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Następne wydanie
„Gońca” wrzesień

W czerwcu gmina rozpoczęła dwie
ważne inwestycje kubaturowe – budowę sali przy szkole w Lubiczu Dolnym
i przebudowę remizy w Złotorii.
Budową nowej sali zajmie się Zakład
Usług Komunalnych w Lubiczu. Prace
rozpoczęto od robót ziemnych. – Chcielibyśmy, aby sala była gotowa do końca czerwca przyszłego roku, po to, aby
w wakacje załatwić wszelkie niezbędne
formalności i od września 2022 r. oddać
obiekt do użytku – mówi Dorota Pruszyńska, p.o. kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Lubicz.
Jak już informowaliśmy, nowa sala
gimnastyczna będzie miała 420 m kw.
powierzchni wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi na potrzeby socjalne:
toaletami, natryskami, szatniami, pomieszczeniami trenerskimi i magazynem sprzętu. Na wyposażenie samej sali
złożą się m.in. boisko do koszykówki,
wielkości 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
także do gry w badmintona oraz tenisa.

Budowa sali w Lubiczu Dolnym zostanie w pełni sfinansowana z budżetu
gminy Lubicz i będzie kosztowała ponad 2 mln zł. - Mieszkańcy już od wielu
lat zabiegali o tę inwestycję. Rozumiem
ich potrzebę i uważam ją za ważną. Sala
tuż przy szkole zdecydowanie poprawi
komfort nauki w Lubiczu Dolnym –
mówi wójt Marek Nicewicz.
Przetarg na przebudowę remizy w Złotorii wygrała spółka ARS Renowacje
z Torunia, która na realizację inwestycji
ma czas do końca maja 2022 roku.

W zmodernizowanym budynku znajdą
się: remiza, świetlica dla lokalnej społeczności z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz przeniesiona ze szkoły
filia biblioteki publicznej.
Gmina Lubicz przebudowę obiektu
w Złotorii przeprowadzi w partnerstwie
z liderem zadania, czyli Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Przyznane dofinansowanie w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 mln zł, a cała wartość zadania
ponad 4 mln zł.
Tekst i fot. (KM)

Przekazanie placu budowy pod salę gimnastyczną w Lubiczu Dolnym
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Odetchnijmy „Czystym Powietrzem”

Planowanie inwestycji

Od czerwca w Urzędzie Gminy
Lubicz uruchomiliśmy specjalne
stanowisko, gdzie można otrzymać
pomoc w wypełnieniu i złożeniu
wniosku o dotację na wymianę starego źródła ciepła.

W maju radni gminy Lubicz objechali całą gminę po to, aby przyjrzeć się
gminnej infrastrukturze technicznej,
w tym m.in. oświetleniu naszych ulic.

Można dostać do 30 tys. zł! Wieczorny objazd gminy

W ramach porozumienia wójta Lubicza
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nasi mieszkańcy mogą skorzystać
z pomocy pracowników urzędu gminy
w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. To duże ułatwienie dla osób
zainteresowanych uzyskaniem dotacji.
„Czyste Powietrze” to kompleksowy
program, którego celem jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsulta-

cyjno-Informacyjnym w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz.
11.00 – 13.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Zapisy, a także szczegółowe informacje
na temat zasad programu: pod numerem
telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez
e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl.
Wsparcie w zakresie przygotowywania
wniosku o dofinansowanie jest bezpłatne. Zainteresowani mieszkańcy mogą
także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy
którym wypełnią wnioski, wydrukują je
i złożą, a my przekażemy je do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także
przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
W celu ułatwienia wypełnienia wniosku
o dofinansowanie przed wizytą w urzędzie prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie www.lubicz.pl.
Opr. (KM)

„Czyste Powietrze”

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
•
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
•
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą
„Czyste Powietrze” obejmuje dwie grupy beneficjentów:
•
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby,
których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany
jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy
•
uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby,
których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku
o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem
o wydanie zaświadczenia do gminy (a wydaje je u nas ośrodek pomocy
- o czym szerzej dalej). W żądaniu wnioskodawca wskazuje swoje dane
oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też
rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe.
Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony
poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. To załącznik
obowiązkowy do składanego wniosku. Zaświadczenia wydaje kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu z upoważnienia wójta
gminy. W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku o zaświadczenie
o dochodach należy skontaktować się z pracownikami ośrodka pod
następującymi numerami telefonów 500 280 473 i 500 280 657.

Uwagi napływające do radnych od sołtysów i mieszkańców są weryfikowane
w ramach takich cyklicznych objazdów.
Dzięki temu skuteczniej i sprawniej można zarządzać wydatkami publicznymi,
najpierw sprawy najpilniejsze wpływa-

jące na bezpieczeństwo mieszkańców,
w następnej kolejności te wpływające na
komfort, estetykę i wygodę.
Działanie oświetlenia trzeba było sprawdzić o zmroku, dlatego radni na objazd
w tej sprawie wybrali się późnym wieczorem, przeznaczając na to cztery dni.
Przegląd dotyczył całej gminy. Wnioski
zostały spisane jako propozycje aktualnych działań oraz do planowania przyszłorocznego budżetu.
(KM)

Radni na objazd wybrali się o zmroku, aby sprawdzić działanie oświetlenia. Fot. (WR)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklarację musi złożyć
każdy właściciel
1 lipca zostaje wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł
ciepła i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych oraz niemieszkalnych
do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB).
Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku.
Budowę systemu powierzono Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.
Deklarację składamy:
• w formie elektronicznej, czyli przez
internet na stronie https://zone.gunb.
gov.pl. – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego,
że umożliwia on oszczędność czasu,
a także pieniędzy, niewątpliwą jego

zaletą jest również fakt, że deklarację
można złożyć nie wychodząc z domu;
• lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo przynieść osobiście do
Urzędu Gminy Lubicz.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają
12 miesięcy w przypadku budynków już
istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Stosowne wzory deklaracji oraz informator dla właścicieli i zarządców budynków zamieściliśmy na naszej stronie www.lubicz.pl.
Więcej informacji na temat CEEB znajduje się na stronie internetowej: https://
zone.gunb.gov.pl.
Opr. (KM)

Decyduje kolejność zgłoszeń

Pozbądź się niebezpiecznego azbestu
Urząd Gminy Lubicz ogłosił uzupełniający termin naboru wniosków na
dofinansowanie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Lubicz.
Wnioski, na formularzu zamieszczonym na www.lubicz.pl., należy składać do 15 lipca:
1) bezpośrednio w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku

do piątku, w godzinach przyjmowania
interesantów;
2) pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
Dolny, z dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data
wpływu korespondencji do urzędu);
3) drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym.

Z darmowego odbioru azbestu mogą
skorzystać mieszkańcy, których posesje
są ujęte w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.
Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne i nie uzupełnione
w wyznaczonym terminie oraz złożone po
terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
(DK)
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 1, e-mail go@lubicz.pl, nr tel. 56 621 21 28.

Złożony wniosek powinien zawierać
następujące załączniki:
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie
Powiatowym w Toruniu;
3. Zaświadczenie/oświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania
w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1,
lub na stronie internetowej urzędu).
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Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Lubicz

Będzie ponad 14 km nowych sieci
Ta inwestycja kosztowała prawie 13
mln zł, z których ponad 7 mln zł gmina pozyskała z Unii Europejskiej.
W wakacje gmina Lubicz planuje zakończyć ważną inwestycję infrastrukturalną - budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie tzw. aglomeracji
Lubicz obejmującej Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Krobię. To nie oznacza
jednak końca prac związanych z kanalizacją gminy. Kończy się natomiast duży
projekt, na który pozyskano dofinansowanie jeszcze w poprzedniej kadencji.
Początki były trudne. Kilkukrotnie nie
udało się rozstrzygnąć procedury przetargowej, dopiero podzielenie zadania
na etapy, dokonane przez obecnego
wójta Marka Nicewicza, pozwoliło wyłonić wykonawcę prac, które rozpoczęły się w 2019 roku.
Stan prac na dziś? Zakończono budowę
magistrali kanalizacyjnej wraz z prze-

pompownią na ul. Długiej w Krobi, do
której zostaną wpięte ulice: Cytrynowa,
Krótka, Poprzeczna, Jaśminowa, Olszynowa, Oliwkowa, Leszczynowa, Osiedlowa i Malinowa. Budowa kanalizacji
w ciągu wymienionych ulic jest ostatnim
etapem do wykonania w tym roku w Krobi. Rozpoczęły się już także ostatnie prace
w Lubiczu Dolnym: na ulicach Kolejowej
i Ogrodowej.
Co zakładał projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Aglomeracji Lubicz”?
W Krobi obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz przewodu tłocznego
z przepompownią ścieków w obrębie
następujących ulic: Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej,
Makowej, Poprzecznej, Długiej, Cytrynowej, Krótkiej, Jaśminowej, Oliwkowej, Leszczynowej i Malinowej;

W Lubiczu Górnym wybudowano wodociąg i sieć kanalizacji sanitarnej wraz
z przewodem tłocznym oraz przepompownią ścieków na ulicach: Przy Skarpie, Niteckiego, Trzaskalskiego, Bażantowej, Nad Strugą oraz Gajowej.
W Lubiczu Dolnym projekt uwzględniał budowę sieci wodociągowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego z odgałęzieniami bocznymi oraz
przepompowniami ścieków w obrębie
ulic: Kolejowej, Ogrodowej, Magnoliowej, Leśnej, Klonowej, Toruńskiej,
Jesionowej i Kasztanowej.
Po wybudowaniu całego zakresu pozo-

stanie jeszcze kwestia rozliczenia dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzięki inwestycji gminna sieć kanalizacyjna zyska ponad 14 km, a wodociągowa przeszło pół kilometra.
- Poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie gminy bezpośrednio
wpłynie na komfort życia mieszkańców
– mówi wójt Marek Nicewicz. – Nie
można też jednak zapominać o poprawie
stanu środowiska naturalnego, co przekłada się nie tylko na jakość naszego życia, ale także życia przyszłych pokoleń.
(KM)

Kwota dofinansowania z Funduszy
Europejskich: 7.642.669,39 zł
Całkowita wartość projektu: 12.948.162,17 zł

Dodatkowo przebudujemy ulicę

Przyczyną zbyt małe średnice

Przy ul. Polnej w Lubiczu Górnym do
końca roku ma powstać pętla autobusowa. Wykonawca jest już wybrany.

Problemy z ciśnieniem wody w Lubiczu Górnym i Krobi uprzykrzają
życie mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że to już ostatni taki sezon.
W połowie przyszłego roku sytuacja
znacząco się poprawi.

MZK tutaj zawróci Co z tą wodą?
Jest nim firma Transbruk Barczyńscy
Sp. z o.o. W momencie oddawania tego
numeru do druku gmina przygotowywała umowę z wykonawcą.
Ale zacznijmy od początku. Zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej uzyskaliśmy w 2019 roku. W sierpniu 2020
r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg). W kwietniu opublikowano listę inwestycji otrzymujących
dofinansowanie, na której widnieje
również nasze przedsięwzięcie.
Pętla autobusowa w Lubiczu Górnym
będzie miała długość ok. 80 m. Wzdłuż
jej części zostanie ułożony chodnik. Jak
pisaliśmy w poprzednim numerze, poza
budową pętli zostanie również przebudowana część ul. Piaskowej - na odcinku

od ul. Zdrojowej do ul. Polnej. Od strony ul. Polnej na długości ok. 70 m powstanie odcinek jezdni z jednostronnym
chodnikiem, a w dalszej części, do ul.
Zdrojowej - pieszo-jezdnia. Na połączeniu pieszo-jezdni i jezdni powstanie próg
zwalniający dla zapewnienia większego
bezpieczeństwa użytkowników.
O planach budowy pętli przy ulicy Piaskowej po raz pierwszy informowaliśmy
jesienią ub.r. gdy zostało wprowadzone
jednostronne parkowanie na ul. Lipnowskiej. Taka organizacja ruchu była
konieczna, ponieważ przeciskające się
pomiędzy zaparkowanymi samochodami autobusy MZK nie miały możliwości
bezpiecznego przejazdu ulicą i niejednokrotnie uszkadzały zaparkowane auta.
Wójt Marek Nicewicz komentuje:
- Liczymy, że realizacja inwestycji
i nowa organizacja ruchu usprawni
przejazd przez Lubicz Górny i poprawi bezpieczeństwo.
(KM)

Lubickie
ścieki
popłyną
do Torunia
Rozpoczęła się już budowa kolektora ściekowego
łączącego gminę Lubicz
z toruńską siecią kanalizacyjną. Na zdjęciu prace
w okolicach ul. Sieradzkiej w Toruniu. Fot. (KM)

Infrastruktura wodociągowa zasilająca
domy i bloki powyżej Drwęcy w Lubiczu wymaga przebudowy od wielu lat
z uwagi na niskie średnice rurociągów.
Nie wykorzystano nawet szansy, jaką
dawała przebudowa mostu i drogi DK10
kilka lat temu, pozostawiając starą, stalową, wielokrotnie naprawianą rurę podwieszoną pod mostem oraz nie dokonano przebudowy rurociągu zasilającego
w wodę domy na wspomnianych terenach przy tak wysokim wskaźniku rozbudowy budownictwa mieszkaniowego.
Takich sytuacji na terenie gminy Lubicz
jest niestety więcej, dlatego już w 2019
roku nowe władze gminy podjęły decyzję o modernizacji sieci wodociągowych. W wyniku przeprowadzonego wówczas audytu (pisaliśmy o tym
m.in. w „Gońcu” w nr 5/2019, 6/2019
i 3/2020) ustalono najpilniejsze potrzeby modernizacyjne.
Na pierwszym miejscu znalazło się
wykonanie pod dnem Drwęcy metodą
przecisku zupełnie nowej rury zasilającej o przekroju fi 300 wraz z nową nitką doprowadzającą wodę od pompowni
do Lubicza Górnego i Krobi (teraz jest
to tylko fi 160, zbyt mała na tak duże
zapotrzebowanie wody). Stara pod-

wieszana rura zostanie zdemontowana.
Dokumentacja na dokonanie przewiertu
pod Drwęcą jest już w fazie uzgodnień
z gestorami, obecnie trwają prace projektowe nad pozostałym odcinkiem tej
sieci. Przygotowania projektowe przy
takich inwestycjach są skomplikowane
i długotrwałe, ale jak zapewnia Grzegorz
Karpiński, prezes ZUK-u wiosną powinny ruszyć prace budowlane, a ich zakończenie planowane jest na połowę 2022
roku. Ta modernizacja znacząco poprawi
dostawy wody do mieszkań i domów
w tym rejonie Lubicza Górnego i Krobi.
- Rozumiem żal i rozgoryczenie mieszkańców z powodu niskiego ciśnienia wody
lub czasami jej braku, sam je również
odczuwam – mówi prezes. - Mogę w tym
miejscu jedynie przeprosić i zapewnić, że
sytuacja poprawi się w połowie przyszłego roku. Nie ma bowiem na teraz innego
sposobu niż ten, który zaproponowaliśmy,
czyli wybudowanie nowych odcinków
sieci. Jak alarmuje wiele samorządów
w całej Polsce, kłopoty z zaopatrzeniem
mieszkańców w wodę są wszędzie, nasilają się szczególnie w upalne dni. Pracujemy, aby je zminimalizować.
Aby zlikwidować inne słabe ogniwa
sieci wodociągowej na terenie gminy,
trwają także prace projektowe nad połączeniem sieci wodociągowych od strony Młyńca Pierwszego z Młyńcem Drugim oraz nad rozwiązaniem problemów
Grabowca oraz Kopanina. O efektach
będziemy informować.
(JN)
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Krótki przegląd wydarzeń

Wreszcie wyszliśmy z domów
Wszyscy byliśmy głodni ruchu, aktywności i spotkań, więc wraz z poluzowaniem obostrzeń zaczęło się dziać.

W maju i czerwcu zaprosiliśmy mieszkańców na cykl „Gminnych spacerów nordic walking” pod kierunkiem instruktora. Spotykaliśmy się przez cztery soboty w innym sołectwie. Zainteresowani mieli okazję uzyskać cenne rady dotyczące wypracowania właściwej
techniki chodzenia z kijami i wspólnie, w miłej atmosferze, maszerować urokliwymi zakątkami gminy. Wydarzenie było finansowane
z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Kluby Wsparcia Seniora prowadzone przez GOPS Lubicz po kliku miesiącach pracy
zdalnej wznowiły swoją działalność stacjonarną. Z tej okazji w obu klubach pod koniec
maja zorganizowano pikniki. Seniorzy zaprosili na nie także wójta Marka Nicewicza.
Radość ze spotkania była wielka.

12 czerwca miłośnicy dwóch kółek rywalizowali w wyścigu kolarskim na Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Jeździe Indywidualnej na Czas, organizowanych przez KS
„Sprint” Grębocin, których trasa przebiegała drogą powiatową z Młyńca Drugiego do
Krobi i z powrotem. Najlepsi w swoich kategoriach stanęli na podium.

5 czerwca w Lubiczu Górnym kierowcy
elektrycznych rajdówek rywalizowali w 1. Rajdzie Lubickim, będącym
zarazem trzecią rundą Rajdowych
Mistrzostw Kujaw i Pomorza Modeli
RC. Warto dodać, że była to pierwsza
tego typu impreza w gminie Lubicz.
Regionalny czempionat “małego WRC”
wzorowano na prawdziwych rajdach
samochodowych. Nie zabrakło zatem
uroczystej bramy startowej, trudnych
i wymagających odcinków specjalnych,
kolorowych banerów czy okazałych
pucharów dla najlepszych kierowców.

23 maja odbyła się też druga edycja Międzygminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Rowerowa eskapada połączyła trzy gminy: Obrowo, Lubicz i Czernikowo. Uczestnicy,
w tym władze naszej gminy, dotarli z czterech różnych stron. Wszystkie drogi zaprowadziły rajdowiczów do jednego, wspólnego celu. W „Daglezjowym dworze” w Silnie
uczestnicy w piknikowej, rodzinnej atmosferze mogli spokojnie odpocząć, ale też wesprzeć kwestę na rzecz chorej Lenki. Tego samego dnia KGW i Rada Sołecka Kopanina
zorganizowały akcję charytatywną, mającą na celu pomoc małej Matildzie z Silna.
Organizatorzy zadbali nie tylko o atrakcje, ale również o dobrą atmosferę.

W czerwcu gmina wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Od Pokoleń” w Mierzynku
realizowała projekt „Zdrowa kanapka” skierowany do przedszkoli z naszej gminy.
Dzięki temu na bezpłatną wycieczkę do świetlicy w Mierzynku, połączoną z warsztatami robienia kanapek, pojechały wszystkie chętne grupy przedszkolne. Na koniec dzieci
miały okazję obejrzeć Izbę Tradycji prowadzoną przez OSP w Mierzynku.

(KM), Fot. (JN), (KM), (ZB), (MR)
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Ten miód trafi do placówek w UE

W lasku przy ul. 8 Marca

Instalacja
Doskonałe miejsce
słoweńskiej pasieki do integracji
w Grębocinie
Grębocin jest pierwszą miejscowością w Polsce, w której stanął
tradycyjny, kolorowy słoweński ul.
W oficjalnej uroczystości inauguracji projektu wzięła udział JE Ambasador Republiki Słowenii Božena
Forštnarič Boroje.
Słowenia znana jest z edukacji na temat
znaczenia pszczół dla przyrody i ludzkości. To właśnie ten kraj był inicjatorem ustanowienia Światowego Dnia
Pszczoły, w 2017 r. przyjętego przez
wszystkie państwa członkowskie ONZ.
Od tej pory Światowy Dzień Pszczoły
jest obchodzony co roku 20 maja.

sieki w podtoruńskim Grębocinie jest
więc efektem współpracy ambasady,
konsulatu oraz otwartości na działania
edukacyjno-ekologiczne władz województwa, Torunia i gminy Lubicz. - To
właśnie w Grębocinie wspólnie znaleźliśmy dom dla słoweńskich pszczół
w istniejącej od ponad 10 lat pasiece
prowadzonej przez państwa Jakubowskich – wielkich miłośników i znawców
pszczół – mówi wójt Marek Nicewicz,
którego jednym z celów jest stwarzanie
warunków do wspierania aktywności
proekologicznych różnych podmiotów
i organizacji, a także indywidualnej
mieszkańców gminy.

Najpierw u papieża, teraz u nas

Lekcje biologii

Jednym ze sposobów, w jaki Słowenia
stara się szerzyć przesłanie Światowego
Dnia Pszczół i podnosić świadomość
w kwestii ogólnego znaczenia pszczół
dla przyrody i ludzkości, jest instalacja
tradycyjnych słoweńskich pasiek (w na-

Miód ze słoweńskiego ula trafi do placówek dyplomatycznych wszystkich
krajów UE w postaci gadżetu promującego pszczelarstwo, rolę pszczół dla
świata, a także samą Słowenię jako kraj
z bogatymi tradycjami pszczelarskimi.

Ambasador Republiki Słowenii Božena Forštnarič Boroje w towarzystwie wójta Lubicza Marka Nicewicza i prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Fot. (BNL)

szym nazewnictwie dużych pojedynczych uli) zdobionych charakterystycznymi deskami malowanymi w różne
motywy (tzw. panjskimi končnicami),
we współpracy z lokalnymi partnerami
na całym świecie. Taka pasieka została
w ostatnim czasie podarowana Papieżowi Franciszkowi w Watykanie, inne
stanęły przy siedzibie ONZ w Nowym
Jorku, siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa, a 14 czerwca w Grębocinie w pasiece państwa Jakubowskich.
W słoweńskim ulu zamieszkały dwa
roje z gatunku Kranjska sivka.
Dlaczego słoweński ul zagościł akurat
w Grębocinie? Kujawsko-Pomorskie,
jak i Toruń z powodzeniem współpracują ze słoweńskim miastem Nove Mesto, a istniejący w grodzie Kopernika
konsulat słoweński ma najdłuższy staż
w Polsce. Ustawienie słoweńskiej pa-

Ponadto w tym roku Słowenia obchodzi
jubileusz 30-lecia odzyskania niepodległości, a w drugiej połowie roku obejmuje prezydencję Rady UE.
- Fakt posiadania pierwszej w Polsce słoweńskiej pasieki chcielibyśmy również
jak najlepiej wykorzystać w naszej społeczności – mówi wójt Marek Nicewicz.
- Przy słoweńskiej pasiece m.in. planowane są lekcje biologii dla uczniów naszych
szkół i przedszkoli. Teren ten zostanie
także wyposażony w dodatkowe tablice
edukacyjne jako atrakcyjne miejsce do
odwiedzenia przez gości przebywających
w Toruniu i gminie Lubicz, np. zwiedzających słynne i uznane grębocińskie
Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa.
Słoweński ul, w odległości ok. tysiąca kilometrów od miejsca pochodzenia, będzie
zatem niezwykłą ciekawostką na mapie
turystycznej naszej gminy.
(KM)

W parku w Złotorii znajduje się wiele urządzeń, m.in. tory przeszkód. Fot. (SZ)

Kolorowy, różnorodny, bezpieczny,
w otoczeniu przyrody. Taki jest Rodzinny Park Rekreacji i Wypoczynku w Złotorii.
- Jestem przeszczęśliwa, że Lasy Państwowe użyczyły gminie ten teren
i udało się ocalić zielone płuca Złotorii,
zlokalizowane akurat przy gęstej zabudowie, na miejsce wypoczynku i spotkań dla naszych mieszkańców – mówiła nam kilka tygodni temu Barbara
Kisielewska, sołtys Złotorii.
Opracowanie koncepcji parku opłacono
z pieniędzy Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla sołectw z budżetu gminy
Lubicz. Mieszkańcy zdecydowali również
o przeznaczeniu sołeckich środków na
wyznaczenie alejek i kupno pierwszych
urządzeń do parku – sześciu elementów
siłowni zewnętrznej. To był nieformalny
początek właśnie tworzonego parku.
Park został otwarty na początku czerwca.
- To przestrzeń stworzona dla wszystkich
- dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów - posłuży też integracji mieszkańców
– mówi pani sołtys. Uroczystość połączono z Dniem Dziecka. Dla najmłod-

szych sołtys i rada sołecka przygotowali moc atrakcji i słodkie niespodzianki.
Uczestnicy mogli skosztować pysznych,
domowych ciast przygotowanych przez
KGW „Przebojowe Złotorianki”.
W złotoriańskim parku znajdują się: huśtawki, bujaki sprężynowe, piaskownica,
linarium, tory sprawnościowe, stół do ping
ponga, betonowe 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 sfinansowała inwestycję z własnego budżetu oraz funduszy europejskich przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Podgrodzie Toruńskie”.
Rodzinny park w Złotorii mieści się w pobliżu ścieżki rowerowej do Osieka, 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)

50 lat razem przez życie

27 maja Ewa i Edward Lewandowscy z Grabowca świętowali 50. rocznicę ślubu. Z tej
okazji, w imieniu prezydenta RP, jubilatom Medal za długoletnie pożycie małżeńskie
wręczył wójt Marek Nicewicz. To był pierwszy jubileusz Złotych Godów po długiej
przerwie spowodowanej pandemią. Fot. (KM)
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Lampy, ławki, śmietniki, koszenie, place, festyny…

Sołectwa z naszej gminy w akcji
Pandemia nieco odpuściła, więc
wzmogły się przeróżne działania
w naszych miejscowościach. Zarówno te poprawiające komfort życia, jak
i te pozwalające wrócić do normalnego funkcjonowania społecznego.
W Brzezinku siłami mieszkańców
Szymona Milewicza, Marcina Nowakowskiego, Mirosława i Kazimierza
Skrzynieckich, Grzegorza Okonka
i Jacka Witkowskiego gruntownie wyremontowano ogrodzenie wokół krzyża w centrum wsi. Dokonano także
drobnych prac w remizie.
Z kolei w Grębocinie przy szkole ustawiono pojemnik na nakrętki w kształcie
liścia, oczyszczono teren przyległy do
pasieki w okolicach Lampkowskiego,
ustawiono tam tablice informacyjne,
a ostatnio zorganizowano z sołectwem
Zakrzewko z gminy Łysomice charytatywną wycieczkę rowerową. W wakacje
odbędą się w świetlicy wiejskiej zajęcia
edukacyjne dla dzieci, zorganizowane
z budżetu sołeckiego i przeciwdziałania
uzależnieniom. Przy świetlicy staną też
dwie ławeczki i stolik.
Gronowo zyskało serce na nakrętki
przy sklepie na skraju drogi krajowej na

Od lewej: Sołectwo Brzezinko. Jacek
Witkowski, Kazimierz Skrzyniecki
i Szymon Milewicz

Kącik dla dzieci w Jedwabnie

Olsztyn, a przy starym cmentarzu stanie
specjalna tablica informacyjna.
Finalizuje się inicjatywa młodych mam
z Jedwabna, które skorzystały z części
budżetu soleckiego i wyremontowały
hol pod schodami w świetlicy. Dzięki
ich aktywności i wsparciu sołtysa miejsce to jest teraz przyjazne i zachęcające
dla zabawy. Będzie tam funkcjonował
kącik dla dzieci.
Na trakcie Jedwabno odbyło się wielkie
koszenie, skorzystał z tego także plac
zabaw, choć tu jest jeszcze kilka rzeczy
do zrobienia. Rozpoczęło się przygotowanie elewacji budynku świetlicy
wraz ze sklepem do remontu, buduje
się ścieżka rowerowa na drodze powiatowej do Rogówka, a zgłaszane przez
mieszkańców w toku prac problemy,
w tym odwodnieniowe, zostały przekazane inwestorowi (Starostwo Powiatowe w Toruniu) i są na bieżąco rozpatrywane. PZD uzgadnia z wykonawcą
i projektantami alternatywne rozwiązania problematycznych sytuacji.
W Kopaninie KGW zorganizowało
festyn na rzecz Matildy, a infrastruktura sportowa jest gotowa na wakacyjne
aktywności, wykonano wiele drobnych
prac remontowych, jednak trawa na
boisku nie udała się zbyt dobrze w tym
roku. Do poprawy murawy przystąpimy
ponownie jesienią. Na wniosek mieszkańców i sołtysa niektóre z progów spowalniających na Alei Dębów zostaną
przeniesione, a skrzyżowanie z ul. Kali-

Tablica przy dawnym cmentarzu w Gronowie

Montaż lamp w Krobi

nową zmieni się w równorzędne, co powinno nieco spowolnić ruch pojazdów
jadących w stronę Obór. Dokumentacja
w tej sprawie jest przygotowana do złożenia w Starostwie Powiatowym.
Krobia ma zamontowane ławki i śmietniki na Osikowej, choć niektóre trzeba
będzie nieco przestawić. Ostatnio sześć
nowo zakupionych lamp fotowoltaicznych stanęło przy ul. Żwirka i Muchomorka oraz Kalinowej, sołtys ma
w planach kontynuowanie inwestycji
oświetleniowych na kolejnych ulicach.
Stare tablice ogłoszeń zostały zastąpione nowymi. Jest też dobra wiadomość
dla siatkarzy – na boisko do piłki plażowej przy świetlicy dowieziono 20 ton
świeżego piasku.
Lubicz Dolny doczekał się rozpoczęcia budowy nowej sali gimnastycznej,
ale także nowych daszków na wiatach
placu zabaw przy Tulipanowej, nowej tablicy ogłoszeń na Lampuszu czy
specjalnego oświetlenia i oznakowania
ostrzegawczego na przejściu dla pieszych pod szkołą. Przypominamy, że
trwa budowa sieci kanalizacyjnych na
ul. Kolejowej i Ogrodowej, a uciążliwy
garb przy wjeździe na starą DK 10 przy
budynku Zakładu Usług Komunalnych
został zniwelowany.
W Lubiczu Górnym na prośbę użytkowników pumptracka stworzyliśmy
także specjalne stanowisko na miotły
do zamiatania nieczystości z asfaltu.
Mamy nadzieję, że nie znikną.
Mierzynek ma już za sobą główny remont budynku świetlicy, teraz planowane są prace termomodernizacyjne elewacji. Uporządkowany plac zabaw czeka
jeszcze tylko na nową huśtawkę.
W Młyńcu Pierwszym wymieniono tablicę ogłoszeń przy sklepie, powstał finalnie
chodnik na Rogówskiej. Tuż za Drwęcą
czyli w Młyńcu Drugim przygotowano
inaugurację nowo wybudowanej świetlicy (3 lipca, 14.00), obok której powstały
miejsca parkingowe i nowa nawierzchnia
drogi powiatowej w kierunku Mierzynka.
Nieopodal znajduje się kąpielisko Józefowo, tam również wykonano sporo prac
przygotowujących miejsce do sezonu letniego, łącznie z drogą dojazdową.
Złotoria ma za sobą otwarcie parku przy
ul. 8 Marca, ale także realizacje progra-

Nowe oznakowanie przejścia w Lubiczu Dolnym

Stanowisko z miotłami na pumptracku w Lubiczu Górnym

Chodnik w Młyńcu Pierwszym zrobiony

W Rogowie powstaje parking przy kościele

mu „Piękne przystanki”, w ramach którego ukwiecono dwie wiaty przystankowe oraz Kącik Rybaka. Na ul. Lipowej
zamontowano spowalniacz oraz kilka
luster na wyjazdach z niebezpiecznych
ulic. Ogromną radość budzi także szafa
na książki, o czym piszemy na str. 8.
(JN), Fot. (JN), (KM), Nadesłane
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Zniknie problem uciążliwej przenoski

Pomosty i spływy

Dostępność obiektów sportowych

Gdzie zagramy w piłkę?
W wakacje wszystkie boiska przy
szkołach są otwarte dla chętnych.
W jakich godzinach?
Z „orlika” w Grębocinie można korzystać codziennie od 14.00 do 21.00,
a w Lubiczu Górnym od 12.00 do 22.00.
W Lubiczu Dolnym część sportowa jest
dostępna w tygodniu od 13.00 do 21.00,

w soboty od 12.00 do 21.00, a w niedzielę od 14.00 do 21.00. Natomiast na plac
zabaw dla małych dzieci, pod opieką rodziców, od poniedziałku do piątku można
wejść między 8.00 do 21, zaś w weekend
w tych samych godzinach jak na boisko.
W Młyńcu Pierwszym kompleks przy
szkole czeka na chętnych od 8.00 do
22.00, z kolei w Złotorii od 8.00 do 21.00.
(KM)

Sprzęt dla ochotników
Adam Dąbrowski, pracownik Toruńskich Wodociągów ocenia stan techniczny
istniejącego przyczółka

Poprawiamy kolejne elementy infrastruktury wodnej, z których
będą mogli korzystać miłośnicy turystyki wodnej.
W ramach ożywiania Drwęcy pod
kątem turystycznym już w zeszłym
roku zamontowaliśmy dwa pływające pomosty dla kajakarzy. Jeden pod
ruinami zamku w Złotorii, drugi przy
ujęciu wody Toruńskich Wodociągów. Służą wodniakom, zwiększając
atrakcyjność naszej rzeki. Niebawem
odwiedzi nas prawie 300-kilometrowy spływ upamiętniający 100 - lecie
powrotu Pomorza i Kujaw do macierzy – od Strugi Wąbrzeskiej, Drwęcą
i Wisłą aż nad morze oraz tradycyjny
58. Międzynarodowy Spływ PTTK
Bachotek – Chełmno.
Nadszedł również czas na poprawienie kolejnych elementów infrastruktury wodnej. Wspólnie z pracownikami
Toruńskich Wodociągów (ujęcia wody

Jedwabno) dokonamy naprawy i modernizacji betonowego przyczółka, do
którego dopływają spływy, aby następnie przenieść kajaki za tamę. W najbliższych dniach planujemy naprawić
nawierzchnię betonowej konstrukcji,
dobudować specjalny podest do wychodzenia z kajaków, zamontować odbojnice, knagi itp. W przyszłości zamierzamy usprawnić technicznie przeciąganie
kajaków po lądzie do miejsca ich ponownego wodowania. Zniknie problem
uciążliwej przenoski.
Dodatkowo, ponieważ rzeka tuż przed
tamą jest wyjątkowo niebezpieczna,
zostaną ustawione na brzegach nowe tablice informacyjne, a w nurcie Drwęcy
zwodujemy bojki ostrzegające przed
niebezpieczeństwem i koniecznością
korekty kierunku spływu.
Plany na przyszłe lata są jeszcze szersze, tak aby małymi ale konsekwentnymi krokami poprawiać infrastrukturę
turystyczną w naszej gminie.
(KM)

Strażakom ochotnikom należy się szacunek za ich odwagę i poświecenie, bo działają oddolnie i społecznie, a to często oni właśnie jako pierwsi trafiają na miejsce, gdzie ktoś pilnie
potrzebuje ich pomocy. Cieszymy się więc, że kolejna firma działająca na naszym terenie
wsparła działalność OSP. Tym razem GK STAL przekazała OSP Rogówko profesjonalny
sprzęt, który na pewno przyda się strażakom do codziennej pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Były to: najaśnica, pachołki z oświetleniem, kamizelki i rękawice. Fot. FB

Rysunki dzieci z gminy
„Mój wymarzony bohater” – taki był tytuł naszej
zabawy, którą ogłosiliśmy
dla najmłodszych z okazji
Dnia Dziecka. Dostaliśmy od Was ok. 120
prac. Mamy nadzieję,
że pluszaki, które dzieci
otrzymały w zamian
dobrze spełniają swoją
rolę i pomagają w trudniejszych momentach.
Prace zostały specjalnie
przygotowane, więc efekt
zabawy mogą teraz zobaczyć wszyscy na otwartej
wystawie na Placu
Niepodległości w Lubiczu
Górnym. Zapraszamy.
(KM), Fot. (ML)

Szlachetna Paczka
„Pomagam, bo to daje mi siłę” - pod tym hasłem ruszyła tegoroczna
rekrutacja wolontariuszy XXI edycji Szlachetnej Paczki - ogólnopolskiego
projektu, którego głównym celem jest docieranie do rodzin w potrzebie
i zmienianie ich historii. Aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki,
wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy na stronie www.superw.
pl, odbyć rozmowę rekrutacyjną z liderem wybranego rejonu, czyli w naszej
gminie Barbarą Rumińską, i wziąć udział w szkoleniu.

Od 5 lipca do 23 września

Warsztaty graficzne w Grębocinie
Galeria Autorska Gaj zaprasza młodzież kl. IV- VII Szkoły Podstawowej w Grębocinie do udziału w cyklu
bezpłatnych warsztatów graficznych
„Grafika i rysunek dla każdego”.
- Podczas projektu będziemy poznawać
techniki graficzne, drukować na papierze, torbach, koszulkach, rysować.
Stworzymy własną książkę, plakat.

Będziemy uczestniczyć w warsztatach
papierniczych, piśmienniczych i drukarskich w muzeum - mówi Urszula
Gajtkowska z Galerii Autorskiej Gaj.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w szkole, w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie i w bibliotece.
W związku z tym, że projekt „Grafika
i rysunek dla każdego” zakłada aktywność kulturową uczniów oraz ich rodzi-

ców i dziadków, to w trzech zajęciach
do wyboru wymagany jest także udział
jednej osoby dorosłej (w formie wolontariatu) z rodziny uczestnika projektu.
Grupa będzie liczyć 20 osób. Terminy

i godziny zajęć na Facebooku Galeria Autorska Gaj Urszula Gajtkowska
w zakładce Wydarzenia. Zapisy: Urszula Gajtkowska tel. 609 728 152, e-mail
u.gajtkowska@wp.pl.
(red.)
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Gminne kąpielisko nad
jeziorem w Józefowie

2 lipca - Wszyscy wiedzą (dramat –
kryminał), 3 lipca – Nigdy Cię tu nie
było (dramat – thriller), 27 sierpnia
– Król życia (dramat – komedia),
a 28 sierpnia – Oficer i szpieg
(szpiegowski); godz. 21.30

JEZIORO
WYPOŻYCZALNIA kajaków,
desek SUP, łodź WOPR

brodzik
dla dzieci

7 i 8 lipca w Lubiczu Górnym
zostanie rozegrany Turniej „Wolę
grać niż brać” (piłka uliczna, piłka
na „orliku”, e-turniej w FIFA).
Informacje: FB Stowarzyszenie One
Passion One Love WP.
Jeśli chcecie bezpłatnie skorzystać
z rady specjalistów w dziecinie zdrowia, koniecznie zjawcie się 4 lipca
między 11.00 a 14.00 przy Urzędzie
Gminy w Obrowie na „Dniu dla
zdrowia” organizowanym w ramach
budżetu obywatelskiego powiatu
toruńskiego z puli powiatowej. Inicjatorka tego wydarzenia Barbara
Mońko-Juraszek, prezes Zarządu
Fundacji TRYBIK zachęca: - Mieszkańcy będę mogli skorzystać z porad
dotyczących stanu zdrowia, zdrowego odżywiania, pielęgnacji ciała, dbania o swoją kondycję, zachowania
zgodnego z naturą i ekologią.
3 lipca inaugurujemy działalność
nowej świetlicy w Młyńcu Drugim.
O 14.00 msza św., ok. 15.00 przemarsz z orkiestrą do świetlicy, gdzie
odbędzie się uroczyste otwarcie.

PRZEBIERALNIE

OGNISKO

RATOWNIK
rwis
C Se

plaża
piaszczysta

WC

P Parking

BOISKO
SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ

dro

płatny

dla W

prąd WC

WC

owa

wieża ratownicza
Deﬁbrylator
Apteczka R-1

jazd
ga do

BAR

miejsce na rowery
skutery, motocykle

WJAZD

P Parking
płatny

a
droga dojazdow

Repertuar kina
letniego

do młodzieży działania profilaktyczne
Stowarzyszenia One Passion One Love
WP. Stowarzyszenie zaprasza do „Namiotu wsparcia” 10 lipca, a także do na-

kąpielisko

droga dojazdowa

W 2019 roku Urząd Gminy Lubicz,
po raz pierwszy w historii, pilotażowo
zorganizował w Józefowie „miejsce
czasowo wykorzystywane do kąpieli”.
Rok później, mimo trudności spowodowanych pandemią otworzyliśmy pełnoprawne kąpielisko. W tym roku zapraszamy Was na nie po raz kolejny.
Na plażę dowieźliśmy świeży piasek. Na
jeziorze zostały wyznaczone bezpieczne miejsca do kąpieli: dla maluchów,
dla osób nieumiejących pływać, jak
i dla pływających. Można też skorzystać
z damskiej i męskiej przebieralni.
Gmina zapewniła również kilka toalet
z dostępem do wody do umycia rąk
oraz środkami dezynfekującymi. Podwoiliśmy także liczbę koszy na śmieci.
Przez cały sezon nad bezpieczeństwem kąpiących się w godzinach
10.00-18.00 czuwają ratownicy. Do
dyspozycji mają wieżę, łódkę, profesjonalną apteczkę, defibrylator, sprzęt
do nurkowania oraz tubę.
Dla plażowiczów przygotowaliśmy
dwa parkingi. Duży bezpłatny na polu
przy wjeździe do lasu oraz mniejszy
płatny (wjazd 10 zł) tuż przy plaży.
Nad jeziorem kolejny rok funkcjonuje
także bar w przypadku ładnej pogody

czynny w tygodniu do 20.00, a od piątku
do niedzieli do 22.00 (od 10.00). Można
w nim także wypożyczyć sprzęt wodny:
deski sup, kajaki i rowery wodne.

zdowa
droga doja

To był strzał w dziesiątkę! Trzeci rok
z rzędu zapraszamy Was do Józefowa, nad urokliwy, otoczony lasem
akwen, gdzie letniej ochłody zażyjemy pod czujnym okiem ratowników.

KRÓTKO

wyjazd
wjazd

28 mieszkańców niesamodzielnych
i samotnych mieszkańców naszej
gminy może zostać wyposażonych
w specjalne opaski dyskretnie monitorujące funkcje życiowe użytkowników. Opaska ma specjalne funkcje
pozwalające na natychmiastową
reakcję w przypadku pogorszenia
stanu zdrowia. Dwusekundowe przytrzymanie przycisku SOS pozwala
na połączenie się z ratownikiem ze
specjalnie stworzonego telecentrum.
Projekt jest finansowany ze środków
UE oraz budżetu gminy Lubicz. Więcej
informacji/zapisy : GOPS w Lubiczu
pod nr 56 674 21 55.

TOALETY
kontener
na śmieci
100m dalej
na skraju lasu

P

Na plażę w Józefowie ponownie zawita
również kino letnie.
Nad jeziorem zostanie także zorganizowanych kilka inicjatyw, m.in. zabawy
dla dzieci prowadzone przez Fundację
„Okruszek Szczęścia” oraz skierowane

Parking
bezpłatny

miotu i na siatkówkę plażową 18 lipca
oraz 29 sierpnia, od godz. 10.00.
Apelujemy o bezpieczne zachowanie
i wspólne dbanie o porządek na kąpielisku.
(KM)

Biblioteki bez
bibliotekarza
Nieustannie zachęcamy Was do czytania
książek, a teraz także do ich wymiany.
W czerwcu w Złotorii stanęła „biblioteka
bez bibliotekarza”, a w większości sołectw
od dawna mamy skrzynki na „Gońca”,
gdzie również można zostawić przeczytaną książkę i poczęstować się pozostawioną przez kogoś innego. Dzielmy się.
(KM), FB Sołectwo Złotoria
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Trwa obowiązkowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Pod koniec
czerwca także rachmistrzowie spisowi
rozpoczęli realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie
skontaktują się z osobami, które nie
spisały się ani przez Internet (poprzez
stronę www.spis.gov.pl), ani na infolinii
(22 279 99 99), ani nie zadzwonił do
nich rachmistrz spisowy.
W połowie czerwca w Chmielnie na Kartuzach Olga Wankiewicz ze Złotorii została
srebrną medalistką Mistrzostw
Polski w jeździe indywidualnej na czas
oraz Mistrzynią Polski Juniorów.. Młodą kolarkę trenuje Andrzej Kiejnowski
z Lubicza Górnego. Gratulujemy!
Opr. (KM)

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

