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Kolorowy i niestandardowy plac zabaw dla najmłodszych w Lubiczu Górnym w drugiej połowie kwietnia oficjalnie uznaliśmy za 
otwarty. To ostatnia część gminnego kompleksu rekreacyjnego. W jego skład wchodzi także duży pumptrack dla młodzieży, wydzielony 
ze względów bezpieczeństwa minitor dla mniejszych dzieci oraz rampy i poręcz dla rolkarzy. Więcej str. 3. Fot. (KM)

Wygaszamy gminną oczyszczalnię ścieków

rusza budowa kolektora
5 kwietnia odbyło się przekazanie 
terenu pod inwestycję budowy ko-
lektora ściekowego pomiędzy Lubi-
czem a Toruniem. 

Na prawie 5-kilometrowym odcinku, 
od gminnej oczyszczalni w Lubiczu 
do istniejącej przepompowni przy ul. 
Sieradzkiej w Toruniu, Toruńskie Wo-
dociągi podjęły inwestycję, która ma 
przejąć docelowo ścieki z dużej części 

obszaru gminy Lubicz i skierować je 
do toruńskiej oczyszczalni. Pozwoli 
to na uporządkowanie i usprawnienie 
funkcjonowania gospodarki ściekowej 
w gminie. 
Oddanie inwestycji do użytkowania 
powinno nastąpić pod koniec 2021 
roku i wówczas działanie naszej 
gminnej oczyszczalni będzie powoli 
wygaszane. Po całkowitym wyłącze-
niu jej z eksploatacji zbiorniki zaczną 

pełnić funkcję rezerwy retencyjnej na 
wypadek sytuacji awaryjnych.
Połączenie naszych miejscowości 
z oczyszczalnią w Toruniu to nie tylko 
możliwość dalszej rozbudowy infrastruk-
tury kanalizacyjnej, szczególnie w miej-
scach budownictwa mieszkaniowego na 
terenie gminy, ale także definitywne roz-
wiązanie problemu zrzutów oczyszczonej 
wody do Drwęcy, kończące problem za-
nieczyszczania rzeki. (JN)

Złotoria. Nowy obiekt dla mieszkańców

Tu będzie centrum sołectwa
Gmina Lubicz przygotowuje się do 
rozbudowy remizy w Złotorii. Bu-
dynek po modernizacji będzie peł-
nił funkcję remizy, świetlicy wiej-
skiej oraz biblioteki.

Gmina Lubicz modernizację budynku 
przeprowadzi w partnerstwie z lide-
rem zadania, czyli Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Kujawsko
-Pomorskiego w Toruniu. Przyznane 
dofinansowanie w ramach Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalne-
go wynosi 2 mln zł.
- Mamy potwierdzenie, że środki unij-
ne na rozbudowę remizy w Złotorii zo-
stały nam przyznane. Obecnie kom-
pletujemy dokumenty do podpisania 
umowy o dofinansowanie z urzędem 
marszałkowskim – mówi Dorota Pru-
szyńska, p.o. kierownika Referatu Inwe-
stycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Szacowania wartość zadania to ponad 4 
mln zł, a ostateczny koszt poznamy po 

rozstrzygnięciu przetargu. - Jesteśmy 
właśnie w trakcie postępowania prze-
targowego – usłyszeliśmy w referacie, 
zamykając ten numer „Gońca”. 
W zmodernizowanym budynku znajdą 
się: remiza, świetlica dla lokalnej spo-
łeczności z zapleczem kuchennym i sa-
nitarnym oraz przeniesiona ze szkoły 
filia biblioteki publicznej.
Zakończenie inwestycji planowane jest 
we wrześniu 2022 roku.

(KM)



Koncepcja rozbudowy powstaje na nowo

Co z rondem w Grębocinie?
W kwietniu w Grębocinie na skrzy-
żowaniu drogi krajowej nr 15 i drogi 
wojewódzkiej nr 552 pojawili się geo-
deci. Czy to oznacza, że rozpoczyna się 
planowana od wielu lat rozbudowa?

Mieszkańcy Grębocina od wielu lat są 
informowani o planach rozbudowy skrzy-
żowania w centrum swojej miejscowości.
Na początku 2018 r. doszło do spotkania 
informacyjnego władz gminy, mieszkań-
ców oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad wraz z projektantami 
skrzyżowania. Na tym spotkaniu okazało 
się m.in., że w Grębocinie ma powstać 
dwupasmowa droga z tzw. pasem roz-
działu, drogami rowerowymi i chodnika-
mi. Na skrzyżowaniu DK 15 i DW 552 
byłoby tzw. rondo turbinowe, bez sygna-
lizacji świetlnej. Na całym odcinku pla-
nowano ograniczyć tzw. lewoskręty i wy-
eliminować bezpośredni dostęp do drogi 
głównej z posesji, z których dojazd do 
DK 15 miał prowadzić drogami dojazdo-
wymi i zbiorczymi. Koncepcja taka wy-
wołała sprzeciw mieszkańców Gręboci-
na. Podkreślali, że nowe rozwiązania, ich 
zdaniem, nie poprawią bezpieczeństwa, 
podzielą miejscowość na dwie odrębne 
części i utrudnią codzienne funkcjonowa-
nie jej mieszkańcom. Tyle historii.

Rozmowy gminy z GDDKiA
Obecny wójt Marek Nicewicz od począt-
ku swojej kadencji rozmawiał z GDDKiA, 
przekonując że proponowane pierwotnie 
rozwiązania nie poprawią bezpieczeń-
stwa. Dlatego postulował zmianę założeń 
do koncepcji przebudowy skrzyżowa-
nia w Grębocinie. W tej chwili powstaje 
ona na nowo. W minionych miesiącach 
wójt Lubicza m.in. trzykrotnie był w tej 

sprawie w siedzibie generalnej dyrekcji 
w Bydgoszczy, dodatkowo z dyrektorem 
oddziału bydgoskiego odbył dwie tele-
konferencje i dwie telekonferencje z no-
wym wykonawcą projektu.
– Jestem drogowcem, wiem o czym 
rozmawiam, dlatego ta współpraca jest 
rzeczowa i zaczęła przynosić efekty 
– mówi wójt Marek Nicewicz. - W tej 
całej sprawie jedno jest pewne, że żadne 
z rozwiązań nie może przeczyć przepi-
som ruchu drogowego.
Pierwszy z efektów współdziałania 
wójta z GDDKiA i projektantami to 
przedłużenie zakresu opracowania pro-
jektowego. Ma ono dotyczyć odcinka 
od granicy z Toruniem aż do skrzyżo-
wania z ulicą Nad Strugą, co było jed-
nym z postulatów mieszkańców.
Drugim efektem rozmów obecnych 
władz gminy Lubicz z inwestorem ma 
być pozostawienie przejścia dla pie-
szych w pobliżu ul. Szkolnej w bez-
piecznej odległości od zjazdu z ronda. 

Jest ono niezwykle istotne dla miesz-
kańców, ponieważ prowadzi do szkoły 
podstawowej oraz do kościoła.
Trzeci efekt to obietnica rozważenia 
odstąpienia od planowanego przebie-
gu drogi odbarczającej (tzw. agrafki) 
na rzecz innego, bardziej akceptowal-
nego przez mieszkańców, rozwiąza-
nia drogowego.
- Mamy też możliwość składania in-
nych propozycji i sugestii, co wcześniej 
pozostawało bez echa – mówi wójt.
Takie propozycje zostały omówione na 
spotkaniu wójta i mieszkańców w paź-
dzierniku 2019 r., a następnie przedsta-
wione GDDKiA i projektantowi.
Są jednak problemy trudne do rozwiąza-
nia, jak chociażby wjazd i wyjazd z ga-
lerii Grębocin. Rozwiązanie tej sprawy 
będzie skomplikowane ze względu na 
ukształtowanie terenu, istniejącą infra-
strukturę lokalną oraz przepisy i zasady 
organizacji ruchu obowiązujące na dro-
gach krajowych.

Projektanci pracują nad nową 
koncepcją
Obecnie inwestycja jest na etapie przygo-
towania koncepcji potrzebnej do powtór-
nego zaprojektowania skrzyżowania przez 
nowe biuro projektowe. Dokumentacja 
projektowa ma być gotowa do 30 grudnia 
2022. Dlatego w Grębocinie w kwietniu 
pojawili się geodeci, którzy zbierają infor-
macje w terenie służące do opracowania 
mapy do celów projektowych.
Jak się dowiedzieliśmy, poprzedni projekt 
rozbudowy skrzyżowania był wykonywa-
ny w oparciu o dawne badania natężenia 
ruchu w Grębocinie, więc zdaniem władz 
gminy należało zrobić nowe, ponieważ 
zmienił się przepływ samochodów przez 
skrzyżowanie z DK nr 15 w związku 
z otwarciem całego północnego odcin-
ka Amber One. To może mieć kluczowe 
znaczenie dla projektu, co podnosili także 
w postulatach mieszkańcy.
- Na razie zatem, ponownie jesteśmy na 
samym początku planowania inwestycji. 
Trudno mówić o jej szczegółach, sko-
ro w tej chwili sprawdzane są informa-
cje i możliwości, analizowane sugestie, 
a nowa koncepcja dopiero się rodzi – 
mówi wójt i dodaje: - Będę zabiegał, aby 
koncepcja została zaprezentowana rad-
nym i Radzie Sołeckiej Grębocina.
Kiedy? Jak przewidują projektanci, praw-
dopodobnie w wakacje tego roku.
Skoro dokumentacja projektowa powin-
na być wykonana do końca 2022 roku, to 
oznacza, że jakiekolwiek kroki związane 
z wbiciem pierwszej łopaty mogą nastąpić 
w roku 2023. Pod warunkiem, że w pro-
gramie inwestycyjnym budowy dróg kra-
jowych na lata 2023-2025 znajdą się pie-
niądze na tę inwestycję.
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To skrzyżowanie ma być zmodernizowane według nowej koncepcji

W Lubiczu Górnym i Grabowcu nowe miejsca dla komunikacji publicznej

Budujemy dwie pętle autobusowe
Gmina Lubicz pracuje nad dwiema 
inwestycjami, które usprawnią dojaz-
dy mieszkańców do Torunia. 

Przy ul. Polnej w Lubiczu Górnym po-
wstanie pętla autobusowa o nawierzch-
ni z kostki betonowej i łącznej długości 
około 79 m. Wzdłuż części pętli zapro-
jektowano chodnik. 

Zaczęło się od Lipnowskiej
O planach budowy pętli informowa-
liśmy już jesienią ub.r., kiedy gmina 
wprowadziła jednostronne parkowanie 
na ul. Lipnowskiej. Było to spowodo-
wane brakiem bezpiecznego przejaz-
du dla autobusów MZK, które często 
przeciskały się wśród zaparkowanych 

samochodów, powodując stłuczki.
- Nie chcemy rezygnować z publicznego 
autobusu, wiedząc, że dla wielu miesz-
kańców jest to jedyny środek transportu 
do Torunia – mówił wówczas wójt Marek 
Nicewicz. – Dlatego zdecydowaliśmy się 
wprowadzić jednostronne parkowanie. To 
rozwiązanie doraźne. Pracujemy już nad 
docelowym, czyli wybudowaniem pętli 
autobusowej przy kościele, gdzie nastąpi 
zmiana kierunku autobusu na powrotny. 
Przetarg na modernizację ulicy Piaskowej 
w Lubiczu Górnym urząd ogłaszał w mo-
mencie przygotowywania tego numeru 
„Gońca”. Poza budową pętli ma być rów-
nież przebudowywana ul. Piaskowa na 
odcinku o długości 206 m od ul. Zdrojo-
wej do ul. Polnej. Nawierzchnia zostanie 

wykonana z kostki betonowej. Od strony 
ul. Polnej na długości 71 m powstanie od-
cinek jezdni z jednostronnym chodnikiem, 
a w dalszej części (do ul. Zdrojowej) pie-
szo-jezdnia. Na połączeniu pieszo-jezdni 
i jezdni zaprojektowano próg zwalniający. 

Dla podróżujących 46
Gmina Lubicz pętlę autobusową wybudu-
je również w Grabowcu. To rozwiązanie 
umożliwi optymalizację połączeń. Szcze-
gólnie w perspektywie kursów autobu-
sów MZK nr 46 i postulowanego przez 
mieszkańców zwiększenia możliwości 
przewozowych. Taka pętla daje też możli-
wości rozpoczynania i kończenia kursów 
bez konieczności wiązania się połącze-
niem z sąsiednimi gminami.

Drogę do tych prac otworzyła lutowa 
uchwała Rady Gminy Lubicz, kiedy 
radni wyrazili zgodę na zamianę grun-
tów pomiędzy parafią a gminą. Dzięki 
temu przystanek autobusowy z drogi 
wojewódzkiej zostanie przeniesiony 
w okolice kościoła, co wpłynie na bez-
pieczeństwo mieszkańców i podróż-
nych, a także usprawni ruch na dro-
dze wojewódzkiej, dotąd tamowany 
w momencie zatrzymania się autobusu. 
W sierpniu jest planowane wyłonienie 
wykonawcy inwestycji, a jeżeli pogoda 
pozwoli do końca roku będzie możli-
we korzystanie z nowo powstałej in-
frastruktury zarówno w Grabowcu, jak 
i w Lubiczu Górnym. 

(KM)
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Czas wolny możesz spędzić w Lubiczu Górnym

monitorowany kompleks 
dla dzieci i młodzieży
Kolorowy i niestandardowy plac zabaw 
dla najmłodszych w Lubiczu Górnym 
w drugiej połowie kwietnia oficjalnie 
uznaliśmy za otwarty. To ostatnia część 
gminnego kompleksu rekreacyjnego.

Zaczęło się od jednej z mieszkanek, 
która w 2019 r. zwróciła się do urzędu 
gminy z wnioskiem o utworzenie placu 
zabaw dla dzieci w pobliżu Amfiteatru. 
Pomysł w mediach społecznościowych 
poparli też inni mieszkańcy, proponu-
jąc również stworzenie miejsca rekre-
acji dla młodzieży.
- Nad tym placem pracujemy z inicjatywy 
mieszkańców, ale też dostrzeganej przez 
nas wyraźnej potrzeby jego powstania – 
mówił wówczas wójt Lubicza Marek Ni-
cewicz. – Zrobimy wszystko, aby nasze 
wspólne marzenia się spełniły.
Wójt powołał zespół, który zajął się opra-
cowaniem koncepcji placu ze strefą dla 
najmłodszych oraz strefą dla młodzieży.
W skład grupy weszli rodzice: pracowni-
cy urzędu gminy, ośrodka pomocy spo-
łecznej, a także wspomniana mieszkanka 
Lubicza Górnego – mama dwójki dzieci.
Ustalono, że poza placem zabaw dla 
dzieci, złożonym z ciekawych i nowocze-
snych elementów, w projektowanej prze-
strzeni ma znaleźć się też duży pumptrack 
dla młodzieży, wydzielony ze względów 
bezpieczeństwa minitor dla mniejszych 

dzieci, a także rampy i poręcz dla rolka-
rzy. Wizja lokalna z przedstawicielem 
jednej z firm budujących takie urządze-
nia potwierdziła, że założenia zespołu są 
możliwe do realizacji.
Koncepcję „obiektu” prezentowaliśmy 
publicznie na stronie, FB gminnym 
i „Gońcu”, konsultowaliśmy ją także 
z młodzieżą z naszej gminy.
Pod koniec ubiegłego roku gmina zbu-
dowała pumptrack ze skateparkiem, te-
ren został też zagospodarowany w zie-
leń oraz małą architekturę, a niedawno 
urządzono plac zabaw. 
Na kompleksie znajduje się także m.in. 
street workout i parkour park, który po-
wstał wraz z budową Amfiteatru.
Ostatnim elementem, który uruchomili-
śmy, jest składający się z dziewięciu ka-
mer monitoring całego placu. Dostęp do 
monitoringu ma Urząd Gminy Lubicz, 
zarządzający kompleksem Zakład Usług 
Komunalnych w Lubiczu oraz Komisa-
riat Policji w Dobrzejewicach. 
Projekt „Urządzenie przestrzeni publicz-
nej w Lubiczu Górnym na potrzeby re-
witalizacji społecznej. Etap II” został 
sfinansowany z pieniędzy unijnych po-
zyskanych za pośrednictwem LGD „Pod-
grodzie Toruńskie”.
Film z gminnego kompleksu dla dzieci 
i młodzieży znajdziecie na YouTube na 
kanale „Gmina Lubicz”. 

(KM)

– Planujemy postawienie dwóch bloków – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz

W naszej gminie powstaną mieszkania czynszowe
26 samorządów, w tym gmina Lubicz, 
podpisało w Krobi porozumienia 
o chęci współpracy z Krajowym Za-
sobem Nieruchomości. To pierwszy 
krok do wspólnego założenia spółki, 
która zajmie się budową mieszkań.

Z propozycją współpracy do samo-
rządów przy tworzeniu nowych lokali 

czynszowych wyszedł Krajowy Zasób 
Nieruchomości, oferując m.in. określo-
ny model finasowania. Gminy, przeka-
zując teren pod zabudowę, mogą liczyć 
na kwotę do 3 mln zł, dzięki której będą 
nowe mieszkania.
Gmina Lubicz ma już taką działkę – 
w Lubiczu Górnym nad Drwęcą w oko-
licach wylęgarni ryb.

– Planujemy postawienie dwóch blo-
ków, każdy po ok. 24-25 mieszkań, czy-
li łącznie mówimy o 50 lokalach – wy-
jaśnia wójt Lubicza Marek Nicewicz.
Porozumienie wstępne o chęci współ-
pracy z Krajowym Zasobem Nieru-
chomości w świetlicy środowiskowej 
w Krobi (gm. Lubicz), w reżimie sani-
tarnym i odstępach kilkuminutowych, 
podpisało 26 burmistrzów i wójtów 
z okręgu toruńsko-włocławsko-gru-
dziądzkiego. Byli to przedstawiciele 
następujących samorządów: Lubicz, 
Brzuze, Skępe, Chrostkowo, Brześć 
Kujawski, Zakrzewo, Ciechocin, Czer-
nikowo, Wielgie, Brzozie, Zbiczno, 
Osiek, Fabianki, Bobrowo, miasto 
Golub-Dobrzyń, Wąpielsk, Jabłonowo 
Pomorskie, Świecie nad Osą, Skrwil-
no, Kijewo Królewskie, Książki, Zła-
wieś Wielka, gmina Aleksandrów 
Kujawski, Lubraniec, a także gminy 
Brodnica i Golub-Dobrzyń. Ze strony 
KZN dokumenty parafował jego wice-

prezes Jarosław Pucek w towarzystwie 
od początku zaangażowanej w projekt 
minister Iwony Michałek – sekretarza 
stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii.
Przygotowania do inwestycji będzie 
można rozpocząć po podjęciu przez 
gminy odpowiednich uchwał i zawią-
zaniu spółki Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej, co planowane jest do 
końca czerwca.
Jarosław Pucek zaznaczył, że spółka 
„toruńska”, w której do tej pory udział 
zadeklarowały 42 samorządy, prawdo-
podobnie będzie największą w kraju. 
– Tutaj zainteresowanie jest rekordowe 
– podkreślał wiceprezes KZN.
- Świadczy to o atrakcyjności tego 
programu rządowego, a jednocześnie 
skierowaniu środków finansowych w tę 
jakże ważną sferę życia, jaką jest za-
spokajanie potrzeb mieszkaniowych – 
przyznaje wójt Marek Nicewicz.

Tekst i fot. (KM)

Jest jednym z dwóch w powiecie

Lubicki Punkt Szczepień

W środę 28 kwietnia w hali Szkoły Pod-
stawowej w Lubiczu Górnym ruszył 
Punkt Szczepień Powszechnych. Na 
szczepienie należy przyjść z wypełnio-
nym w domu kwestionariuszem.

27 kwietnia pracownicy Citomedu, 
który jest operatorem Punktu zapoznali 
się ze swoim tymczasowym miejscem 
pracy. Lokal przygotowała gmina we 
współpracy ze starostwem. Lubicki 
Punkt Szczepień Powszechnych jest 
jednym z dwóch w powiecie toruńskim.
Rejestracja na szczepienia odbywa się 
na ogólnych zasadach ogłaszanych 
przez rząd m.in. za pomocą platformy 
pacjent.gov.pl lub poprzez ogólnopol-
ską infolinię 989.
Dziennie w PSP w Lubiczu Górnym 
jest szczepionych kilkaset osób. Każdy 
pacjent powinien zjawić się z wyraźnie 
wypełnionym w domu kwestionariuszem 
wstępnej kwalifikacji, aby nie powo-
dować opóźnień i przesunięć w kolej-
ce. Druk znajdziecie na www.lubicz.pl. 

Proszę zabrać też ze sobą dowód osobi-
sty, własny długopis i ubrać się w luźny 
strój (np. bez koszul z guzikami, krawa-
tów i innych elementów garderoby wpły-
wających na wydłużenie czasu szczepie-
nia). Ważne jest sprawne i terminowe 
przyjmowanie kolejnych osób, ponieważ 
wizyty są wyznaczone na konkretne go-
dziny w odstępach kilkuminutowych.
Punkt Szczepień Powszechnych zlo-
kalizowany w hali szkoły w Lubiczu 
Górnym obecnie, ze względu na dosta-
wy szczepionek, jest czynny w środy 
i czwartki w godz. 14.00-22.00, a w so-
boty i niedziele w godz. 9.00-19.00. Do 
Punktu wejdziemy: od strony ul. Pia-
skowej - drzwiami prowadzącymi do 
ZEASiP-u lub z tyłu szkoły. Parkingi 
znajdują się przed szkołą, na jej terenie 
(wjazd przy sali gimnastycznej) oraz na 
Placu Niepodległości.
Film z ostatnich przygotowań przed 
uruchomieniem Punktu obejrzycie na 
FB Gmina Lubicz. 

Tekst i fot. (KM)

Porozumienie podpisano 1 kwietnia. Na zdjęciu od lewej: wójt Marek Nicewicz złożył, 
prezes Jarosław Pucek i minister Iwona Michałek

W momencie przygotowania tego numeru „Gońca” PSP w Lubiczu Górnym był czynny 
cztery razy w tygodniu
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Przedstawiamy Państwu bieżący 
przegląd prac komunalnych, sołec-
kich, środowiskowych w sołectwach 
naszej gminy, aby uświadomić, że to 
dzieje się naprawdę, że jest naprawdę 
dużo do zrobienia w 19 miejscowo-
ściach gminy, i że często to my miesz-
kańcy sami jesteśmy sobie winni. 

Dewastacje
To, co widać na zdjęciach to efekt na-
szych „czynów społecznych” w wielu 
miejscach gminy. Pomimo działające-
go PSZOK-u, czyli miejsca gdzie moż-
na bezpłatnie wywieźć segregowane 
śmieci, częstych akcji z „gabarytami”, 
kilku punktów zbiórki elektrośmieci, 
nadal w naszym otoczeniu pełno jest 
odpadów. Jakby tego było mało, nie 
brakuje też aktów dewastacji, naszego 
wspólnego dobra. A wszystko to trzeba 
sprzątnąć i naprawić z budżetu gminy, 
czyli jak to mówią mieszkańcy „z na-
szych podatków”.

Prace drogowe
Toczą się różnorakie prace drogowe, 
od drobnych i tymczasowych napraw, 
po poważne inwestycje. W Gronowie 
wybudowano z kostki drogę pomiędzy 
blokami nauczycielskimi, trwają także 
przygotowania do wybudowania chod-
nika w pobliżu kościoła. Ul.Osikowa 
w Krobi zyskała nową nawierzchnię 
z kostki betonowej, chodniki i oświetle-
nie, ławeczkę, śmietniki – również takie 
na psie kupy, a na ul.Olimpijskiej prowa-
dzącej do świetlicy dokonano napraw, 
wyrównania i utwardzenia nawierzchni. 
Tragiczny stan ul.Piaskowej w Lubiczu 
Górnym jest już przeszłością, został wy-
asfaltowany, a na jej końcu w pobliżu 
kościoła powstanie pętla autobusowa.
W Młyńcu Pierwszym z pieniędzy so-
łeckich ZUK buduje ciąg dalszy jakże 
potrzebnego dla bezpieczeństwa ludzi 
chodnika, w Rogowie pojawiła się na-
wierzchnia asfaltowa na odcinku drogi 
gminnej 100733C, wystartowała także 
budowa parkingu w centrum wsi przy 
kościele. W Grębocinie trwa budowa 
ul.Toruńskiej wraz z infrastrukturą, 
a nieopodal zakończono prace asfaltowe 
i odwadniające na ul.  Osiedlowej. Toczy 
się zgodnie z planem budowa ścieżki ro-
werowej ze Złotorii do Lubicza Górnego 

– ekipy wkraczają już do Nowej Wsi, nie 
inaczej jest z realizacją harmonogramu 
prac na ścieżce z Lubicza Dolnego do 
Rogówka. Poza wymienionymi pracami, 
drogowcy ZUK na bieżąco starają się 
zaradzić różnym kłopotom z nawierzch-
niami, chodnikami, znakami, lustrami 
itp. Montują, naprawiają, równają, po-
rządkują w każdym z 17 sołectw.

Świetlice, boiska i place zabaw
Obostrzenia pandemiczne są coraz lżej-
sze, zatem działają już orliki, place za-
baw, a od 1 czerwca świetlice. Oczywi-
ście z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Grębocin i Mierzynek – udostępniono 
do użytku zmodernizowaną i wyposa-
żoną świetlicę.

Młyniec Drugi – gotowa, nowo wybu-
dowana świetlica niebawem zaprosi 
mieszkańców na „Drzwi otwarte”.
Młyniec Pierwszy – działa już aplikacja 
włączająca światła na boisku oraz mo-
nitoring na terenach przyszkolnych. 
Jedwabno – trwają przygotowania do re-
montu schodów i elewacji, jest tworzony 
kącik dla dzieci wewnątrz budynku.
Krobia – pojawiło się właściwe ozna-
kowanie budynku świetlicy, dojazdu do 
niej, placu zabaw. 
Lubicz Dolny – zainstalowano nowy 
stół do ping-ponga przy szkole, a plac 
zabaw na ul.Tulipanowej zakończył 
gruntowną modernizację. 
Nowa Wieś – posiano trawę na boisku, 
będą niebawem stawiane słupki do pił-
kochwytów.
Rogówko – odbyło się gruntowne sprzą-
tanie świetlicy po remoncie i wymiana 
zepsutych elementów placu zabaw.
Brzezinko – ma w swej świetlicy nową 
podłogę z paneli.
Grabowiec – wzbogacił się o urządze-
nie „zjazd tyrolski”.
Na większości placów zabaw, a mamy 
ich w gminie 34, uporządkowano te-

Przegląd prac w sołectwach

To z naszych wspólnych podatków

Młyniec Pierwszy. Budowa chodnika

Grębocin - wreszcie asfalt i odwodnie-
nie ul. Osiedlowej

Gronówko. Jak okiem sięgnąć śmieci
Urwana huśtawka na placu w Lubiczu 
Górnym przy kościele

Lubicz Dolny - częsty widok na Wilczym 
Młynie

ul. Toruńska w Grębocinie nabiera 
właściwego kształtu

Gronowo, nowa nawierzchnia drogi

Krobia, porządkowanie ul.Olimpijskiej 
przy świetlicy
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ren, naprawiono urządzenia, wymie-
niono piasek, zawieszono aktualne 
regulaminy oraz wytyczne sanepidu. 
Pozostałe place czekają na te czyn-
ności, co nastąpi już w najbliższych 
dniach.

Tyle nowego
Solidne, bezpieczne, nowe schody po-
jawiły się na wzgórzu przy kaplicy 
Św.Rocha w Brzezinku, a w Brzeźnie, 
Młyńcu Pierwszym, Lubiczu Dolnym 
stanęły pojemniki na nakrętki (serca lub 
krople) w celach charytatywnych. Nie-
bawem takie serce stanie również przy 
sklepie i przystanku w Gronowie, na 
Pl. Niepodległości w Lubiczu Górnym, 
przy szkole w Grębocinie, a od jakiegoś 
czasu stoi także w Złotorii.

Dwie ławki wraz ze śmietnikami zostaną 
zamontowane przy blokach w Gronów-
ku, natomiast w Gronowie teren cmenta-
rza ewangelickiego i pierwszego cmen-
tarza parafialnego zostanie oznakowany 
specjalną tablicą informacyjną. Kopani-
no wzbogaciło się o osiem nowych ko-
szy śmietnikowych, na boisku posiano 
trawę, zamontowano również huśtawkę, 
a na potrzeby utrzymania trawników so-
łectwo doposażyło się w nową kosiarkę. 
Ustawiono także przy Alei Dębów pilnie 
potrzebne trzy tradycyjne lampy uliczne, 
toczą się prace projektowe nad zmianą 
organizacji ruchu mające „uspokoić” pę-
dzące do Obór pojazdy.
Sołectwo Krobia postanowiło inwesto-
wać w bezpieczeństwo i komfort miesz-
kańców i po pilotażowym zakupie na 

przełomie roku pierwszych dwóch la-
tarni fotowoltaicznych, teraz dokupiono 
kolejnych sześć, które będą zamonto-
wane przy ul. Kalinowej oraz Żwirka 
i Muchomorka.
W Lubiczu Dolnym rozpoczęła się 
budowa oczekiwanej sieci kanali-
zacyjnej wzdłuż ul. Dworcowej. Na 
pierwszy ogień idą do rozkopania 
ulice Strumykowa, Ceramiczna i Spo-
kojna. Oprócz tego na starej DK10 
w okolicach przystanku i przejścia 
(w sąsiedztwie wiaduktu nad auto-
stradą) stanęły dwie latarnie. Popra-
wiono także oznakowanie wjazdu do 
miejscowości - teraz tablica z napisem 
„Lubicz Dolny” znajduje się zaraz za 
rondem, czyli tam gdzie znajduje się 
rzeczywiście granica miejscowości. 

Dodatkowo raczej ostatecznie zakoń-
czyły się perypetie z lustrem na skrzy-
żowaniu ul. Dworcowej i Młyńskiej, 
a ul. Szkolna ma tablice ze swą nazwą 
we właściwych miejscach.
W Lubiczu Górnym w ogrodzeniu szkol-
nym od strony Pl. Niepodległości powsta-
ła furtka i fragment chodnika, które po-
zwalają osobom udającym się do budynku 
szkoły zaparkować na pustym parkingu 
centrum handlowego, odciążając w ten 
sposób miejsca od strony ul. Piaskowej. 
W Rogówku przy drodze do Młyńca 
obcięto nadmiar żywopłotu, mamy tak-
że wstępne wieści, że w przyszłym roku 
możliwa jest budowa zatoczek przy-
stankowych przy DK 15 z bezpieczny-
mi chodnikami w stronę wsi. 

(JN), Fot. (KCh), (JN), (KM)

Grabowiec - montaż „tyrolki”

Odświeżony plac zabaw w Brzezinku

Uruchomienie świetlicy w Grębocinie. Od lewej: M. Lewandowska z UG Lubicz, B. 
Żurawska - sołtys, T. Dunajski członek rady sołeckiej Sołtys Jedwabna J. Strzelecki i M. Wojciechowski z ZUK ustalają zakres prac remontowych

Nowa furtka usprawniająca wejście do 
szkoly w Lubiczu Górnym

Remont schodów do kaplicy Św. Rocha

Serce na nakrętki w Brzeźnie
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Dzięki dofinansowaniu z Brukseli rozbudujemy remizo-świetlicę w Złotorii 

mierzynek. Pamiętamy…

9 maja wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz oraz delegacje sołecka, KGW i strażaków 
z Mierzynka złożyli kwiaty pod obeliskiem w Mierzynku upamiętniającym Żydówki 
pomordowane na naszych terenach w czasie II wojny światowej. Fot. Marek Bernacki

z PrAC rADY GmInY LuBICz
Na kwietniowej sesji radni podjęli 
uchwały m.in. w sprawie:
• wyrażenia zgody na utworzenie 

Społecznej Inicjatywy Mieszkanio-
wej „KZN toruński” sp. z o. o.

• zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa na sfinanso-
wanie objęcia udziałów w tworzonej 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

• likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Gronowie

• uchylenia uchwały Nr XX/260/20 
Rady Gminy Lubicz z dnia 12 mar-
ca 2020 r. w sprawie zasad udzie-
lania i rozliczania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Lubicz na dofi-
nansowanie zakupu, montażu i uru-
chomienia źródła ciepła na terenie 
Gminy Lubicz, związanych z likwi-
dacją starych źródeł ciepła opala-
nych paliwem stałym

• nadania nazw ulic: „Diamentowa” 
w Kopaninie, „Jagodowa” w Grę-
bocinie, „Pszeniczna” w Lubiczu 
Dolnym i „Witkacego” w Krobi

• uchwalenia Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu 
Zakładu Usług Komunalnych w Lu-
biczu Sp. z o.o. 

• a także pakietu uchwał dotyczących 
pomocy społecznej.

Radni zdecydowali również o współ-
finansowaniu z sąsiednimi gminami 
drona dla policji, który będzie moni-
torował dym z kominów jako narzę-
dzie wspierające wspólne działania 
na rzecz czystego powietrza.
Wszystkie uchwały podejmowane przez 
Radę Gminy Lubicz są dostępne na bip.lu-
bicz.pl. Można je również znaleźć, wcho-
dząc na www.lubicz.pl.

Opr. (KM)

Debata publiczna na Microsoft Teams

Wyłożenie planu nowej Wsi

Pozyskujemy dla gminy pieniądze z UE

zaledwie w ciągu 
2,5 roku
Podliczyliśmy środki unijne pozyska-
ne w okresie od wyborów samorządo-
wych pod koniec 2018 roku do chwili 
obecnej. To prawie 8 mln zł!

Kończy się okres starej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej na lata 
2014 - 2020.
Wiele samorządów w tym i wcześniej-
szym okresie mogło pełnymi garściami 
korzystać ze wsparcia. Gmina Lubicz 
niestety nie była w tamtym czasie 
wśród liderów. Jak wskazuje ranking 
„Wspólnoty” wykorzystania środków 
europejskich przez samorządy w latach 
2014–2019, który klasyfikuje 1538 
polskich gmin wiejskich, Lubicz zaj-
mował na tej liście 1135 miejsce z wy-
nikiem 181,08 zł na mieszkańca.
- Trzeba przyznać, że kilka znaczących 
projektów zostało wówczas zrealizowa-
nych, choć niektóre z nich pozostawiają 
sporo do życzenia. Mamy jednak apetyt 
na więcej - mówi obecny wójt Marek 

Nicewicz i dodaje: - Potrzeb, marzeń 
i planów jest wiele, ale niestety niewiele 
zostało już na unijnym stole. To napraw-
dę są już ostatnie i do tego raczej drobne 
możliwości pozyskania pieniędzy. 

Będziemy zabiegać
Kończy się stara perspektywa, a nowa 
będzie wdrożona pewnie pod koniec 
tego roku, co oznacza że najszybciej 
w 2022 będziemy mogli składać kon-
kretne aplikacje. Ta nowa Perspektywa 
Finansowa Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 to niestety mniej pieniędzy 
dla Polski niż w poprzednim okresie 
i do tego przeznaczone na zadania mniej 
przystające do naszych potrzeb. Polska 
otrzyma 64 mld euro, a jest to znacznie 
mniej niż poprzednio, gdy mieliśmy do 
dyspozycji ponad 82 mld euro.
- Będziemy jednak z determinacją 
zabiegać o wsparcie UE na przedsię-
wzięcia, które są naprawdę potrzebne 
naszym mieszkańcom. Niekoniecznie 
będzie to basen czy nawet place zabaw, 

bo tych mamy na terenie gminy już spo-
ro – ocenia Marek Nicewicz.

Od infrastruktury po projekty 
społeczne
Cała ta sytuacja stała się sposobnością 
do podsumowania dotychczasowych 
starań obecnego wójta. Podliczono 
środki unijne pozyskane w okresie od 
wyborów samorządowych pod koniec 
2018 roku do chwili obecnej, a więc 
przez okres 2,5 roku. Nowy wójt i jego 
zespół może legitymować się sumą pra-
wie 8 mln zł w tym krótkim okresie. 
Są to środki, dzięki którym można było 
zbudować od podstaw pumptrack, ska-
tepark i plac zabaw w Lubiczu Górnym, 
sieć kanalizacyjną w Lubiczu Dolnym, 
podjąć się rozbudowy remizy OSP w Zło-
torii, tworząc tam warunki do działalności 
kulturalnej i społecznej, wdrożyć pro-
gram odnawialnych źródeł energii, czy 
też stworzyć warunki wypoczynku i re-
kreacji nad jeziorem Józefowo.

Są jeszcze projekty, które pozwalają 
rozwinąć, rozbudować, rozszerzyć ist-
niejące już obszary jak np. przekształce-
nie terenu zalesionego, znajdującego się 
w Złotorii w ogólnodostępny park, tere-
nu leśnego w Lubiczu Górnym również 
w park, przebudowa i termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej z czę-
ścią mieszkalną i pomieszczeniem byłej 
kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu 
Górnym, termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem 
przedszkola w Gronowie. To również 
milion złotych na działalność społeczną 
w ramach pięciu projektów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowa-
nych do rodzin, dzieci, seniorów, niepeł-
nosprawnych i osób wykluczonych oraz 
niemal 700 tys. zł na dwa projekty edu-
kacyjne realizowane w szkołach.
Trzeba pamiętać, że wszystkie te przed-
sięwzięcia były inicjowane lub realizo-
wane tylko w ostatnich 30 miesiącach, 
i że najczęściej wymagały wkładu wła-
snego budżetu gminy. (SzG)

W dniach od 17 maja do 18 czerwca 
trwa wyłożenie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Nowa Wieś.

Obejmuje on obszar ograniczony od za-
chodu i północy granicą obrębu ewiden-
cyjnego Nowa Wieś, od wschodu i po-
łudnia granicą obowiązującego planu 
miejscowego wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko.
Z projektem można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubi-
czu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, 
w sali obsługi interesantów (parter, wej-
ście z tyłu budynku), w godzinach pra-
cy urzędu po uprzednim umówieniu się 
telefonicznym pod nr tel. 56 621 21 06.
Ponadto, projekt planu został udostęp-
niony w Biuletynie Informacji Publicz-

nej pod adresem: https://www.bip.lu-
bicz.pl/7779,2021
Zainteresowani uwagi i wnioski doty-
czące planu powinni złożyć pisemnie 
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
Lubicz lub przesłać pocztą do 9 lipca.
Dodatkowo, 1 czerwca o godzinie 11.00 
odbędzie się dyskusja publiczna, która 
z powodu pandemii Covid-19 zostanie 
przeprowadzona za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość z wyko-
rzystaniem platformy Microsoft Teams. 
Udział w tej debacie możliwy jest wyłącz-
nie po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 
9.00 na adres e-mail: info@lubicz.pl. 
Szczegółowy sposób postępowania dla 
chętnych do udziału w dyskusji opisany 
jest w OGŁOSZENIU GP.6721.1.2019.
VK dostępnym na stronie bip.lubicz.pl.

(JN)
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Spośród 150 zgłoszeń mamy laureatki z Mierzynka

nagroda dla KGW „Od Pokoleń”
Tuż przed świętami wielkanocnymi 
rozstrzygnięto konkurs pn. „Krzep-
ka babka” zorganizowany dla kół 
gospodyń wiejskich przez Fundację 
„Pomaganie krzepi”. 

Na konkurs wpłynęło ponad 150 zgło-
szeń konkursowych, wśród nich film 
KGW z Mierzynka. To właśnie panie 
z koła „Od Pokoleń” zostały laureatka-
mi III miejsca w kategorii najbardziej 
pomysłowej wideo-prezentacji o tema-
tyce konkursu. Jak informuje Marzena 
Bogusz z Mierzynka pozyskana nagro-
da to sprzęt AGD, który będzie służył 
w działaniach kulinarnych koła. Nagro-
dy i dyplom zostały odebrane przez re-
prezentantki KGW (widoczne na zdję-
ciu) 19 kwietnia w Toruniu.

(JN)

Od lewej: Anna Jankowska, Aldona 
Sójka i Marzena Bogusz z KGW „Od 
Pokoleń”. Fot. Nadesłane

Marzenna Wojnar: - Książki towarzyszą mi zawodowo i prywatnie Fot. (BNL)

Kustosz lubickiej książnicy nagrodzona

Swój zawód 
wykonuje z pasją

Marzenna Wojnar, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lubiczu zo-
stała Bibliotekarzem Roku 2020 wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego!

- Opinia o tym, że połowa Polaków nie 
czyta książek w naszej gminie nie ma 
zastosowania – mówi Marzenna Woj-
nar. Pani Marzenna dyrektorem gminnej 
biblioteki jest od ośmiu lat. W tym cza-
sie lubicka książnica rozwinęła się, nie 
tylko powiększając bazę książek i audio-
booków, ale również proponując dostęp 
do e-booków. Zespół bibliotekarek po-
dejmuje także wiele interesujących inicja-
tyw, organizuje spotkania autorskie oraz 
warsztaty dla różnych grup wiekowych. 
Efekt? Wciąż rosnąca liczba czytelników.
Pani dyrektor przyznaje, że wzruszył 
ją serdeczny odzew mieszkańców, którzy 

w odpowiedzi na zamieszczoną na gmin-
nym fanpage’u informację o przyznanym 
jej tytule zareagowali lawiną gratulacji. 
- Bardzo się cieszę z tytułu Biblioteka-
rza Roku 2020 województwa kujaw-
sko-pomorskiego - przyznaje Marzenna 
Wojnar. - To ukoronowanie 30 lat pracy 
w zawodzie, który kocham i wykonuję 
z pasją. Działalność w naszym gmin-
nym środowisku jest dla mnie bardzo 
ważna, ale również działalność na rzecz 
środowiska bibliotekarskiego.
Marzenna Wojnar jest założycielką i li-
derką dwóch lokalnych grup wsparcia dla 
dyrektorów bibliotek publicznych z ma-
łych miejscowości, a także członkiem ko-
misji rekrutacyjnej Zespołu ds. IV rundy 
Programu Rozwoju Bibliotek oraz grupy 
dla dyrektorów bibliotek InicJaTyWy.

(KM)

Dla osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin

Potrzebujesz 
pomocy? Skorzystaj
Gmina Lubicz, dzięki przystąpieniu 
do nowych programów, wprowadza 
dodatkowy pakiet usług dostępnych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. To usługi wspierające dla osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów.

Pierwsza z kilku propozycji to projekt 
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 
współfinansowany ze środków UE, 
a realizowany przez województwo, 
gdzie gmina przystąpiła do projektu 
jako partner. Projekt ma na celu zwięk-
szenie dostępu do usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym 
przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii. Skierowany jest do osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Zakłada utworzenie 
Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum 
oraz świadczenie usług teleopieki w try-
bie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-
dniu poprzez udostępnienie „teleopa-
sek” dla osób niesamodzielnych.
Kolejna propozycja to program „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– realizowany dzięki dotacji przyznanej 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-

nych. Pomoc w postaci usługi asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej ma na 
celu zapewnienie wsparcia w wykonywa-
niu codziennych czynności w miejscu za-
mieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym osób niepełnosprawnych.
Program „Opieka wytchnieniowa” 
również zostanie realizowany z dota-
cji przyznanej przez Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej (Solidarnościowy 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych). Program przeznaczony jest do 
członków rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 
czasowej przerwy w sprawowaniu bezpo-
średniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, a także nad osoba-
mi posiadającymi orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.
GOPS oferuje także specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczone w miej-
scu zamieszkania, polegające głównie 
na usługach usprawniających, świeżo po 
przebytych urazach, świadczone przez 
wykwalifikowanego fizjoterapeutę. 
Szczegółowe informacje: Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. 
Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny, tel. 
56 674 21 55, adres e-mail: gopslubicz@
home.pl lub www.gopslubicz.pl. 

(MR)

- Mama potrafi rozśmieszyć nawet 
największego ponuraka – mówią jej dzieci

medal dla stuletniej 
Pani Cecylii
Cecylia Marta Kowalska dołączyła do 
grona rówieśników Niepodległej uho-
norowanych marszałkowskim meda-
lem dla najstarszych mieszkańców 
naszego województwa. Mieszkankę 
Złotorii z najlepszymi życzeniami od-
wiedził także wójt Marek Nicewicz.

W setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości samorząd wo-
jewództwa rozpoczął wybijanie spe-
cjalnej edycji medalu Unitas Durat 
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis 
przyznawanego mieszkańcom naszego 
regionu, którzy ukończyli sto lat.
Właśnie ten medal stulatce ze Złotorii 
9 kwietnia wręczył wicemarszałek Zbi-
gniew Sosnowski. 
Tego samego dnia panią Cecylię 
z najlepszymi życzeniami urodzinowy-
mi i gratulacjami odwiedzili wójt Ma-
rek Nicewicz oraz sołtys Barbara Kisie-
lewska i Rada Sołecka Złotorii.
Pani Cecylia urodziła się 16 marca 1921 

roku w Grabówku (powiat świecki). Po 
szkole podstawowej w Grucznie uczy-
ła się krawiectwa i pomagała rodzicom 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
W trakcie drugiej wojny światowej zo-
stała wywieziona na roboty przymuso-
we do Niemiec. Tam poznała swojego 
przyszłego męża, z którym po powrocie 
do kraju w 1945 r. zamieszkała w Osie-
ku nad Wisłą (powiat toruński), a na-
stępnie w pobliskim Grabowcu, gdzie 
urodziła syna i trzy córki.
Pani Cecylia ma ośmioro wnucząt i 15 pra-
wnuków. - Jest ciepła, pogodna i zawsze 
uśmiechnięta. Dba o całą rodzinę. Nigdy 
z nikim się nie kłóciła, zawsze łagodziła 
spory, potrafi rozśmieszyć nawet najwięk-
szego ponuraka – mówią jej dzieci.
Jubilatka zawsze bardzo lubiła szyć, 
jeździć rowerem, spędzać czas nad 
polskim morzem i górach. Należała do 
KGW. Przed setnymi urodzinami poko-
nała Covid-19.

(KM)
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KrÓTKO
Gmina Lubicz realizuje projekt 
dofinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pt. Aktywacja 
w Klubie Integracji Społecznej „Nad 
Drwęcą” skierowany do osób poszu-
kujących pracy. W ramach projektu 

oferujemy m.in. staże zawodowe 
u pracodawców, szkolenia zawodo-
we, możliwość otrzymania pomocy 
finansowej na dojazdy oraz opiekę 

nad dziećmi, interesujące warsztaty, 
pośrednictwo pracy, a po zakończe-

niu projektu prawo do „zatrudnienia 
wspierającego”. Szczegółowe infor-

macje: tel. 516 142 013.

Wszyscy jesteśmy głodni ruchu, 
aktywności i spotkań, więc wraz 

z poluzowaniem obostrzeń 15 maja 
rozpoczęliśmy cykl „Gminnych space-
rów nordic walking” pod kierunkiem 
instruktora. Będziemy spotykać się 
przez cztery soboty aż do 5 czerwca 

o godz. 10.00. Aktualne trasy i miejsce 
zbiórki publikujemy na bieżąco na 

www.lubicz.pl i FB „Gmina Lubicz”. 
Instruktor robi wprowadzenie, 

pomaga ustawić kilki, przeprowadza 
rozgrzewkę i prowadzi marsz, służąc 
radami w wypracowaniu właściwej 

techniki chodzenia. Uczestnictwo bez-
płatne. Wydarzenie jest finansowane 
z Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

8 maja na parkingu przed Urzędem 
Gminy w Lubiczu Dolnym stanął 
krwiobus. Zainteresowanie jak 

zawsze było duże. Tym razem z obec-
ności krwiobusa skorzystało 45 osób, 
co przełożyło się na ponad 20 litrów 

oddanej krwi.

W tym roku gmina Lubicz uruchomi-
ła dostęp do aplikacji na telefon: Kie-
dy śmieci?, która informuje o zbliża-
jącym się terminie wywozu odpadów. 

Ściągniecie ją za pośrednictwem 
Google Play czy App Store.

Przypominamy również, że od wielu 
lat w Lubiczu Górnym funkcjonuje 
bezpłatny dla mieszkańców Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (wjazd od ul. Promowej 

w Nowej Wsi). Od 1 czerwca PSZOK 
będzie otwarty od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00–18.00, a w so-
boty 9.00–14.00, nr tel. 797 999 886 

(czynny w godzinach pracy). 

Opr. (KM)

Moto szaleństwo przy amfiteatrze na Placu Niepodległości

Pierwszy Lubicki rajd rC

ŚCIąGAWKA 
Ważne numery telefonów

urząd Gminy Lubicz 56 621 21 40
GOPS 56 674 21 55
Terapeuta uzależnień 797 999 879
zakład usług Komunalnych 56 678 53 14
PSzOK (przyjmowanie od mieszkańców 
odpadów posegregowanych) 797 999 886
ratunkowy 112 
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wod.-kan. 605 35 65 29
Pogotowie energetyczne 991
Awarie latarni 801 800 103 / 58 760 72 40

Numery telefonów do wszystkich radnych 
i sołtysów, a także inne przydatne kontakty 
znajdziecie na naszej stronie internetowej  

www.lubicz.pl

Najlepsi kierowcy elektrycznych raj-
dówek RC pojawią się 6 czerwca na 
terenie pasażu spacerowego przy am-
fiteatrze w Lubiczu Górnym, by wziąć 
udział w 1. Rajdzie Lubickim, będącym 
zarazem trzecią rundą Rajdowych Mi-
strzostw Kujaw i Pomorza Modeli RC.

Te pojazdy pierwszą “setkę” osiągają po 
siedmiu sekundach, mają napęd na cztery 
koła i elektryczny silnik pod maską. Moż-
na je spakować do bagażnika czy podróż-
nej torby i wziąć udział w niecodziennych 
rajdach – mowa o zdalnie sterowanych 
modelach samochodów w skali 1/10. 
Choć są dużo mniejsze od rajdówki Ka-
jetana Kajetanowicza czy Krzysztofa Ho-
łowczyca, to z pewnością nie brakuje im 
energii, widowiskowości i są gwarancją 
“wielkich emocji” w małej skali.
Najlepsi kierowcy elektrycznych rajdó-
wek RC pojawią się 6 czerwca na terenie 
pasażu spacerowego przy amfiteatrze na 
Pl. Niepodległości w Lubiczu Górnym, 
by wziąć udział w 1. Rajdzie Lubickim, 

będącym zarazem trzecią rundą Raj-
dowych Mistrzostw Kujaw i Pomorza 
Modeli RC. Warto dodać, że to pierw-
sza tego typu impreza w naszej gminie. 
Regionalny czempionat “małego WRC” 
jest wzorowany na prawdziwych rajdach 
samochodowych – jest więc uroczysta 
brama startowa, trudne i wymagające 
odcinki specjalne, kolorowe banery czy 
okazałe puchary dla najlepszych kierow-
ców. Zawodnicy walczą o punkty w kil-
ku klasach – w zależności od mocy silni-
ka swojej rajdówki rywalizują w klasie 
WRC, WRC2 czy WRC3. Są też specjal-

ne nagrody dla najmłodszych adeptów 
modelarstwa RC – klasa JWRC. 
Rajd Lubicki startuje w niedzielę 
6 czerwca o godzinie 10.00, a metę 
i uroczyste wręczenie pucharów za-
planowano na godzinę 16.00. Zapra-
szamy chętnych do oglądania, oczywi-
ście wstęp jest bezpłatny. Będzie także 
możliwość popróbowania swoich sił na 
stoisku testowym, a dla ciekawych tego 
sportu poradnictwo i wiele przydatnych 
kontaktów. Szczegółowy harmonogram 
rajdu można znaleźć na stronie organi-
zatora www.rc-motorsport.pl.

(JN)

Konkurs dla sołectw

zgłoście swoją inicjatywę
Zarząd Województwa Kujawsko
-Pomorskiego zaprasza do udziału 
w regionalnej edycji konkursu pro-
mującego ideę funduszu sołeckiego 
pt. „Fundusz sołecki - najlepsza ini-
cjatywa”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich 
sołectw z terenu województwa kujaw-
sko-pomorskiego, które w latach 2010-
2020 realizowały projekty finansowane 

ze środków wyodrębnionych w ramach 
funduszu sołeckiego.
Zgłoszenia na konkurs (tylko jeden pro-
jekt z danego sołectwa) w imieniu so-
łectwa może dokonać m.in. sołtys wsi 
i członek rady sołeckiej. 
Na zgłoszenia, poprzez formularz zgło-
szeniowy, organizator czeka do 15 listo-
pada 2021 r. (decyduje data wpływu). Na 
laureatów przewidziano nagrody finanso-
we, których łączna pula wynosi 12 tys. zł.

Regulamin konkursu, a także wymaga-
ne zgody i oświadczenia znajdziecie na 
www.kujawsko-pomorskie.pl/menu-te-
matyczne/rolnictwo-i-obszary-wiejskie.

Opr. (KM)

dodatkoWych iNformacji 
Na temat koNkurSu udziela:
Departament Rolnictwa i Geodezji,

Krystyna Brykała, e-mail: 
k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, 

tel. 56 62 15 934.

Międzygminny rajd rowerowy

Wybierz swój dystans 
Stowarzyszenie „Kurs na Obrowo” 
organizuje Rodzinny Rajd Rowero-
wy w formule rekreacyjnej wycieczki 
dla całych rodzin. Impreza odbędzie 
się we współpracy z gminami Obro-
wo, Lubicz i Czernikowo oraz przy 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. 

Mile widziane są dzieci i ich rodzice, 
młodzież i dorośli. Wystarczy w nie-
dzielę 23 maja wsiąść na rower, ubrać 
kask i wyruszyć z jednego z czterech 
punktów startowych. 

1. Czernikowo - plac 700-lecia przy 
pomniku, godz.12.00, długość trasy 
ok 4 km.

2. Obrowo przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II ul. Szkolna 4, 
godz.12.40, do pokonania trasa 5 km.

3. Brzozówka przy leśniczówce, godz. 
11.30, trasa 11 km.

4. Złotoria przy Szkole Podstawowej 
ul. Pomorska 11, godz. 11.00 - do 
przejechania 21 km.

Każdy uczestnik może wybrać naj-
bardziej odpowiadający mu dystans, 

zjawiając się na starcie którejś z tras. 
Najdalej będą jechać chętni zaczyna-
jący rajd ze Złotorii, kto ma mniej sił 
lub bardziej mu pasuje może wystar-
tować z Czernikowa. Na mecie rajdu 
zlokalizowanej przy Daglezjowym 
Dworze w Sąsiecznie na rowerzystów 
czekać będzie grochówka, gadżety 
i pamiątkowe upominki. Nie ma żad-
nych opłat ani zapisów, po prostu cze-
kamy na wszystkich chętnych.

(JN)

Regionalny czempionat “małego WRC” jest wzorowany na prawdziwych rajdach 
samochodowych. Fot. Nadesłane
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