - mówi wójt Lubicza Marek Ni-
cewicz. - Na razie oba programy nie 
ogłosiły wyników, mimo to, niezależ-
nie od tego jakie one będą, podjąłem 
decyzję, że sala zostanie zbudowana. 
Mieszkańcy już od wielu lat zabiega-
li o tę inwestycję. Rozumiem ich po-
trzebę i uważam ją za ważną. Dlatego 
według mnie, ze względu na dobro 
uczniów, nie możemy dłużej czekać 
z rozpoczęciem tej inwestycji.

(KM)

Wizualizacja sali gimnastycznej przy szkole w Lubiczu Dolnym



Gmina planuje skończyć prace do jesieni

Była kaplica 
czeka na remont 
Dawna kaplica przy ul. Bocznej 4 
w Lubiczu Górnym zostanie zaada-
ptowana na salkę świetlicową dla lo-
kalnej społeczności. 

W obiekcie mieściła się komora celna po 
stronie rosyjskiej, potem należał on do 
Państwowej Służby Uzupełnień, a do lat 
70. XX w. była tu kaplica katolicka. 

W budynku planowane są prace re-
montowo-budowlane, m.in. malowanie 
ścian, położenie posadzek, zamontowa-
nie grzejników i wstawienie dwóch okien 
witrażowych, wymiana drzwi, a także 
wydzielenie toalety przystosowanej dla 
osób niepełnosprawnych. W pomieszcze-
niu będzie ułożona instalacja elektryczna, 
nagłośnieniowa i alarmowa oraz zamon-
towany monitoring zewnętrzny.
Budynek zostanie też ocieplony. Od 
strony wejścia będzie ułożona kostka 
brukowa, a przyległy teren wyposażony 
w elementy małej architektury.
Cały zakres prac gmina planuje wyko-
nać do jesieni. Projekt na modernizację 
obiektu został skonsultowany i opraco-
wany zgodnie z ustaleniami konserwa-
tora zabytków. 
Dodatkowo gmina wyposaży salkę 
w sprzęt RTV, meble biurowe (stoły i krze-
sła) oraz w przenośną rozkładaną scenę.
Inwestycja będzie sfinansowana z bu-
dżetu gminy oraz Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Dzia-
łanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność. Środki unijne pozy-
skano za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Podgrodzie Toruńskie”. 
Przewidywany koszt to ok. 400 tys. zł.

Tekst i fot. (KM)
Kaplica katolicka funkcjonowała w tym 
budynku do lat 70. XX wieku

Uczniowie będą dowożeni przez gminę

Kuratorium zdecydowało
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświa-
ty w Bydgoszczy wydał pozytywną 
opinię w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Przypomnimy, uchwałę intencyjną 
Rada Gminy Lubicz podjęła 21 stycz-
nia. Od sześciu lat liczba uczniów 

w szkole w Gronowie regularnie ma-
leje. W tym roku uczęszcza do niej 
tylko 27 uczniów, chodzących do klas 
II, V, VI i VIII. Istniejące oddziały li-
czą od 6 do 8 osób, a pozostałych klas 
w ogóle nie ma. 
Zgoda kuratorium otwiera proces 
zmierzający do likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Gronowie z dniem 31 
sierpnia br.. Budynek tej szkoły na-
dal będzie służył celom oświatowym 
(kontynuacja działalności oddziałów 
przedszkolnych) i społecznym (pla-
cówka Dziennego Domu Seniora) 
środowiska lokalnego.

(KM)

Odnawialne źródła energii

Dbamy o środowisko. Prąd za darmo
78 mieszkańców naszej gminy może li-
czyć na dofinansowanie instalacji paneli 
fotowoltaicznych na swoich domach.

Wnioski w ramach projektu „Instalacja 
systemów odnawialnych źródeł energii 
na terenie Gminy Lubicz” w ubiegłym 
roku złożyło 112 mieszkańców, ale po 
weryfikacji okazało się, że wymogi for-
malne spełniło 102.
Ze względu na ograniczoną pulę 
środków Urząd Gminy Lubicz prze-

prowadził publiczne, transmitowane 
na żywo, losowanie kolejności przy-
znania dotacji. Do projektu zakwa-
lifikowano 78 właścicieli domów, 
z czego ostatecznie sześciu wycofało 
się. W momencie przygotowywania 
tego numeru do druku urząd czekał 
na dostarczenie dokumentów od osób 
z listy rezerwowej.

Projekt przewiduje, że 50 proc. kosz-
tów kwalifikowanych netto związanych 
z dostawą i montażem instalacji foto-
woltaicznych stanowi dofinansowanie 
z Unii Europejskiej.
Gmina planuje wybrać wykonawcę 
wszystkich instalacji w postępowaniu 
przetargowym do końca kwietnia.

(KM)

Urząd Gminy Lubicz

zadzwoń zanim 
przyjdziesz
Trzecia fala pandemii dotyka również 
coraz większą grupę pracowników 
Urzędu Gminy Lubicz. Dlatego prosi-
my stosować się do aktualnych zasad 
związanych z załatwianiem spraw 
w naszym urzędzie.

W tej chwili na izolacji lub kwarantan-
nie znajduje się spora grupa urzędni-
ków, co oznacza zmniejszenie naszego 
gminnego zespołu i utrudnienia dla 
mieszkańców. Rozumiemy, że może to 
powodować irytację, jednak jest też je-

dynym sposobem zapobiegania rozpo-
wszechniania się koronawirusa, zarów-
no wśród Państwa, jak i urzędników.
Dlatego przypominamy, że na wizytę 
w urzędzie należy się umówić. Naj-
ważniejsze numery podajemy w ram-
ce. Wszystkie kontakty znajdują się na 
stronie internetowej www.lubicz.pl. 
W związku z tym, że pracujemy w znacz-
nie uszczuplonym składzie terminy zała-
twiania spraw mogą się wydłużyć. 
Przepraszamy za niedogodności i prosi-
my o zrozumienie. (KM)

Sekretariat tel. 56 621 21 01
Biuro Obsługi Klientów tel. 56 621 21 40

Referat Gospodarki Przestrzennej tel. 56 621 21 16,  
56 621 21 35

Działalność gospodarcza tel. 56 621 21 06
Referat Podatkowy
podatek od nieruchomości dla osób fizycznych tel. 56 621 21 09
podatek od nieruchomości dla osób prawnych tel. 56 621 21 37
podatek rolny, leśny dla osób fizycznych i prawnych tel. 56 621 21 26
podatek od środków transportowych tel. 56 621 21 36
księgowość podatkowa tel. 56 621 21 36

Referat Inwestycji tel. 56 621 21 98
bieżące utrzymanie dróg, nazewnictwo ulic 
i numeracja budynków tel. 56 621 21 11

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 56 621 21 29
Referat Gospodarki Odpadami tel. 56 621 21 28
Akty Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności tel. 56 674 40 14
Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności tel. 56 674 40 13

Koronawirus 
Gdzie zapisać się 
na szczepienie?
Na szczepienie przeciwko SARS-
CoV-2 w Lecznicy Citomed należy 
zapisywać się pod numerami: 503 081 
084 lub 503 081 195. Tam dokonuje-
my też wyboru miejsca, w którym 
chcemy zostać zaszczepieni.

Do wyboru mamy następujące ośrod-
ki należące do Citomedu: w Lubiczu 
Górnym przy ul. Paderewskiego 3 oraz 
w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 
73 i ul. Rakowicza 4.
Decyzją wojewody wójt został zobo-
wiązany do transportu osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień przeciwko SAR-
S-CoV-2. Takie osoby powinny np.  
posiadać aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z w/w schorzeniami (kontakt 
w tej sprawie: 609 707 168). 

Opr. (KM)
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Młodzież z naszej gminy od kil-
ku tygodni korzysta z pumptrac-
ka z elementami skateparku w Lubi-
czu Górnym, obok którego niedawno 
powstał nowoczesny plac zabaw. 

To na wniosek mieszkańców władze 
gminy Lubicz centralny plac w Lubiczu 
Górnym przeznaczyły na miejsce rekre-
acji dla dzieci i młodzieży.
Pandemia koronowirusa wpłynęła na 
wydłużenie procedur administracyjnych 
związanych z powstaniem pumptracka, 
potem pojawiły się trudności z rozstrzy-
gnięciem przetargu, a na końcu atak 
zimy. W końcu na początku marca mo-
gliśmy zaprosić młodzież do zabawy.

– Prosimy, abyście szanowali to miej-
sce, dbając o właściwe korzystanie 
i nie rozjeżdżanie trawy, a także o po-
rządek wokół – mówi Dorota Pruszyń-
ska, p.o. kierownika Referatu Inwesty-
cji Urzędu Gminy Lubicz.
Skończył się także kolejny etap in-
westycji. Obok pumptracka powstał 
nowoczesny plac zabaw z linariami. 
Cały teren zagospodarowano zie-
lenią. Wszystko w ramach zadania 
„Urządzenie przestrzeni publicznej 
w Lubiczu Górnym na potrzeby rewi-
talizacji społecznej. Etap II”.
Inwestycja jest dofinansowana 
z pie niędzy unijnych.

(KM)

Jesteśmy zdeterminowani, dlatego współfinansujemy

Przystanek, ścieżki oraz chodniki
Ma być bezpieczniej i bardziej kom-
fortowo, zwłaszcza dla pieszych i ro-
werzystów. Tym bardziej, że na terenie 
naszej gminy znajdują się zatłoczone 
drogi krajowe i wojewódzkie. 

Złotoria – Lubicz Górny 
We współpracy z samorządem woje-
wództwa od jesieni ubiegłego roku po-
wstaje niemal 7-kilometrowa ścieżka 
rowerowa od Złotorii przez Nową Wieś 
do Lubicza Górnego. Jak informuje nas 
wykonawca firma ZBD Rogowo, prace 
przebiegają zgodnie z planem, wygląda 
więc na to, że wrześniowy termin odda-
nia traktu do użytku jest realny.

Lubicz Dolny – Rogówko
Podobnie mają się sprawy innej ścież-
ki rowerowej, z Lubicza Dolnego przez 
Jedwabno do Rogówka, budowanej 
wspólnie ze starostwem powiatowym. Ta 
inwestycja ruszyła niedawno i widać już 
w terenie pierwsze efekty. W trakcie budo-
wy pojawiają się różne komplikacje, wy-

nikające głównie z ukształtowania terenu 
na tym odcinku naszej gminy, ale wyko-
nawca Transbruk Barczyńscy rozwiązuje 
je na bieżąco. I tu mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców ul. Dworcowej w oko-
licach sklepu „Biedronka” w Lubiczu 
Dolnym. Rosnący tam w pasie planowa-
nej ścieżki dąb zostanie nienaruszony. 
Z inicjatywy mieszkanki Elżbiety Par-
zniewskiej przy wsparciu radnej Teresy 
Klawińskiej i innych mieszkańców, udało 
się przekonać inwestora do uratowaniu 
drzewa i drobnej zmiany projektu w tym 
miejscu. Co prawda wpłynie to nieco na 
komfort rowerzystów i pieszych, bowiem 
ścieżka w okolicy dębu trochę się zwęzi, 
jednak miejsce to zostanie odpowiednio 
oznakowane, a cień drzewa i jego maje-
statyczna bryła będzie nadal cieszyć oko. 

Przystanek w Rogówku
Rozpoczęły się także starania o moż-
liwość wybudowania zatoki przystan-
kowej przy DK 15 na Olsztyn wraz 
z chodnikiem w stronę centrum Ro-

gówka. To postulat często podnoszo-
ny przez mieszkańców i mający swe 
uzasadnienie głównie dla bezpieczeń-
stwa pieszych w tym rejonie. Podobne 
rozwiązanie zastosowane w Brzeź-
nie okazało się skuteczne. W sprawie 
przystanku w Rogówku przygotowano 
porozumienie, które właśnie jest uzgad-
niane, z właścicielem drogi, czyli GDD-
KiA. Potrzebujemy zgody na tę inwe-
stycję od GDDKiA, żeby wykorzystać 
istniejący projekt i wybudować ze środ-
ków gminnych przystanek i chodnik.

Chodnik w Brzeźnie
Podobne porozumienie jest obecnie 
przedmiotem ustaleń z Wojewódzkim 
Zarządem Dróg oraz gminą Łysomice, 
a dotyczy przebudowy drogi wraz z bu-
dową ciągu pieszo-rowerowego na odcin-
ku Brzeźno od DK 15 przez centrum wsi 
aż do Turzna do szkoły. Taka inwestycja 
poprawi znacząco poruszanie się po 
Brzeźnie, a chęć współpracy z tym pro-
jekcie ze strony władz gminy Łysomice 

oraz Departamentu Infrastruktury Drogo-
wej Urzędu Marszałkowskiego jest duża 
i daje nadzieję na szczęśliwy finał. - Li-
czymy na to, że do końca roku uzyskamy 
pozwolenie na budowę, a jej realizacja za-
leży od montażu finasowego - mówi wójt 
Marek Nicewicz.

Lubicz Dolny – Grębocin
Znając również ogromną potrzebę połą-
czenia chodnikiem lub ścieżką rowerową 
Lubicza Dolnego i Grębocina, procedo-
wane jest porozumienie w tej sprawie 
z właścicielem drogi wojewódzkiej nr 
552. Tym bardziej, że istnieją już frag-
menty takiego traktu po jednej i drugiej 
stronie szosy. Inwestycja miałaby polegać 
na uzupełnieniu tej infrastruktury, tak aby 
bezpiecznie przemieszczać się na tym 
4-kilometrowym odcinku. Władze gminy 
są gotowe do sfinansowania ścieżki, na 
samorządzie wojewódzkim spoczywała-
by kwestia wykupu gruntów. O postępie 
uzgodnień będziemy informować.

(JN)

Kolejna inwestycja z pieniędzy unijnych

Tu można się wyszaleć
Miejsce spotkań mieszkańców 

zielone płuca złotorii

W Złotorii w lasku przy ul. 8 Marca 
powstał Rodzinny Park Rekreacji 
i Wypoczynku. 

- Jestem przeszczęśliwa, że Lasy Pań-
stwowe użyczyły gminie ten teren 
i udało się ocalić zielone płuca Złotorii, 
zlokalizowane akurat przy gęstej zabu-
dowie, na miejsce wypoczynku i spo-
tkań dla naszych mieszkańców – mówi 
Barbara Kisielewska, sołtys Złotorii.
Wszystko zaczęło się kilka lat temu od 
inicjatywy pani sołtys, która zapropo-
nowała opracowanie koncepcji parku. 
Jej wykonanie opłacono z pieniędzy 
funduszu sołeckiego wyodrębnionego 
dla sołectw z budżetu gminy Lubicz. 
Mieszkańcy zdecydowali również 
o przeznaczeniu sołeckich środków 
na wyznaczenie alejek i kupno pierw-

szych urządzeń do parku – sześciu 
elementów siłowni zewnętrznej. To 
był nieformalny początek właśnie 
stworzonego parku.
W parku znalazły się: huśtawki, bujaki 
sprężynowe, piaskownica, linarium, tory 
sprawnościowe, stół do ping ponga, be-
tonowe piłkarzyki, a także wiaty, ławki, 
kosze na śmieci i na psie odchody oraz 
nowe nasadzenia. Każdy element tej 
przestrzeni został w nią wkomponowany 
z poszanowaniem wymogów lasu.
Gmina finansowała inwestycję z własne-
go budżetu oraz funduszy europejskich.
Warto dodać, że park znajduje się w po-
bliżu ścieżki rowerowej Złotoria – Osiek, 
która w przyszłości zostanie połączona 
z budowaną na terenie gminy ścieżką 
Złotoria – Lubicz Górny, właśnie poprzez 
ul. 8 Marca. Będzie to zatem doskonałe 
miejsce postojowe na odpoczynek lub 
ćwiczenia na świeżym powietrzu.

(KM)

W parku znalazły się m.in. huśtawki, bujaki sprężynowe, linarium czy tory spraw-
nościowe. Fot. JN

Nowoczesny plac zabaw w Lubiczu Górnym jeszcze przed ukończeniem. Fot. MW
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Zima narobiła sporo szkód w naszych drogach

Czas inwestycji, porządków i napraw
Za nami chłodniejsze dni i po potrze-
bie ciągłego odśnieżania i posypywa-
nia dróg przyszedł czas na posprzą-
tanie. Stąd ekipy ZUK wyruszyły ze 
specjalistycznym sprzętem na ulice 
gminy, po kolei wkraczają również 
na skwerki i place zabaw.

Do sprzątnięcia jest sporo nie tylko pia-
sku, ale i śmieci. Zima narobiła również 
sporo szkód w naszych drogach. Te 
gruntowe są uzupełniane, zagęszczane, 
ubijane, a dziury w asfaltowych wy-
pełniane. Uprzedzając lawinę próśb, bo 
przecież nasze drogi wymagają jeszcze 
wielu zabiegów, prosimy o zgłaszanie 
takich potrzeb do sołtysów lub radnych. 
Kontakty do nich znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.lubicz.pl.

Kładziemy asfalt
Jedną z najważniejszych obecnie, nowych 
inwestycji drogowych w gminie jest bu-
dowa ul. Toruńskiej na granicy Grębocina 
i Torunia. To przedsięwzięcie, niezwykle 
ważne i długo wyczekiwane przez miesz-
kańców, pochłonie ok. 5,4 mln zł z budże-
tu gminy, miasta Toruń i Funduszu Dróg 
Samorządowych. Inna z drogowych inwe-
stycji w kwietniu powinna zostać ukoń-
czona – to ul. Osikowa w Krobi.
Cieplejsze dni pozwalają także na wzno-
wienie prac ziemnych, stąd aktywność 
naszych pracowników w Gronowie (od-
wodnienie rowu), Grębocinie (podobna 
sytuacja), Lubiczu Dolnym, gdzie wła-
śnie rozpoczęła się budowa ok. 500 me-
trowego odcinka wodociągu dla posesji 
w okolicach ul. Zbożowej i Dworcowej. 
Podobna inwestycja będzie miała miej-
sce na ul. Chmielnej w Grębocinie.

Trwają prace przy budowie kanaliza-
cji na ul. Długiej w Krobi, a za chwilę 
ekipy pojawią się na ulicach Krótkiej, 
Cytrynowej, Poprzecznej, Jaśmino-
wej, Oliwkowej, Leszczynowej, Mali-
nowej i przyległych w tamtej okolicy. 
W tym rejonie kanalizacja powinna 
być oddana do użytku do końca lipca. 
Z kanalizacji skorzystają w tym termi-
nie także mieszkańcy ulic Kolejowej 
i Ogrodowej w Lubiczu Dolnym.

Progi i lampy
Wiosna sprzyja odnowieniu oznakowania 
ulic i miejsc publicznych. Stąd w wielu so-
łectwach zamontowaliśmy kolejne strzał-
ki kierunkowe lub inne tablice informa-
cyjne, usprawniające docieranie do celu. 
Jeśli w Państwa otoczeniu są takie potrze-
by, prosimy o zgłaszanie ich do sołtysów, 
uzupełnimy. Funkcjonują już także progi 
zwalniające w Krobi, a fotowoltaiczne 
lampy zostały ustawione przy ul. Baśnio-
wej i Żwirka i Muchomorka. Wcześniej 
z powodu zmrożonego gruntu nie było to 

możliwe. Nietypową sytuację ze słupem 
energetycznym stojącym w ciągu komuni-
kacyjnym ul. Nieszawskiej w Złotorii roz-
wiązano poprzez wyraźne oznakowanie 
i zabezpieczenie barierkami. Na trudnym 
i ruchliwym skrzyżowaniu ul. Dworcowej 
z Młyńską w Lubiczu Dolnym powieszo-

no dwa lustra drogowe, które mają popra-
wić bezpieczeństwo w tym miejscu. 

Interwencje ZUK
Codzienność gminnych służb, to także 
częste interwencje w zakresie uszko-
dzeń obcego mienia. Dotyczy to głów-
nie dróg i chodników powiatowych, 
wojewódzkich czy krajowych biegną-
cych na terenie naszej gminy oraz urzą-
dzeń technicznych, jak np. półleżące 
drewniane słupy w Lubiczu Dolnym 
w okolicy Wilczego Młyna, zarwana 
studzienka telekomunikacyjna, zapada-
jący się chodnik w Grębocinie itp.

Pomysł z Młyńca Pierwszego
I na koniec tej gospodarczej relacji z te-
renu naszej gminy, powiew zaradności 
i nowoczesności z Młyńca Pierwszego. 
Istniejące przy szkole boisko typu orlik 
ma własne oświetlenie, ale jego urucha-
mianie było związane z koniecznością 
osobistego załączania w budynku szko-
ły. Jak wiadomo zdarza się, że budynek 
szkolny jest zamknięty, co wykluczałoby 
możliwość korzystania z obiektu spor-
towego. Rozwiązanie problemu znalazł 
i zrealizował członek rady sołeckiej Ma-
rian Wernerowski. Teraz światła boiska 
włącza się aplikacją SMS z jego telefo-

nu lub drugiej osoby wyznaczonej przez 
dyrekcję szkoły. Jeśli więc ktoś chciałby 
skorzystać z oświetlenia boiska w Młyń-
cu Pierwszym powinien skontaktować 
się (telefon lub sms) z Marianem Werne-
rowskim pod nr tel. 600 969 949. I już.

Tekst i fot. (JN)

Budowa ul. Toruńskiej w Grębocinie

Nowe oznakowanie naszych ulic

Modernizacja ul. Osikowej w Krobi

Te lustra w Lubiczu Dolnym poprawią bezpieczeństwo

Nowe progi spowalniające, montowane na wniosek mieszkańców i sołtysa

Rozbudowa sieci wodociągowej
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pojemnik/worek

pojemnik/worek

Gospodarka Odpadami. Co nowego?

nie zapomnij 
wystawić pojemników

Od kwietnia zmienia się system wywo-
zu bioodpadów. W tym miesiącu orga-
nizujemy także odbiór gabarytów.

Od 3 kwietnia bioodpady z miejscowo-
ści zwartych, czyli z Lubicza Dolnego, 
Lubicza Górnego, Krobi, Złotorii, No-
wej Wsi i Grębocina będą wywożone co 
sobotę. Natomiast z pozostałych miej-
scowości odbiór nastąpi co drugą sobo-
tę, począwszy od 10 kwietnia.
W kwietniu mamy także odbiór odpadów 
gabarytowych, zgodnie z harmonogra-
mem, który podajemy na zdjęciu. Chęć 
wywozu należy zgłosić najpóźniej pięć dni 
przed planowanym terminem. Dotyczy to 
m.in. starych mebli, kanap czy krzeseł. Do 
gabarytów nie należy sprzęt elektryczny, 
elektroniczny, odpady budowlane i opony.

Przypominamy, że dla tych, któ-
rzy wolą nowoczesne rozwiązania 
w styczniu 2021 roku uruchomili-
śmy też dostęp do aplikacji na tele-
fon: Kiedy śmieci?, która informu-
je o zbliżającym się terminie wywozu 
dopadów. Ściągniecie ją za pośrednic-
twem Google Play czy App Store.
Przypominamy również, że od wielu lat 
w Lubiczu Górnym funkcjonuje bez-
płatny dla mieszkańców Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(wjazd od ul. Promowej w Nowej Wsi). 
W okresie od 1 marca do 31 paździer-
nika PSZOK jest czynny we wtorki 
i czwartki w godz. 10.00–18.00, a w so-
boty 9.00–14.00, nr tel. 797 999 886 
(czynny w godzinach pracy).

(KM)

reKLamaCJa nieoDeBranyCh śmieCi
Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły 
się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy  niezwłocznie złożyć 
reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami 
Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając 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.

Lubicz Dolny i Krobia

Kolejne odcinki kanalizacji
Gmina Lubicz rozpoczyna czwarty 
w tej kadencji etap kanalizacji. Sieć 
ma być gotowa do końca lipca.

W tym roku kanalizacja zostanie po-
łożona na ul. Kolejowej i Ogrodowej 
w Lubiczu Dolnym oraz na 10 ulicach 
w Krobi. Będą to: Cytrynowa, Krótka, 
Poprzeczna, Jaśminowa (od ul. Długiej 

do Osiedlowej), Olszynowa, Oliwko-
wa, Leszczynowa, Malinowa oraz frag-
menty Osiedlowej i Długiej.
To czwarty, kosztujący ponad 3,2 mln 
zł, etap projektu „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Lubicz” współfinansowany 
z pieniędzy unijnych. 

(KM)

PoDłąCz PosesJę Do sieCi!
W naszej gminie przybywa sieci kanalizacyjnej. Przypominamy, że wszyscy 
właściciele domów mają obowiązek przyłączenia ich do istniejącej 
kanalizacji publicznej i likwidacji szamba (zgodnie z ustawą z 13.09.96 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wyjątek stanowią jedynie 
posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. Więcej informacji 
Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu, nr tel. 56 678 53 14.
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słoweński ul w Grębocinie
Naszą gminę odwiedziła JE Ambasador 
Republiki Słowenii Božena Forštna-
rič Boroje, aby omówić wspólne plany 
umiejscowienia na terenie gminy Lu-
bicz tradycyjnego słoweńskiego ula. Ma 
być to pierwsze takie miejsce w Polsce.

Słoweński ul będzie ustawiony w Grę-
bocinie w pasiece państwa Jakubow-
skich, którą JE Ambasador Republiki 
Słowenii zwizytowała wraz Konsulem 
Honorowym Republiki Słowenii w To-
runiu Janem Walczakiem i władzami 
gminy Lubicz wójtem Markiem Nice-
wiczem, przewodniczącym rady Zbi-
gniewem Barcikowskim i zastępcą wój-
ta Wojciechem Rakowieckim.
Grębocińska pasieka, w okolicy most-
ku i ul. Parkowej, na łące wydzie-
żawionej od gminy, znajduje się od 
dwóch lat. Wcześniej właściciele pa-
sieki przez 10 lat zajmowali się psze-
larstwem na terenie swojej posesji.
Słowenia znana jest z edukacji na temat 
znaczenia pszczół dla przyrody i ludz-
kości. To właśnie ten kraj był inicja-
torem ustanowienia Światowego Dnia 
Pszczoły, w 2017 r. przyjętego przez 
wszystkie państwa członkowskie ONZ. 

Od tej pory Światowy Dzień Pszczoły 
obchodzony jest co roku 20 maja.
Jak powiedziała JE Ambasador, w tym 
roku Słowenia świętuje także 30-lecie 
niepodległości, a w połowie roku obej-
mie przewodnictwo w Unii Europejskiej. 
Wśród wielu zaplanowanych w związku 
z tym wydarzeń jest właśnie utworzenie 
kolorowych pasiek słoweńskich w róż-
nych krajach Unii. Grębocin byłby pierw-
szy w Polsce. Božena Forštnarič Boroje 
zauważyła z zadowoleniem, że gmina Lu-

bicz pod względem liczby ludności i kra-
jobrazu przypomina jej rodzinne strony. 
Miód ze słoweńsko-grębocińskiej pa-
sieki mógłby stanowić doskonały 
i zdrowy upominek w kontaktach 
międzynarodowych. 
Wójt Marek Nicewicz ma już dalsze 
plany związane z zagospodarowaniem 
tamtej okolicy. – Część terenu przyle-
głego do mostka i ul. Lampkowskiego 
planujemy odwodnić, po to, aby urządzić 
tam skwerek wypoczynkowy dla okolicz-
nych mieszkańców – mówi wójt gminy. 
– Chciałbym, aby było to miejsce miłego 
wypoczynku z nasadzeniami i ławecz-
kami, utwardzoną ścieżką prowadzącą 
do pasieki oraz tablicami edukacyjnymi 
informującymi o roli pszczół. To na ra-
zie wstępna koncepcja, więc jeśli ktoś 
z mieszkańców chciałbym przedstawić 
swój pomysł, to zapraszam do opisania go 
i wysłania na adres wojt@lubicz.pl.

(KM)

W związku z sytuacją epidemiczną 
w kraju i możliwością od 1 kwietnia 
składania wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego tzw. 
500+ w formie papierowej, prosimy na-
szych mieszkańców:
• o pobieranie wniosków ze strony in-

ternetowej www.gopslubicz.pl bądź 
bezpośrednio z Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lubiczu 
znajdującego się pod adresem ul. 
Toruńska 24, bud. B Urzędu Gminy

• wrzucanie wypełnionych wniosków 
do skrzynki z napisem GOPS znajdu-
jącej się na budynku B Urzędu Gminy

• podawanie we wnioskach aktu-
alnych numerów telefonów oraz 
adresów e-mail w celu ułatwienia 
kontaktu z Państwem

• w przypadku wystąpienia wątpli-
wości przy wypełnianiu wniosku 
prosimy o kontakt z pracownikami 
pod numerami telefonów: 500 280 
473 oraz 506 133 337

• osoby umówione telefonicznie będą 
przyjmowane w pierwszej kolejności.

Przypominamy, że nadal jest możliwe 
składanie wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego drogą 
elektroniczną tj. przez ePUAP, portal 
Empatia, PUE ZUS oraz bankowość 
internetową.

Parking, market, pętla autobusowa

Władze gminy zachęcają. Grabowiec zyska
- Idea zrównoważonego rozwoju gmi-
ny opiera się na tym, że inwestujemy 
nie tylko w centralnych sołectwach. 
Jednym z przykładów jest Grabowiec 
– mówi wójt Marek Nicewicz.

W okolicach kościoła w Grabowcu po-
wstanie pętla autobusowa z prawdziwe-
go zdarzenia, a tuż obok wybuduje się 
sklep znanej w naszej gminie sieci Dino 
z dużym parkingiem. Podobnie jak 
w Lubiczu Dolnym okolica zyska chod-
nik wraz z przejściem dla pieszych. Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie, pierwsze 
zakupy będzie można zrobić w drugiej 
połowie przyszłego roku. Dodatkowo, 
proboszcz parafii planuje budowę domu 
parafialnego z salkami przeznaczonymi 
na spotkania, warsztaty, zajęcia itp. Ma 
powstać także parking dla wiernych. 
Tyle ustalenia wstępne. Teraz konkrety.

Zamiana gruntów
Aby mogło dojść to realizacji tych 
planów, na sesji Rady Gminy Lubicz 
25 lutego radni wyrazili zgodę na 
zamianę gruntów pomiędzy parafią 
a gminą. Otwiera to drogę do zago-
spodarowania centrum Grabowca.
Na prośbę wójta Marka Nicewicza, za po-
średnictwem mediów społecznościowych, 
przeprowadzono konsultacje społeczne, 
pytając o opinię na temat pojawienia się 
w Grabowcu sklepu Dino. Zebrany przez 
sołtys Grabowca Danutą Wojciechowską 
materiał pokazuje, że mieszkańcy chcą 
mieć dostęp do wygodnych zakupów.
Dokonywane są też wstępne uzgod-
nienia z inwestorem sieci Dino, co do 
budowy sklepu.
Trwa konstruowanie koncepcji powsta-
nia pętli przy kościele i kolejna analiza 
połączeń autobusowych Grabowca z To-

runiem. Pętla w tym miejscu dawałaby 
możliwość rozpoczynania i kończenia 
kursów autobusów, bez konieczności wią-
zania się połączeniem z sąsiednią gminą 
Obrowo. Własna pętla autobusowa przy-
czyni się do optymalizacji połączeń auto-
busowych na terenie całej gminy. Prace 
nad usprawnienieniami zostały wstrzy-
mane ze względu na pandemię. Wrócimy 
do nich niezwłocznie po powrocie dzieci 
do szkół. Przypomnijmy, że wcześniej-
szej zajmowaliśmy się także postulatami 
mieszkańców w sprawie dodatkowego 
kursu MZK nr 46 i zwiększenia możliwo-
ści przewozowych na tej linii.

Ulice i wodociąg
To nie jedyne inwestycje w Grabow-
cu. W zeszłym roku została zmoder-
nizowana ul. Obi-Wana Kenobiego, 
w tym roku przebudowane zostaną uli-

ce Wiśniowa i Malinowa. Niebawem 
w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej 
rozpocznie się remont instalacji elek-
trycznej, a w kwietniu na terenie Gra-
bowca pojawią się ekipy ZUK, bowiem 
rozpocznie się wyczekiwana budowa 
sieci wodociągowej dla posesji w okoli-
cach ul. Wiśniowej i Malinowej. To bę-
dzie zupełnie nowa instalacja, która za-
stąpi dotychczasowe zasilanie w wodę, 
co wpłynie na jej jakość i ciśnienie. 
- Cieszy mnie, że nasze inicjatywy roz-
woju Grabowca budzą zadowolenie 
mieszkańców - komentuje wójt gminy 
Marek Nicewicz. - Tworzenie warun-
ków rozwoju sprzyjających wielu śro-
dowiskom jest rolą samorządu, z której 
staramy się wywiązywać. W przypadku 
Grabowca skorzystają na tym mieszkań-
cy, społeczność parafii i przedsiębiorcy. 

(JN)

Wizytacja w pasiece państwa Jakubowskich w Grębocinie. Fot. JN

W Polsce mamy kilkaset przeróżnych gatunków pszczół. Wszystkie żywią się 
nektarem i pyłkiem kwiatowym, jednocześnie zapylając odwiedzane rośliny. 
Umożliwiają w ten sposób roślinom zapłodnienie, a w rezultacie powstanie 
owocu. To właśnie pszczołom i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żyw-
ności. Dzięki temu, że ich gatunki są tak różnorodne, mogą zapylać różne 
rodzaje roślin i działać w różnych warunkach. Bez pszczół wiele gatunków 
roślin nie mogłoby się rozmnażać, wytwarzać owoców, lub ich uprawy dawa-
łyby niewielkie plony, a owoce byłyby małe i zdegenerowane.

Źródło: www.pomagamypszczolom.pl
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Porozumienie na granicy zaborów
4 marca w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu odbyło się spotkanie, 
w czasie którego podpisano list inten-
cyjny o zamiarze współpracy w celu 
utworzenia „Centrum wieloetnicznej 
kultury i tradycji dawnego pograni-
cza” w Lubiczu Górnym.

– To miejsce było przez wieki po-
graniczem państwa polskiego, potem 
przez wiele lat granicą zaborów, gdzie 
wytworzyła się bardzo specyficzna 
wspólnota ludzi o różnych korze-
niach. Ludzie o różnym pochodzeniu, 
różnych językach i różnej religii żyli 
tu ze sobą w pokoju. Warto to upa-
miętnić, zatrzymać i zachować dla 
przyszłych pokoleń – podkreślał poseł 
Jan Krzysztof Ardanowski.

Muzeum byłoby zlokalizowane w zabyt-
kowym, wymagającym rewitalizacji, ma-
gazynie zbożowym nad Drwęcą. 

– Z naszej strony zrobimy wszystko, 
żeby ten projekt znalazł szczęśliwy 
finał i żebyśmy za dwa-trzy lata spo-

tkali się w Lubiczu Górnym na uro-
czystym otwarciu centrum – mówił 
marszałek Piotr Całbecki.
Centrum, jak wskazuje jego nazwa, ma 
służyć badaniu i promocji wieloetnicznej 
kultury i tradycji dawnego pogranicza.
– Mam nadzieję, że będzie ono służyło 
także mieszkańcom, wzbogacając na-
szą wiedzę i życie, dzięki wzajemnej 
współpracy oraz wyjątkowym inicja-
tywom i inspirującym spotkaniom - 
mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz.
List intencyjny podpisali przedstawi-
ciele Narodowego Instytutu Kultu-
ry i Dziedzictwa Wsi, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, wo-
jewództwa, powiatu toruńskiego oraz 
gminy Lubicz.

Opr. (KM)

Można wygrać… 

nagrody rzeczowe lub pieniądze na projekty
Wojewoda zaprasza miłośników 
przyrody i fotografii do udziału 
w kolejnej edycji konkursu fotogra-
ficznego, a zarządca Autostrady A1 
proponuje sfinansowanie projektu 
wspierającego społeczności lokalne.

Prace fotograficzne na konkurs woje-
wody można przesyłać do 5 maja. Spo-
śród zgłoszonych fotografii zostanie 
wyłonionych do 220 prac, które w naj-
bardziej atrakcyjny i oryginalny sposób 

przedstawiają piękno przyrody i krajo-
brazu regionu Kujaw i Pomorza. 
Zwieńczenie konkursu to przyzna-
nie cennych nagród rzeczowych oraz 
umieszczenie zwycięskich fotografii 
i nazwisk laureatów w publikacjach 
wojewody kujawsko-pomorskiego, 
m.in. w albumie.
Z kolei ideą konkursu „AmberOne Bli-
sko Nas” jest wspieranie oddolnych 
inicjatyw społecznych, realizowanych 
wspólnie przez lokalną społeczność 

i pracowników GTC, czyli spółki zarzą-
dzającej Autostradą A1.
Dodatkowe punkty uzyskają projekty 
zawierające działania związane z bez-
pieczeństwem (np. edukacja w kwe-
stiach bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, zwiększanie bezpieczeństwa 
w ruchu poprzez wprowadzanie roz-
wiązań technicznych infrastruktural-
nych itp.) oraz działania proekologicz-
ne (związane np. z sadzeniem zieleni, 
oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być 
fundacje, stowarzyszenia, komitety 
społeczne, koła gospodyń wiejskich, 
biblioteki, parafie, ochotnicze straże 
pożarne, koła łowieckie oraz inne orga-
nizacje społeczne.
Wnioski należy składać do 30 kwietnia. 
W konkursie przewidziano nagrody pie-
niężne przeznaczone na sfinansowanie 
nagrodzonych nimi projektów: 5 na-
gród po 5 tys. zł każda.
Więcej informacji: www.lubicz.pl.

(KM)

Ogólnopolska akcja

mieszkańcu, spisz się

Narodowy Spis Powszechny będzie 
przeprowadzony w całej Polsce od 1 
kwietnia do 30 czerwca 2021. To naj-
większe badanie statystyczne realizo-
wane raz na 10 lat.

Dane podawane w spisie dotyczą stanu 
na dzień 31 marca 2021 r.
Obowiązkiem spisowym są objęte:
• wszystkie osoby fizyczne (Polacy 

i cudzoziemcy) stale zamieszkałe 
oraz czasowo przebywające na te-
renie Polski;

• Polacy przebywający czasowo za 
granicą;

• przedmiotem spisu są również 
mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia nie będą-
ce mieszkaniami.

Metody zbierania danych:
• Podstawowa i obowiązkowa: me-

toda samospis internetowy po-
przez formularz spisowy dostęp-
ny na stronie spis.gov.pl., gdzie 
znajdziecie także więcej informa-
cji na temat tej akcji. 

• Metody uzupełniające: z osobami, 
które nie spiszą się samodzielnie 
skontaktuje się rachmistrz, aby 
zrealizować spis w formie wywia-
du telefonicznego lub wywiadu 
bezpośredniego.

Kontakty do pracowników zajmu-
jących się spisem w naszej gminie: 
Barbara Zarębska 56 674 40 14 
i Andżelika Solińska 56 621 21 36;  
Ogólnopolska infolinia spisowa dla re-
spondentów 22 279 99 99.

Opr. (KM)

Lubicka biblioteka zaprasza

„rozczytaj się!”
To akcja gminnej bibliote-
ki skierowana do uczniów 
z klas 1-3 szkoły podsta-
wowej, której celem jest 
promowanie czytelnictwa 
wśród dzieci. 

Zachętą do „rozczytania się” są 
autorskie zakładki do książek 
stworzone przez jedną z pań 
bibliotekarek, które służą do 
zbierania naklejek za każde 
wypożyczenie książek, a co 
najważniejsze zwrócenie ich 
w terminie. Dziesięć takich na-
klejek uprawnia do otrzymania 
dyplomu i odznaki „Czytacza 
Wspaniałego” oraz drobnego 
upominku. Pierwsze dyplomy 
już zostały wręczone. Młodzi 
czytelnicy z chęcią przystąpili 
do akcji, motywując siebie oraz 

koleżanki i kolegów do wypo-
życzania i czytania książek.
Lubicka biblioteka oraz jej fi-
lie mogą się pochwalić bardzo 
atrakcyjnym księgozbiorem, 
systematycznie zaopatrywa-
nym w nowości wydawnicze 
dla dorosłych, a także dzieci 
i młodzieży. W ofercie bi-
bliotecznej znajdują się rów-
nież kolorowe czasopisma 
i toruński dziennik „Nowo-
ści”. W bibliotece w Lubiczu 
Dolnym wypożyczymy rów-
nież audiobooki oraz udostęp-
niamy kody Legimi. Więcej 
na ten temat można było prze-
czytać w poprzednim numerze 
„Gońca”, który jest także do-
stępny w wersji elektronicznej 
na www.lubicz.pl.

(GBP)

Podpisanie listu intencyjnego wyrażającego chęć współpracy przy tworzeniu centrum 
wieloetniczności. Fot. Powiat Toruński

7marzec 2021



WydaWca:
Urząd Gminy Lubicz

87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21
tel. 56 621 21 00

e-mail: pr@lubicz.pl
www.lubicz.pl

Redaktor naczelny: Kamila Mróz

Nakład:
6000 egzemplarzy

Skład i druk:
Drukarnia Szmydt

ul.Płocka 38B, 09-500 Gostynin
biuro@drukarniaszmydt.com

KrÓTKo
Dostaliśmy potwierdzenie od 

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, że po ostatecznej 

weryfikacji wszystkich wpłat 
lubicki sztab WOŚP podczas tego-
rocznego Finału zebrał 118.719,62 
zł (110.936,62 zł wolontariusze + 

7.783 zł e-skarbonka). Jeszcze raz 
dziękujemy i gratulujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w akcji.

W kwietniu na mapie naszej gmi-
ny pojawią się nowe ulice: Jago-
dowa w Grębocinie, Diamentowa 
w Kopaninie, Witkacego w Krobi 
i Pszeniczna w Lubiczu Dolnym.

W roku 2021 nie ma możliwości 
składania do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oświadczeń potwierdzających 
brak zmian w 2021 roku w odnie-
sieniu do wniosku o przyznanie 

płatności obszarowych złożonego 
w roku 2020. Teraz rolnicy mogą 
składać wnioski wyłącznie w for-

mie elektronicznej, za pośred-
nictwem aplikacji eWniosekPlus 
do ARiMR do 17 maja. Pomoc 

w tym zakresie będzie świadczył 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie 
- Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Chełmży, również 

podczas dyżuru w siedzibie Urzę-
dzie Gminy Lubicz (Biuro podaw-

cze) w każdą środę, zaczynając 
od 31 marca. Doradca rolniczy 
obsługujący gminę Lubicz to 

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska, 
tel. 723 692 550. Termin spotkania 
koniecznie należy uzgodnić telefo-

nicznie pod nr 56 621 21 29. 

Skąd czerpać informacje o gminie 
Lubicz? Zapraszamy do śledzenia 
naszej strony internetowej www.

lubicz.pl i FB Gmina Lubicz, 
a także subskrypcji Newslettera 

Gminy Lubicz i kanału na YouTu-
be Gmina Lubicz. Archiwalne 
wydania „Gońca gminnego” 

znajdziecie na naszej witrynie in-
ternetowej. Wszystkie kierowane 
dla mieszkańców kanały komuni-

kacji są bezpłatne. 

Opr. (KM)

Tutaj jeden walczy o drugiego

nie chcę dłużej tak żyć
W październiku ubiegłego roku 
w „Gońcu” ukazał się wywiad z Mi-
łoszem Krzakiem, byłym pacjentem 
ośrodka dla osób uzależnionych Mo-
nar Rożnowice 34. Miłosz zdradził 
nam swoją historię oraz przedstawił 
jak wygląda leczenie w takim miejscu. 
Wywiad ten dotarł do innej osoby bo-
rykającej się ze swoim uzależnieniem. 
Artur w odpowiedzi na przeczytany 
artykuł zgłosił się do Stowarzyszenia 
One Passion One Love WP i pod-
jął decyzję o leczeniu w ośrodku dla 
uzależnionych. Z Arturem rozmawia-
liśmy na początku stycznia, a potem 
w połowie lutego 2021 roku.

Część I (styczeń)
- Czytałeś wywiad z Miłoszem, podją-
łeś decyzję i przyjechałeś na leczenie. 
Jak cię przyjęli pozostali pacjenci?
- Bardzo miło. Myślałem, że będzie mi 
trochę trudniej zaaklimatyzować się, ale 
ludzie byli otwarci i życzliwi w stosun-
ku do mnie. Czułem się otoczony opie-
ką, co pozwoliło mi szybciej oswoić się 
z nową sytuacją. Co do samego miejsca, 
to na początku ośrodek wydał mi się 
trochę dziwny - gdybym miał porów-
nać go do sytuacji, którą znam, to po-
wiedziałbym o szpitalu. Ale kilka chwil 
później zauważyłem, że życie toczy się 
tu jak w domu, a nie jak w szpitalu. 
- Opowiedz czym się zajmujesz? Jak 
mijają ci te pierwsze dni w ośrodku?
- Na początku było mi ciężko przyzwy-
czaić się do tego trybu. Szczególnie do 
wstawania rano. No może nie jest to 
„skoro świt”, ale jednak dla niektórych 
wstawanie o siódmej rano, biorąc pod 
uwagę tryb życia jaki prowadzi osoba 
uzależniona, to nadal często niewyuczo-
na rutyna. Na szczęście przyzwyczajenie 
się trwa tylko kilka dni, a potem jest już 
łatwiej. Na początku spędzałem dużo 
czasu przed telewizorem, ale jak zaczęły 
się reklamy świąteczne, zacząłem tęsk-
nić za rodziną. Miałem przez to drob-
ny kryzys. Teraz angażuję się w pracę 

w ośrodku, jestem zajęty i podoba mi 
się. Popołudniami często gram w bilard. 
- Jak wygląda terapia na tym pierw-
szym etapie? 
Taką formą jest grupa nowicjuszy. Raz 
w tygodniu mamy spotkanie. Mamy 
lepszy kontakt, ponieważ w podobnym 
czasie przyjechaliśmy do ośrodka. Rozu-
miemy się. Na tak zwanej społeczności, 
czyli spotkaniach wszystkich pacjentów, 
wchodzimy w życie tego domu i uczymy 
się od starszych stażem, podpatrując na co 
należy zwracać uwagę podczas leczenia.
- Przez chwilę myślałeś o tym, by zre-
zygnować z terapii. Dlaczego? I jak 
zdołałeś pokonać te trudności? 
- Kiedy zaczęły zbliżać się święta, zaczą-
łem więcej myśleć o rodzinie. O ojcu któ-
ry, jest poważnie chory. O tym, że to mogą 
być jego ostatnie święta. W pewnym 
momencie byłem gotowy rzucić wszyst-
ko i wracać. Poszedłem porozmawiać 
z terapeutą, dostałem dużo wsparcia od lu-
dzi, z którymi się leczę. Zaczęło do mnie 
docierać, że mój wyjazd nie uratuje ojca, 
a tylko przysporzy dodatkowych zmar-
twień całej rodzinie, gdy wrócę i znów 
zacznę brać. Społeczność zrobiła dla mnie 
wyjątek w tej sytuacji. Mogłem jechać do 
domu na święta z opiekunem i zobaczyć 
się z ojcem. Był zadowolony i spokoj-
ny o mnie - to najlepsze, co mogłem mu 
w tym momencie dać. Dziś też wiem, że 
tak naprawdę, to „głody” spowodowane 
uzależnieniem każą myśleć nieracjonalnie 
i każdy pretekst brać za impuls do porzu-
cenia drogi trzeźwości. Dzięki kolegom 
z terapii, którzy potrafią już rozpoznać 
mechanizm tej choroby, udało mi się nie 

wyjechać pod wpływem impulsu. Przy-
trzymali mnie i pomogli przeżyć to tutaj 
na miejscu, abym nie przekreślił swoich 
marzeń o trzeźwym życiu. Przekonałem 
się o sile, jaką jest wsparcie grupy. Przeko-
nałem się o walce, jaka toczy się o każde-
go człowieka. Tutaj jeden o drugiego wal-
czy. Tego potrzebuję każdy. Bo nikt nie 
chce samotnie mierzyć się z problemami.

Część II (luty)
- Niestety, twój tata odszedł. Jak 
w tamtym trudnym momencie wpły-
nęło to na twoją motywację do lecze-
nia? Czy chciałeś opuścić ośrodek?
- Nie, nawet przez chwilę nie przeszło 
mi to przez myśl. Wcześniej, kiedy tata 
był chory zastanawiałem się jak będzie 
wyglądał ten moment i czy nie podejmę 
wtedy głupiej decyzji. Jednak na tam-
ten moment cieszyłem się, że jestem 
w ośrodku, bo wiem, że na zewnątrz nie 
poradziłbym sobie z tym na trzeźwo.
- Jak zachowała się społeczność, 
z którą się leczysz? 
- Dała mi wiele wsparcia i ciepła, to było 
piękne, ale zarazem męczące, bo trochę 
chciałem pobyć z tym wszystkim sam. 
A to nie jest łatwe, kiedy mieszkasz 
z trzydziestoma osobami i każdy chce 
cię przytulić i dać wyraz swojej troski.
- Co podtrzymuję cię przy decyzji 
o kontynuacji leczenia?
- Chcę przeżyć żałobę na trzeźwo i godnie 
pożegnać ojca. Należy się to jemu, mojej 
rodzinie i mnie samemu. Nie chcę już wra-
cać do tamtego życia. Chcę nowych i do-
brych rzeczy dla siebie i swojej rodziny.

Rozmawiała Wiera Piasta 
Stowarzyszenie One Passion One Love WP 

Profilaktyka

Zastanawiasz się nad podjęciem decyzji o leczeniu? Chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat ośrodka? Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej udzielamy pomocy 
ludziom uzależnionym i ich rodzinom. Zadzwoń, napisz do nas lub bezpośrednio do 
ośrodka. Nie potrzebujesz ubezpieczenia, skierowania od lekarza ani nawet dowodu.

sToWarzyszenie one Passion one Love WP
Wiera PiasTa, TeL. 737 621 611; PioTr PiasTa, TeL. 736 053 115

Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny dla osób uzależnionych Monar  
rożnoWiCe 34, 64-610 roGoźno

W sprawie przyjęć należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
15.00 z Grażyną Konieczną pod nr tel. 622 057 055

Jeśli Covid pozwoli

Będzie kąpielisko i kino letnie
Jeśli tylko zasady sanitarne i obo-
strzenia wynikające z pandemii po-
zwolą, to ponownie w okresie wa-
kacyjnym uruchomimy kąpielisko 
Józefowo. Stosowne procedury for-
malno-prawne ruszyły. 

Mamy już pozytywnie zaopiniowaną 
przez sanepid, Wody Polskie i Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska uchwałę 
w sprawie określenia sezonu kąpielowego 
oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy 
Lubicz. To oznacza, że w okresie od 26 

czerwca do 31 sierpnia powinno działać 
nasze gminne kąpielisko w Józefowie. 
Jak co roku będzie funkcjonował bar, 
ale teraz z dodatkowym zacienionym 
ogródkiem gastronomicznym. Bezpie-
czeństwo zapewnią ratownicy, do wy-
pożyczenia przygotujemy rowery wod-
ne, deski SUP oraz kajaki. Planowana 
jest też weekendowa obecność anima-
tora sportu i rekreacji, który zajmie się 
chętnymi dziećmi. Zapewnimy kilka 
toalet, śmietniki, przestawimy przebie-
ralnię w bardziej dogodne miejsce, na-

wieziemy kolejne tony świeżego piasku. 
Miejsce do kąpania zostanie oczysz-
czone i zabezpieczone, postawimy jak 
zawsze brodzik dla dzieci. Powrócimy 
także do urządzenia boiska do siatków-
ki plażowej i do seansów kina letnie-
go. W dniach 2-3 lipca i 27-28 sierpnia 
chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do 
wspólnego oglądania filmów na plaży, 
bo już w poprzednie wakacje okazało 
się, że to atrakcyjna propozycja spędze-
nia piątkowego i sobotniego wieczoru.

(JN)
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