
Ponad 730 tys. zł. Tyle w przyszłym 
roku wnosi fundusz sołecki w naszej 
gminie. To pieniądze, które rozdzielili 
sami mieszkańcy, przychodząc na ze-
brania wiejskie.

Od 30 sierpnia do 13 września w gminie 
Lubicz trwał cykl zebrań wiejskich, któ-
rych najważniejszym punktem progra-
mu było uchwalenie przyszłorocznego 
funduszu sołeckiego. 

Cały ten fundusz na 2022 rok w gmi-
nie Lubicz wynosi 735 448,11 zł – to 
pieniądze specjalnie wydzielone dla 
sołectw z budżetu gminy Lubicz na ich 
najpilniejsze potrzeby.
- Coraz więcej sołectw środki te prze-
znacza na infrastrukturę – mówi wójt 
Marek Nicewicz. - Cieszy mnie to po-
dejście inwestycyjne.
Takie od dawna prezentuje m.in. Mie-
rzynek, sukcesywnie remontujący swoją 
świetlicę. – Dzięki temu, że modernizo-
waliśmy i wyposażaliśmy świetlicę, to 
teraz nasze prężnie działające koło go-
spodyń oraz straż wypracowują pienią-
dze na imprezy integracyjne dla miesz-
kańców, więc nie musimy brać na nie 
z funduszu i w całości możemy przezna-
czyć go na poprawę naszej infrastruktury 
– mówi sołtys Mariusz Filuś.
Więcej na ten temat piszemy na str. 3.

(KM)

Serwisman placów zabaw

Widząc jak wiele jest dewastacji, śmiecenia i zniszczeń na naszych sołeckich placach 
zabaw, zorganizowaliśmy gminny serwis placów zabaw. To mobilny jednoosobowy 
punkt odpowiednio oznakowany i wyposażony w narzędzia oraz podstawowe materiały. 
Jego zadaniem jest interweniowanie w sytuacjach uszkodzeń czy zagrożenia bezpie-
czeństwa. Aby serwis pojawił się na placu zabaw i zaradził problemowi, wystarczy 
zadzwonić pod nr tel. 500 280 543. Odpowiednie tabliczki z tą informacją wkrótce poja-
wią się na każdym placu zabaw. Fot. (JN)

WRZESIEŃ 2021

Nr 5/2021

W numerze:

Co będzie w budynku  
po szkole w Gronowie? 

- str. 2

Śmieci. Szykujemy się  
do zmian

- str. 3

Dużo prac w sołectwach
- str. 4-5

Fotoreportaż z wydarzeń
- str. 6-7

Historyczny mural  
w złotorii

str. 8

Budujemy ścieżki 
rowerowe

- str. 9

Słomiane dekoracje  
w sołectwach

- str. 10

Następne wydanie „Gońca” 
w październiku

Sołectwa same zdecydowały jak podzielić pieniądze

Budżet w rękach mieszkańców

Zebranie wiejskie w Lubiczu Górnym odbyło się 9 września. Fot. JN

Pytanie, odpowiedź

Bez tajemnic
Wójt Marek Nicewicz zaprasza na 
spotkania online.

Tegoroczne zebrania wiejskie pokazały, 
jak wiele pytań naszych mieszkańców wy-
maga odpowiedzi, jak dużo spraw potrze-
buje wyjaśnienia i dopowiedzenia. Często 
są to informacje pozwalające na zrozumie-
nie tego, co dzieje się wokół nas, dobrego 
planowania i poprawiania komfortu życia. 
Dlatego przygotowaliśmy cykl comie-
sięcznych spotkań online z wójtem gminy 
Lubicz, z możliwością zadawania pytań 
i uzyskiwania szybkich odpowiedzi. 
Będą one realizowane poprzez FB „Wójt 
Marek Nicewicz – Gmina Lubicz” w każ-
dą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.00. 
Oczywiście wcześniej przypomnimy 
o takiej możliwości za pomocą gminnych 
kanałów komunikacji. Zatem już dziś za-
praszamy w środę 6 października o 18.00.

(JN)

Live: pierWSza ŚroDa 
mieSiąCa, GoDz. 18.00, 
FB Wójt marek nicewicz - 

Gmina Lubicz



- Chodziłam do tej szkoły i jej minu-
sem był właśnie brak sali gimnastycz-
nej i długie wycieczki „do remizy”. 
Cieszę się, że moi chłopcy będą już 
mieli salę na miejscu – napisała na 
naszym gminnym FB jedna z mam.

- Mamy już za sobą wszelkie siecio-
we roboty ziemne, czyli te, które nie 
są efektowne i dostrzegalne, ale istot-
ne, zajmują dużo czasu, ale bez nich 
nie można by stawiać obiektu – mówi 
Dorota Pruszyńska, kierownik Re-
feratu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Gminy Lubicz. – Wykonawca zakoń-
czył prace fundamentowe, a obecnie 
wznoszone są mury. 

Społeczność szkoły nie może doczekać 
się efektu końcowego, z uwagą obser-
wując postępy prac. - Bardzo się cieszy-
my z sali gimnastycznej, a dzieciakom 
życzę powodzenia – mówi sołtys Lubi-
cza Dolnego Alicja Zielińska.
– Kolejny rok szkolny powitamy razem 
z nową salą – mówi wójt Marek Nicewicz, 
który – jak informowaliśmy już w po-
przednich „Gońcach” - decyzję o budowie 
sali, przy aprobacie Rady Gminy Lubicz, 
podjął mimo odmowy dofinansowania 
z programów rządowych. We wrześniu 
wsparcie Lubiczowi przyznał sejmik wo-
jewództwa – 250 tys. zł; cała inwestycja 
będzie natomiast kosztować ok. 2 mln zł.

(KM)

Zerwane podłogi, zburzone ściany, 
ocieplany dach – tak teraz wyglą-
da była szkoła w Gronowie. Duża 
część budynku zmienia swój wy-
gląd i przeznaczenie.

Władze gminy Lubicz obiecały, że bu-
dynek po likwidacji szkoły zostanie 
przeznaczony na potrzeby społeczności 
lokalnej. Od kilku tygodni w obiekcie 
trwa gruntowna modernizacja. Gdy od-

wiedziliśmy go na początku września 
w remontowanej części obiektu w środ-
ku pozostało niewiele. 
W lipcu odbyło się przekazanie placu 
budowy wykonawcy zlecenia, czy-
li Zakładowi Usług Komunalnych 
w Lubiczu. W pierwszej kolejności 
dotychczasowa szkoła została poddana 
termomodernizacji, zaczęto od dachu, 
następnie robotnicy zajmą się ścia-
nami. Wykonawca prace poprowadzi 
w taki sposób, aby nie utrudniać dzia-
łalności przedszkola. W wyremonto-
wanej ponad rok temu części budynku 
szkoły mieści się bowiem 10-godzinne 
przedszkole (oddziały Szkoły Podsta-
wowej w Grębocinie), a jego nowe 

i kolorowe sale wzbogaciły się rów-
nież o monitory interaktywne. 
Część obiektu byłej szkoły jeszcze w tym 
roku gmina zaadoptuje na potrzeby Dzien-
nego Domu Pomocy „Senior+”. 
Pieniądze na remont tej części Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej pozy-
skał z programu wieloletniego „Senior+” 
na lata 2021-2025 edycja 2021. Poza tym 
do budynku szkoły, z piwnicy prywatnego 
domu, zostanie przeniesiona filia bibliote-
ki gminnej, z możliwością organizowania 
spotkań środowiskowych. Obiekt po-
szkolny stanie się także miejscem spotkań 
stowarzyszeń, m.in. KGW, pełniąc rów-
nież funkcję świetlicy, której Gronowo 
dotąd nie miało.

Tekst i fot. (KM)

W Gronowie powstaje nowe miejsce dla mieszkańców

Tu będzie świetlica, ale nie tylko

Tak w pierwszej połowie września prezentowało się wnętrze byłej szkoły w Gronowie

Sala w Lubiczu Dolnym powstanie za szkołą, z którą zostanie połączona łącznikiem 
z zapleczem 

Lubicz Górny

pętla autobusowa
Pętla autobusowa przy ul. Piaskowej 
w Lubiczu Górnym będzie miała dłu-
gość ok. 80 m. Wzdłuż jej części zo-
stanie ułożony chodnik.

Poza budową pętli zostanie również 
przebudowana ul. Piaskowa, od ul. 
Zdrojowej do ul. Polnej. Od strony ul. 
Polnej na długości ok. 70 m powstanie 
odcinek jezdni z jednostronnym chod-
nikiem, a w dalszej części, do ul. Zdro-
jowej, pieszo-jezdnia. Na połączeniu 

pieszo-jezdni i jezdni jest planowany 
próg zwalniający.
Przetarg na inwestycję wygrała fir-
ma Transbruk Barczyńscy, która ma 
wykonać usługę do końca tego roku. 
W momencie zamykania tego numeru 
gazety wykonawca rozpoczął już pra-
ce ziemne. 
Inwestycja zostanie sfinansowane z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg (daw-
ny Fundusz Dróg Samorządowych).

(KM)

W partnerstwie z marszałkiem

4,2 mln zł dla złotorii
W Złotorii widać fundamenty remi-
zy, powstają ściany, a nowy zarys 
obiektu sugeruje, gdzie znajdą się 
nowe pomieszczenia. 

Przebudowa remizy idzie pełną parą. To 
kolejna z aktualnie realizowanych inwe-
stycji w gminie Lubicz. Rozpoczęła się 
w czerwcu i ma być gotowa w niecały rok. 
Roboty budowlane prowadzone są na 
tzw. czynnym obiekcie, gdyż jednostka 
OSP w Złotorii należy do Krajowego 
Systemu Gaśniczo-Ratowniczego i in-
tensywnie działa non stop.

W zmodernizowanym budynku poza 
remizą znajdą się również: świetlica dla 
lokalnej społeczności z zapleczem ku-
chennym i sanitarnym oraz przeniesiona 
ze szkoły filia biblioteki publicznej.
Gmina Lubicz modernizację budyn-
ku prowadzi w partnerstwie z lide-
rem zadania, czyli Urzędem Mar-
szałkowskim w Toruniu. Przyznane 
dofinansowanie w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego wynosi 2 mln zł, a cała wartość 
zadania ponad 4,2 mln zł.

(KM)

Lubicz Dolny

rosną nam mury

Dlaczego w Grębocinie wstrzymano prace?

Toruńska czeka na budowlańcow
W wakacje wykonawca budowy ul. 
Toruńskiej w Grębocinie zszedł z pla-
cu budowy. Wyjaśniamy, co dzieje się 
w tej sprawie.

- Od samego początku wiedzieliśmy, że 
to nie będzie łatwa i prosta inwestycja ze 
względu na zakres i koszty. Okazało się 

też, że trafiliśmy na liczne kolizje pod-
ziemne, wcześniej nie wykazane w doku-
mentacji technicznej. – mówi Dorota Pru-
szyńska, kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Najtrudniejsza do usunięcia była kolizja 
z siecią gazowniczą. Duon zajął się tym 
na początku września. Podobny problem 

nastąpił w przypadku sieci energetycz-
nej. Aby jednak przyspieszyć tempo 
prac władze gminy zaproponowały, by 
Transbruk powrócił na plac budowy 
i wykonywał inwestycję etapami tam, 
gdzie aktualnie jest to możliwe, czekając 

na rozwiązanie przeszkód przez Energę. 
– Trwają negocjacje z wykonawcą – wy-
jaśnia pani kierownik.
Niestety, na skutek zawirowań mało 
prawdopodobnie wydaje się ukończenie 
budowy ulicy w tym roku. (KM)
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Zebrania wiejskie. Mieszkańcy zdecydowali

Sołectwa podzieliły przeszło 735 tys. zł!
Jakie potrzeby dla mieszkańców 
okazały się najpilniejsze? Nowe ław-
ki, lampy, stojaki na rowery, moni-
toring, doposażenie świetlic czy pla-
ców zabaw oraz zagospodarowanie 
terenów zielonych.

Od 30 sierpnia do 13 września w gminie 
Lubicz trwał cykl zebrań wiejskich, któ-
rych najważniejszym punktem programu 

było uchwalenie przyszłorocznego fun-
duszu sołeckiego. Sołectwa miały do po-
działu od 25 413,78 zł dla najmniejszego 
Brzezinka aż do 53 502,70 zł dla najwięk-
szych miejscowości, m.in. Złotorii, Lubi-
cza Dolnego czy Grębocina.
Skąd wzięto te kwoty?
Dla każdej miejscowości są one przy-
dzielane na podstawie wzoru podanego 
w ustawie o funduszu sołeckim, w któ-

rym największe znaczenie ma liczba 
osób zamieszkujących sołectwo.
Cały fundusz sołecki na 2022 rok 
w gminie Lubicz wynosi 735 448,11 zł, 
czyli o ponad 50 tys. zł więcej niż 
w tym roku.
Skąd biorą się te pieniądze?
Fundusz sołecki to pula środków 
wyodrębniona dla sołectw z budżetu 
gminy Lubicz. O większych inwe-
stycjach i innych zadaniach co roku 
decyduje rada gminy, uchwalając 
ów budżet gminny. W nim właśnie, 
w oparciu o przepisy, ustalana jest 
kwota funduszu sołeckiego na mniej-
sze sołeckie potrzeby.
- O tym jakie są te potrzeby, czyli co 
zdaniem mieszkańców powinno być 
wykonane, decydują sami mieszkań-
cy, oczywiście w oparciu o zapisy 
ustawy o funduszu sołeckim – wyja-
śnia wójt Marek Nicewicz. – Często 
są to bardzo pożyteczne inicjatywy, 
jak na przykład w Młyńcu Pierwszym, 
gdzie od kilku lat fragmentami budo-
wany jest chodnik przez wieś. Z fun-

duszu sołeckiego kupujemy materiał, 
a gmina zapewnia wykonawstwo. Po-
dobnie zdecydowało Rogowo, groma-
dząc co roku kolejną porcję materiału 
na oddany do użytku w sierpniu par-
king przed kościołem.
Warto zaznaczyć, że nie każda gmina 
taki specjalny fundusz dla mieszkań-
ców posiada.
Na zebraniach gmina informowała 
mieszkańców również m.in. o inwesty-
cjach, stanie zaawansowania różnych 
prac na terenach sołectw, możliwości 
uzyskania dofinansowania do wymiany 
źródła energii czy o szczepieniach. Oso-
by, które dotąd nie spisały się w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań mogły to zrobić na godzinę 
przed każdym ze spotkań.
We wszystkich 17 zebraniach brał 
także udział wójt Marek Nicewicz, 
więc można było bezpośrednio z nim 
porozmawiać również o innych inte-
resujących gminnych tematach inte-
resujących mieszkańców.

(KM)

Gospodarka Odpadami. Szykujemy się do zmian

Śmieci coraz większym problemem
W naszej gminie produkujemy coraz 
więcej śmieci. W niektórych miejsco-
wościach ilość odpadów segregowa-
nych zwiększyła się prawie dwukrotnie.

Coraz częściej zdarza się, że MPO pod-
czas sobotniego kursu nie jest w stanie 
zabrać wszystkich worków i wraca po 
nie po weekendzie. – Znaczne zwięk-
szenie ilości wystawianych worków 
nastąpiło wraz z rozwojem pandemii 
– mówi Dorota Kamińska, kierownik 
Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu 
Gminy Lubicz. – Składa się na to wiele 
czynników, m.in. to, że sporo osób za-
częło pracować w domach, część z róż-
nych powodów przestała wyjeżdżać, na 

miejscu pozostali studenci, a zamawia-
nie w sklepach internetowych stało się 
jeszcze bardziej popularne, co widać po 
masie folii i kartonów.
W związku ze zmianą sytuacji gmina pla-
nuje również zmianę zasad odbioru odpa-
dów. W tym momencie jesteśmy w trakcie 
rozstrzygania przetargu na tę usługę w la-
tach 2022-2023. O jego efektach poinfor-
mujemy w następnych „Gońcach”.
O czym należy pamiętać w tym roku?
Przypominamy, że od września z nieru-
chomości w miejscowościach rozpro-
szonych odpady zmieszane są odbiera-
ne raz na dwa tygodnie.
Na przełomie września i października 
mamy w naszej gminie jesienny od-

biór odpadów gabarytowych. 27 wrze-
śnia w Brzezinku, Brzeźnie, Gręboci-
nie, Gronowie, Gronówku, Rogowie 
i Rogówku; 28 września w Grabowcu, 
Jedwabnie i Kopaninie; 29 września 
w Lubiczu Dolnym, 30 września w Lu-
biczu Górnym; 1 października Nowej 
Wsi i Złotorii oraz 4 października w po-
zostałych miejscowościach. Chęć wy-
wozu należy zgłosić najpóźniej pięć dni 
przed planowanym terminem pod nr tel. 
56 621 21 28. Dotyczy to m.in. starych 
mebli, kanap czy krzeseł. Do gabarytów 
nie należy sprzęt elektryczny, elektro-
niczny, odpady budowlane i opony.
Przypominamy również, że dla tych, 
którzy wolą nowoczesne rozwiązania 

w styczniu 2021 roku uruchomiliśmy 
dostęp do aplikacji na telefon: Kiedy 
śmieci?, która informuje o zbliżającym 
się terminie wywozu odpadów. Ścią-
gniecie ją za pośrednictwem Google 
Play czy App Store.
Nadmiar śmieci zawsze możemy rów-
nież wywieźć do Lubicza Górnego na 
bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(wjazd od ul. Promowej w Nowej Wsi). 
PSZOK jest otwarty w tygodniu w godz. 
10.00 do 18.00, a okresie od 1 listopada 
do 1 lutego między 8.00 a 16.00; w so-
boty 9.00–14.00 (nr tel. 797 999 886 - 
czynny w godzinach pracy Punktu).

(KM)

Inwestycja rządowa. Zapraszamy na spotkanie z inwestorem 7 października

Gazociąg przebiegnie przez gminę Lubicz
Gazociąg planowany od Gustorzyna 
do Wicka ma na celu podniesienie 
bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju. Na naszym terenie zostanie zbudo-
wane 16 km sieci w ośmiu sołectwach.

Budowa ok. 128 km gazociągu jest 
bezpośrednio związana z realizacją 
Programu FSRU (ang. Floating Sto-
rage Regasification Unit), w ramach 
którego planowane jest posadowienie 

w rejonie Gdańska pływającego ter-
minalu LNG, służącego do odbioru 
dostarczanego drogą morską skroplo-
nego gazu ziemnego. Nowy gazociąg 
zapewni możliwość rozprowadzenia 
gazu z rejonu Gdańska do odbiorców 
w kraju i regionie.
Budowa infrastruktury gazowej, umoż-
liwiająca zróżnicowanie źródeł i kie-
runków dostaw gazu ziemnego, a także 
związana z tym rozbudowa krajowej 

sieci przesyłowej, są traktowane jako 
inwestycje strategiczne, kluczowe dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na 
dwa etapy. Etap drugi, który obejmuje 
gminę Lubicz, jest zaplanowany w la-
tach 2024-2026. Gazociąg ma przebie-
gać przez następujące sołectwa: Grabo-
wiec, Kopanino, Nowa, Wieś, Lubicz 
Dolny, Grębocin, Rogówko, Rogowo 
i Złotoria. O planach dotyczących in-

westycji informowaliśmy na sierpnio-
wo-wrześniowych zebraniach wiejskich 
w tych miejscowościach. 
O szczegóły będzie można dopytać 
inwestora, którym jest spółka ak-
cyjna Skarbu Państwa Gaz-System, 
7 października w godz. 9.00-17.00 
w świetlicy w Grębocinie na spotka-
niu informacyjnym dla mieszkań-
ców naszej gminy.

(KM)
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Mieszkańcy zgłaszają dziesiątki pro-
blemów dotyczących komfortu życia, 
poprawy bezpieczeństwa, czystości 
i porządku. Każdego tygodnia wykaz 
najpilniejszych robót we wszystkich 
sołectwach zawiera kilkadziesiąt po-
zycji. Do tego dochodzą planowe re-
monty i naprawy, ale także interwen-
cje kryzysowe. 

Prace drogowe
Bieżące utrzymanie dróg to proces cią-
gły. Lubicki Zakład Usług Komunal-
nych dysponuje coraz większą ilością 
odpowiedniego sprzętu, co pozwala 
nie tylko budować nowe nawierzchnie, 
równać drogi gruntowe, ale także czy-
ścić i udrażniać zarośnięte chodniki, 
rowy, przepusty. W minionych tygo-
dniach oczyszczony z roślinności został 
chodnik przy drodze Kolonia Papowska 
– Lubicz Dolny, buduje się nowy chod-
nik z kostki na ul. Kamiennej w Lubi-

czu Górnym, a także szeroki na 3 metry 
asfaltowy trakt pieszo-rowerowy wzdłuż 
ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym. Tu-
taj wyremontowana została także po 
pracach ziemnych ul. Ogrodowa, a jesz-
cze we wrześniu ruszy wykonanie dróg 
dojazdowych do posesji w okolicach ul. 
Lipowej. Natomiast w Krobi zostanie 
położona nawierzchnia z kostki na ul. 

Spokojnej, podobnie jak rozpoczynająca 
się inwestycja wykostkowania ul. Spól-
dzielczej i Handlowej za amfiteatrem 
w Lubiczu Górnym. W Gronowie prze-
prowadzono prace udrażniające przepu-
sty, niektóre rowy, w innych miejscowo-
ściach zamontowano studzienki chłonne. 
To jednak niewielki procent koniecznych 
i pilnych prac odprowadzających wody 
deszczowe na terenach naszych sołectw. 
Jest jeszcze wiele do zrobienia.
Dla poprawy bezpieczeństwa w mi-
nionym miesiącu zamontowano kilka 
progów zwalniających, ale w Kopa-
ninie i Złotorii zastosowaliśmy spo-
wolnienie ruchu pojazdów poprzez 
wprowadzenie skrzyżowań równo-
rzędnych. Jeśli takie rozwiązanie da 
spodziewany efekt, zastosujemy je 
także w innych miejscowościach. 
Warunkiem jest to, aby skrzyżowa-
nie znajdowało się na drodze gminnej 
i dotyczyło dróg utwardzonych.

Parkingi i pętla
Ostatnio przy dużym zaangażowaniu 
rady sołeckiej i mieszkańców zbudowa-
liśmy nowy duży, ponad 650-metrowy 
parking w centrum Rogowa przy ko-
ściele. Powstały też mniejsze, ale jakże 
potrzebne parkingi przy ul. Piaskowej 
w Lubiczu Górnym. W Kopaninie roz-
wiązany został, poprzez ustawienie skła-
danych słupków, problem blokowania 
parkingu przy świetlicy, a parking przy 
urzędzie gminy w Lubiczu Dolnym zo-
stał poszerzony o sąsiednie nieużytki. 
Niebawem zostanie tam zastosowane 
inne rozwiązanie blokujące możliwość 
tranzytowego przejazdu przez ten teren.
Rozpoczęła się budowa pętli autobusowej 
przy kościele w Lubiczu Górnym wraz 
z dodatkowym fragmentem dojazdu do ul. 
Zdrojowej, a pod szkołą w Młyńcu Pierw-
szym wybudowano parking na rowery 
oraz kawałek chodnika. W miejsca par-
kingowe dla rowerów wzbogacił się także 
Grębocin (przy świetlicy i szkole).
Przy nowo wybudowanej świetlicy 
w Młyńcu Drugim są już utwardzone 
miejsca parkingowe, teraz trwają pra-
ce nad zagospodarowanie nieużytków 
naprzeciwko. W razie potrzeby bę-

Co ostatnio robiliśmy na naszym terenie?

Duża gmina, dużo różnych prac

Oczyszczanie chodnika w Grębocinie

Budowa chodnika przy ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym

Nowa organizacja parkingu w Kopaninie

Nowy parking przy kościele w Rogowie

Rozpoczęcie budowy pętli autobusowej w Lubiczu Górnym

Stojak na rowery przed grębocińską świetlicą wiejską
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dzie tam dodatkowy parking lub też 
teren rekreacyjny.

Koszenie, cięcie, nasadzenia
Tegoroczna pogoda sprzyja roślinności, 
więc wszędzie tam, gdzie zgłaszają nam 
sołtysi prowadzone są przycinki i kosze-
nie. Często na dosyć trudnych terenach, 
jak np. wzgórze św. Rocha w Brzezinku 
czy wielkie przydrożne drzewa. Ru-
szył już sezon na nasadzenia. Właśnie 
zasadzono kilkadziesiąt krzewów i 14 
klonów na placu zabaw w Gronówku, 
uzupełniono uschnięte latem drzewka 
przy pumptracku w Lubiczu Górnym. 
Jesteśmy też już gotowi do nasadzeń 
przy ul. Bocznej w Kopaninie i na przy-
stanku w Lubiczu Dolnym.

Remonty
Ekipy ZUK mają za sobą remonty 
mieszkań komunalnych w Grabowcu, 
Grębocinie, Mierzynku oraz budynku 

gminnego w centrum Jedwabna, gdzie 
niebawem ruszy końcowe malowanie 
elewacji. Trwa największy obecnie re-
mont obiektu byłej szkoły w Gronowie, 
gdzie z kolei został już naprawiony 
i ocieplony dach oraz zaizolowano ścia-
ny fundamentowe. Teraz przed nami 
dalsze prace termomodernizacyjne 
i przebudowa pomieszczeń.

Infrastruktura publiczna
Wiele dzieje się także w pozostałych 
realizacjach. Zabetonowano słupy do 
piłkochwytów wokół powstającego bo-
iska za świetlicą w Nowej Wsi, gotowe 
piłkochwyty są natomiast na boisku 
w Lubiczu Dolnym.
Dzięki funduszom sołeckim w wielu 
miejscowościach pojawiły się ławki, 
kosze, latarnie fotowoltaiczne. Przesta-
wiliśmy wiatę przystankową w Brzeź-
nie, żeby sensownie mogła służyć dzie-
ciom dojeżdżającym do szkoły.

Kanalizacja i woda
I jeszcze najdroższe inwestycje, których 
nie widać, bo są pod ziemią. Chodzi o sie-
ci kanalizacyjne i wodociągowe. Ostatnio 
zostały skanalizowane ulice Cytrynowa, 
Poprzeczna, Krótka, Leszczynowa, Ja-
śminowa, Olszynowa, Oliwkowa, Długa 
w Krobi oraz ulica Kolejowa, Ogrodowa, 
Dworcowa, Strumykowa, Cicha, Rekre-

acyjna w Lubiczu Dolnym. Jeszcze we 
wrześniu planowane jest rozpoczęcie bu-
dowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
na ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabow-
cu. Trwa także projektowanie nowej ma-
gistrali wodociągowej pod dnem Drwęcy, 
która będzie gotowa w przyszłym roku 
i ma wpłynąć na niezakłócone awariami 
dostawy wody.

Tekst i fot. (JN)

Prace na terenie naprzeciwko świetlicy w Młyńcu Drugim Montaż pilkochwytów w Lubiczu Dolnym

Koszenie i sprzątanie dróg w sołectwie Krobia

Powstawanie terenu rekreacyjnego za świetlicą w Nowej Wsi

Jedna z lamp solarnych z funduszu sołeckiego w Krobi

Końcowe prace przy budowie kanalizacji na ul.Kolejowej w Lubiczu Dolnym

Ławeczki i kosze stanęły już w wielu sołectwach

5WRZESIEŃ 2021



3 lipca oficjalnie oddaliśmy w użytkowanie nową, unijną świetlicę w Młyńcu Drugim, przekazując symboliczny klucz do niej sołtysowi Kazimierzowi Smolińskiemu. Obiekt powstał 
w ubiegłym roku u zbiegu ul. Dolina Drwęcy i drogi z Mierzynka na wcześniej niezagospodarowanym terenie. Budynek posiada system fotowoltaicznego zabezpieczenia w energię, 
jest wyposażony w sprzęt audio-wizualny i zaplecze sanitarne. Dzięki temu może służyć wszelkim niekomercyjnym wydarzeniom, warsztatom, zajęciom, zebraniom, spotkaniom, 
próbom itp. Świetlica kosztowała 950 tys. zł, z czego pół miliona to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (KM), Fot. (JN)

X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania już za nami. Do wysłuchania „Moralno-
ści Pani Dulskiej” zaprosiła mieszkańców Gminna Biblioteka Publiczna. Zaś wybrane 
fragmenty książki Gabrieli Zapolskiej nadal można oglądać na filmiku zamieszczonym 
na fan page’u biblioteki w wykonaniu Dyskusyjnego Klubu Książki z Grębocina pod 
kierunkiem Doroty Zapiec. (KM), Fot. BNL

W połowie sierpnia Złotoria gościła uczestników Festiwalu Wisły. Przypłynęli łodziami 
do ruin zamku. Zapoznali się z jego historią i… wyruszyli na poszukiwanie skarbu. 
Jeden z uczestników znalazł ogromną beczkę, a w niej ważny dokument. Okazało się, 
że król Władysław Jagiełło dekretem przekazał zamek z otaczającą ziemią znalazcy na 
własność. Sołectwo obdarowało gości pamiątkowymi magnesami i zaprosiło do od-
wiedzania swojej miejscowości, a szczególnie do zapoznania się z tradycjami flisaków 
i rybaków. Fot. FB Barbary Kisielewskiej

Drwęca to jedna z ulubionych rzecznych szlaków kajakarzy. Od kilku lat gmina Lubicz regularnie poprawia infrastrukturę pod 
kątem turystyki wodnej, m.in. budując pomosty czy modernizując infrastrukturę. W lipcu nasze tereny odwiedzili uczestnicy spły-
wu kajakowego z Wąbrzeźna do Bałtyku przez Strugę Wąbrzeską, Drwęcę i Wisłę. Na gminnym odcinku rzeki płynęli również nasi 
kajakarze z wójtem Markiem Nicewiczem na czele. Spływ pod hasłem „DbajMY o H2O”został zorganizowany przez władze Wąbrzeźna 
pod honorowym patronatem Koalicji Ratujmy Rzeki. Trzy kluczowe działania, które może podjąć każdy samorząd w Polsce burmistrz 
Tomasz Zygnarowski zebrał w deklarację „dbajMY o H20”, którą podpisał także wójt Lubicza. - My również podjęliśmy dodatkowe 
kroki w kierunku dbałości o wodę - podkreśla wójt Marek Nicewicz. - Obecnie kończą się przygotowania projektowe i dokumentacyjne 
dotyczące modernizacji sieci wodociągowej w miejscowościach naszej gminy, od ponad dwóch lat budujemy w kilku lokalizacjach 
kanalizacje, a już niebawem nasze ścieki popłyną kolektorem do Torunia, pozwalając wyłączyć z codziennej eksploatacji coraz mniej 
wydajną oczyszczalnię w Lubiczu. Z kolei w sierpniu do 60. Międzynarodowego Spływu PTTK płynącego do Chełmna, pod mostem 
w Młyńcu Drugim dołączyło ponad 20 kajaków naszego gminnego spływu, a w „Kapitanówce” przed jazem w Lubiczu Dolnym zeszło 
na wodę kolejnych kilkanaście załóg. Łącznie do ruin zamku w Złotorii spłynęło w eskorcie ratowników i policji wodnej ok. 150 kaja-
karzy w wieku od 3 do 80 lat. (KM), Fot. JN

W gablotach na Placu Niepodległo-
ści w Lubiczu Górnym prezentujemy 
kolejną wystawę. Tym razem przygo-
towała ją Gminna Biblioteka Publicz-
na. To promocja komiksu dla dzieci 
i młodzieży oraz powieści graficznej 
dla dorosłych, zarówno komiksy, jak 
i powieść są w ofercie biblioteki. 
Fot. Nadesłane
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Koło Gospodyń Wiejskich z Brzeźna zdobyło III miejsce w konkursie ozdób dożynkowych 
podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich w Toruniu. Na tym wydarzeniu Lubicz był 
prawdopodobnie najliczniej reprezentowaną gminą. Na terenie za Jordankami zobaczyliśmy 
„nasze” barwne, pomysłowe i przepyszne stoiska, konkursowe wieńce czy ozdoby dożynkowe. 
Wszystko to efekt pracy i współpracy KGW, sołtysów i rad sołeckich oraz innych środowisk 
z Brzezinka, Brzeźna, Gronowa, Rogowa, Grębocina, Mierzynka i Młyńca Drugiego. Na 
takiej imprezie nie mogło także zabraknąć „Specjałów spod Strzechy”. Uroczystości związane 
z dożynkami wojewódzkimi trwały 29 i 30 sierpnia. Pierwszego dnia w Muzeum Etnograficz-
nym zaprezentowała się grębocińska „Złota Jesień”. Tekst i fot. (KM)

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Młyńcu Pierwszym, wspierane przez radę sołecką, 
w sierpniu dwukrotnie stanęły przed kamerami TVP 3 Bydgoszcz. W programie 
„3mamy lato” zaprezentowały specjały kuchni młynieckiej m.in. gołąbki, chleb mły-
niecki, placki z cukinii z gulaszem. (KM), Fot. Sołectwo Młyniec Pierwszy

4 września Koło Gospodyń Wiejskich „Od Pokoleń” w Mierzynku obchodziło swoje 
70-lecie. Z najlepszymi życzeniami do pań z Mierzynka zawitali m.in. władze gminy 
wójt Marek Nicewicz i przewodniczący Zbigniew Barcikowski oraz starosta powiatowy 
Marek Olszewski, a także sąsiednie koła gospodyń wiejskich. KGW w Mierzynku jest 
aktywnie działającym kołem, angażującym się nie tylko w akcje w swojej miejscowości, 
ale i gminne, jak np. „Zdrowa kanapka” dla przedszkolaków. Powstało w skromnych 
warunkach jesienią 1950 r., ale od początku funkcjonowało prężnie. - W naszych szere-
gach są panie, które 70 lat temu zakładały koło. Maja babcia była w kole, moja mama, 
teraz jestem też i ja – mówiła Marzenna Bogusz, przewodnicząca koła.- Dzisiaj mamy 
pięknie wyremontowaną świetlicę i wyposażoną z czego jesteśmy dumne. To wszyst-
ko dzięki Urzędowi Gminy Lubicz, wójtowi oraz dobrej gospodarności sołtysa, rady 
sołeckiej, KGW i OSP. Jesteśmy nowo zarejestrowanym kołem w ARiMR, mamy 34 
członkinie, w tym gronie działamy dopiero półtora roku, a już wiele dobrego zrobiliśmy.

5 września w kościele w Złotorii ksiądz kanonik dr Marian Wróblewski odprawił mszę świę-
tą w intencji pomordowanych mieszkańców Złotorii (w tym miejscowych strażaków) oraz 
okolicznych miejscowości. Po zakończeniu mszy przed kościołem przy tablicy upamiętniają-
cej przodków za dar Niepodległej Polski odśpiewano hymn oraz złożono wiązanki i kwiaty. 
W uroczystości uczestniczył m.in. wójt Marek Nicewicz. (KM), Fot. OSP Złotoria
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Obce języki…

… i ciekawe dyskusje
Angielski, francuski czy rozmowy 
o książkach? Co wybieracie?

Filia biblioteki w Lubiczu Górnym pro-
ponuje dzieciom i młodzieży (do 13. 
roku życia) naukę francuskiego, a filia 
w Grębocinie – angielskiego. Biblioteka 
rozszerza też działalność Dyskusyjnych 

Klubów Książki dla dzieci. Nowe punk-
ty powstały w Lubiczu Górnym i Gro-
nowie. Przypominamy, że od dłuższego 
czasu takie punkty działają już w Grębo-
cinie i w Krobi (tu dla dorosłych).
Jeśli interesuje Was jakaś z propozycji, 
zajrzyjcie do fili i dopytajcie o szczegóły.

(KM)

Konkurs, mural, nowa witryna, makieta, film …

Kreatywne podejście do historii złotorii
W Złotorii tuż za mostem na Drwęcy, 
w pobliżu kościoła powstanie histo-
ryczny mural upamiętniający zawar-
cie w XV wieku I pokoju toruńskiego. 

Przekazanie dokumentów traktatu na-
stąpiło w maju 1411 roku w okolicach 
tutejszego zamku. Mural ma pokazy-
wać to właśnie wydarzenie. Z propo-
zycją zaprojektowania i wykonania 
„dzieła” rada sołecka zwróciła się za 
pomocą mediów do osób o zacięciu 
artystycznym, studentów, pasjonatów 
sztuki ulicznej.

- To doskonała okazja do artystycznego 
spełnienia marzeń i pozostawienia po 
sobie trwałego śladu – komentuje Bar-
bara Kisielewska, sołtys Złotorii.
Ściana budynku, użyczonego na te po-
trzeby od prywatnych właścicieli Anny 
i Janusza Koroniewskich, została już 
otynkowana i zagruntowana, a na apel 
rady sołeckiej odpowiedziało siedmiu 
autorów przesyłając swoje wizualizacje.
Społeczna rada artystyczna pod kie-
runkiem art. graf. prof. Edwarda Sa-
lińskiego, powołana przez panią sołtys 
Złotorii, przeanalizowała nadesłane 

projekty, uwzględniając nie tylko wa-
lory artystyczne, ale także połączenie 
historii z teraźniejszością i możliwości 
techniczne realizacji. Ostatecznie zde-
cydowano się na podjęcie współpracy 
z Cezarym Mazurkiewiczem ze Złotorii. 
Efekt ma być niespodzianką. Jak wska-
zała komisja, jego pomysł na mural 
w Złotorii spełnia wszelkie oczekiwania 
mieszkańców i może się podobać przy-
bywającym tu turystom. 
Przy okazji tej inicjatywy, zdecydowano 
się także na założenie złotoriańskiej witry-
ny internetowej, na której znajdą się tek-

sty, opisy, ryciny, grafiki, fotografie opi-
sujące bogatą historię miejscowości oraz 
jej tradycje i mieszkańców. Na witrynie 
będzie też można znaleźć filmy promocyj-
ne ukazujące dzieje tego pięknego miejsca 
u dorzecza Drwęcy. Na nowo powstają-
cym muralu zostanie umieszczony spe-
cjalny QR kod odsyłający widzów do wi-
tryny, dzięki czemu będzie można online 
zapoznać się z historią Złotorii. W planach 
sołectwa jest również pozyskanie makiety 
pokazującej zamek w czasach jego świet-
ności oraz dalsze prace wokół ruin zamku.

(JN)

Wsparcie dla starszych

opaski bezpieczeństwa

28 seniorów z naszej gminy otrzyma-
ło specjalne opaski dyskretnie mo-
nitorujące funkcje życiowe ich użyt-
kowników.

Reprezentacja seniorów z gminy Lubicz 
wraz z wójtem Markiem Nicewiczem 
w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego uczestniczyła w otwarciu Ku-
jawsko-Pomorskiego Centrum Teleopie-
ki. Projekt powołało województwo wraz 
z 78 partnerami, m.in. Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Lubiczu. 
- Starszych osób będzie przybywać, 
a bez zaangażowania samorządów ten 
projekt by się nie udał – mówił marsza-
łek Piotr Całbecki, dziękując m.in. wój-
towi Markowi Nicewiczowi.
Dzięki przystąpieniu przez gminę Lubicz 
do projektu 28 starszych osób z naszego 
terenu otrzymało opaski dyskretnie moni-
torujące funkcje życiowe użytkowników.
Co daje taka opaska? Ma ona specjal-
ne funkcje pozwalające na natychmia-

stową reakcję w przypadku pogor-
szenia stanu zdrowia osoby, która ją 
nosi. Dwusekundowe przytrzymanie 
przycisku SOS pozwala na połącze-
nie się z ratownikiem z telecentrum. 
Do telecentrum zostaje wysłany alarm 
wraz lokalizacją i aktualnym pulsem 
użytkownika opaski. Ratownik na tej 
podstawie oraz wywiadu z seniorem 
podejmuje decyzję o interwencji. Na 
opaskę może również zadzwonić sam 
ratownik z telecentrum - w momencie, 
w którym wykryje ona nietypowe od-
czyty. W Centrum Teleopieki personel 
medyczny będzie dyżurował przez 24 h 
na dobę 7 dni w tygodniu.
Opaski są bezpłatne dla użytkowników. 
Projekt jest finansowany ze środków Unii 
Europejskiej oraz budżetu gminy Lubicz.
Wartość projektu w naszym wojewódz-
twie to 19 mln zł, z czego proporcjonal-
nie na naszą gminę przypada 178 tys. zł, 
w tym wkład własny gminy 29,4 tys. zł.

Tekst i fot. (KM)

Szczepmy się!
Gmina Lubicz ma najwyższy stopień 
zaszczepienia mieszkańców przeciwko 
Covid-19 w powiecie toruńskim - 51 proc. 
Marzy nam się jednak, abyśmy wszyscy 
nadal mogli chodzić do szkoły, pracy i cie-
szyć się życiem, dlatego prowadzimy akcję 
promocji szczepień.
Naszą gminną koordynatorkę szczepień 
Justynę Bąk można było spotkać m.in. na 
dożynkach w Gronowie i na festynie w Lu-
biczu Górnym. Osoby zaszczepione powyżej 
60. roku życia, po okazaniu paszportu covi-
dowego, mogły otrzymać od niej na własność 
pulsoksymetr . (KM), Fot. SB

A o pszczołach opowie pan Kazimierz 

W Grębocinie 
można podglądać
W pasiece państwa Jakubowskich, 
funkcjonującej w Grębocinie na nie-
użytkach gminnych przy ul. Lamp-
kowskiego, można podglądać życie 
i zwyczaje pszczół. Od czerwca Grę-
bocin jest pierwszą miejscowością 
w Polsce, w której ustawiono dodatko-
wo tradycyjny, kolorowy ul słoweński.

O ustawieniu słoweńskiego ula w Grębo-
cinie pisaliśmy przed wakacjami. Przy-
pomnijmy, że chodzi o zdobiony sło-
weński ul z dwoma rojami, zasiedlonymi 
słoweńskimi pszczołami Kranjska sivka 
(Apis mellifera carnica), dostarczony 
w ramach akcji edukacyjno-promocyj-
nej, prowadzonej przez Ambasadę Sło-
wenii. Teraz, po rozpoczęciu nowego 
roku szkolnego ale i jesiennych wypraw 
turystycznych, nadszedł czas na wyko-
rzystanie tego miejsca i ogromnej wie-
dzy o życiu pszczół gospodarza pasieki 
Kazimierza Jakubowskiego.
Stąd też teren prowadzący do 
pasieki wyposażamy w dodat-
kowe tablice edukacyjne. Wy-
znaczone zostaną miejsca ob-
serwacji pszczół, a o ich życiu 
każdej wycieczce, grupie, kla-
sie, turystom indywidualnym 
opowie Kazimierz Jakubowski. 

Szczególnie mile widziani są tu także 
mieszkańcy Grębocina. 
Powstało więc kolejne atrakcyjne 
miejsce do odwiedzenia przez gości 
przebywających w Toruniu i gminie 
Lubicz, np. tych zwiedzających słynne 
i uznane grębocińskie Muzeum Dru-
karstwa i Piśmiennictwa.
Przypomnijmy, że Słowenia znana jest 
z edukacji na temat znaczenia pszczół 
dla przyrody i ludzkości. To właśnie 
ten kraj był inicjatorem ustanowienia 
20 maja Światowego Dnia Pszczoły, 
w 2017 r. przyjętego przez wszystkie 
państwa członkowskie ONZ. Podobna 
jak w Grębocinie pasieka została też 
podarowana papieżowi Franciszkowi 
w Watykanie, inne stanęły przy siedzi-
bach ONZ w Nowym Jorku i Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych ds. Wyży-
wienia i Rolnictwa. 

(JN)

Umawianie na wizytę w grębocińskiej 
pasiece z opowieściami Kazimierza Ja-
kubowskiego pod nr tel. 601  537  627. 
Pszczelarskie opowieści i wizyta w pasiece 
jest nieodpłatna.
Jak trafić: oznakowane dojście zaczyna się 
przy mostku nad Bachą w ciągu ul. Lamp-
kowskiego w Grębocinie.

W uroczystym otwarciu Centrum Teleopieki wzięli udział seniorzy z naszej gminy
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Porozumienie trzech samorządów

z Brzeźna do Turzna bezpieczniej
Droga wojewódzka nr 646 przebiega-
jąca przez Brzeźno w końcu będzie 
przebudowa. Dla bezpieczeństwa 
mieszkańców powstanie również ciąg 
pieszo-rowerowy do Turzna. 

Mieszkańcy Brzeźna od dawna wnio-
skowali o modernizację drogi woje-
wódzkiej i budowę chodnika. Choć 
wcześniej pojawiały się sygnały do-
tyczące realizacji inwestycji, to teraz 
wreszcie mamy konkrety. 
20 lipca Rada Gminy Lubicz podjęła 
uchwałę „w sprawie wspólnej realizacji 
zadania polegającego na budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 646”. To efekt rozmów 

i ustaleń pomiędzy wójtami Lubicza i Ły-
somic a Mirosławem Graczykiem, dy-
rektorem Departamentu Infrastruktury 
Drogowej Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu, który jest właścicielem drogi.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie 
porozumienia określającego wkład każ-
dego z samorządów w I etapie (projek-
towania) zadania z Brzeźna do Turzna, 
czyli inwestycji zlokalizowanej na te-
renie dwóch gmin: Lubicza (ok. 2 tys. 
mb) i Łysomic (ok. 700 mb).
- Ta inwestycja, usprawniająca warun-
ki jazdy na terenach gminnych, przede 
wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i komfort życia mieszkańców 
– mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz.
Gmina Lubicz ogłosi przetarg na wyko-

nanie dokumentacji projektowej, finansu-
jąc 74 proc. kosztów, czyli szacunkowo 
ok. 150 tys. zł. Resztę pokryją Łysomice. 
Dokumenty powinny być gotowe wiosną 
przyszłego roku. Wówczas inwestor, czy-
li województwo, w oparciu o dokumen-
tację, wystąpi o decyzję zezwalającą na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID).
- Szacunkowe koszty wykonania samej 
inwestycji poznamy po otrzymaniu do-
kumentacji projektowej wraz z kosztory-
sem inwestorskim – mówi Dorota Pru-
szyńska, kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Modernizacja drogi rozpocznie się praw-
dopodobnie w przyszłym roku, a odpo-
wiedzialnym za realizację będzie Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. (KM)

Wójt Lubicza Marek Nicewicz i wójt 
Łysomic Piotr Kowal w towarzystwie 
radnych powiatowych inicjatorki inwe-
stycji Agnieszki Janiaczyk- Dąbrowskiej 
i Andrzeja Siemianowskiego. Fot. MA

Inicjatywa mieszkańców Grębocina

załóżmy gaz
Józef Zawadzki, mieszkaniec Grębo-
cina zjednoczył mieszkańców swojej 
ulicy wokół wspólnego pomysłu.

Gazyfikacja miejscowości jest przed-
sięwzięciem komercyjnym, ale też waż-
nym interesem społecznym. Dlatego, na 
prośbę inicjatora Józefa Zawadzkiego 
z ul. Spółdzielczej, urząd gminy zapro-
sił na spotkanie z mieszkańcami tej uli-
cy Macieja Wojnarowskiego z Polskiej 

Spółki Gazownictwa. Przedstawiciel 
firmy opowiedział o kosztach, odpo-
wiedział na pytania, rozdał wnioski, nie 
ukrywając, że spółka zajmie się inwe-
stycją, jeśli zgłosił się taka liczba chęt-
nych, aby było to dla niej opłacalne.
Przy okazji przypominamy, że urząd 
gminy pomaga w otrzymaniu dofi-
nansowania na inwestycję z Programu 
„Czyste Powietrze”, więcej w zakładce 
Informator na www.lubicz.pl.

(KM)

Złotoria i Kopanino

uwaga kierowcy!
Patrzmy na znaki! Istotne zmia-
ny dotyczą dwóch skrzyżowań. Ma 
to wpłynąć na bezpieczeństwo miesz-
kańców okolicy. 

Skrzyżowanie ul. Leśnej i Lipowej 
w Złotorii jest teraz równorzędne, co 
oznacza zmianę pierwszeństwa, a więc 
konieczność innego niż dotychczas za-
chowania kierowców. To wymusza także 
ograniczenie prędkości na tym odcinku.

Podobna sytuacja zaistniała w Kopa-
ninie. Tam, zjeżdżając z wiaduktu nad 
autostradą, najpierw musimy dostoso-
wać się do ograniczenie prędkości do 
30km/godz. i pokonać próg zwalniają-
cy w nowej lokalizacji, a potem uważać 
na nowe oznakowanie skrzyżowania 
Alei Dębów z ul. Kalinową. Jest ono 
teraz równorzędne, a więc obowiązuje 
zasada pierwszeństwa z prawej strony.

(JN)

Lubicz Dolny, Jedwabno, Rogówko, Lubicz Górny, Nowa Wieś, Złotoria 

Budujemy ścieżki rowerowe
Wyraźnie widać już efekty. Ciąg pie-
szo-rowerowy do Jedwabna będzie 
oddany najpóźniej w listopadzie.

Pierwsza ze ścieżek 4-kilometrowa, 
z Lubicza Dolnego do Rogówka przez 
Jedwabno, jest już prawie na ukończe-
niu. Zostały ostatnie odcinki do wybu-

dowania i zalania masą asfaltową, jak 
np. wzdłuż ul. Dworcowej, gdzie wy-
stępował stary i mocno sfatygowany 
chodnik. Teraz będzie on ciągiem pie-
szo-rowerowym o szerokości 3 m, aby 
swobodnie mogli mijać się piesi i ro-
werzyści. Przy tej okazji potwierdzamy, 
że stary dąb w sąsiedztwie „Biedronki” 

pozostanie nietknięty. Po wykonaniu 
oznakowania pionowego i poziomego 
najpóźniej w listopadzie ścieżka będzie 
oddana do użytku.
Druga, 7-kilometrowa ścieżka prowa-
dząca ze Złotorii do Lubicza Górnego 
przez Nową Wieś, jest mocno zaawan-
sowana w realizacji, z wyjątkiem ok. 
1,5-kilometrowego odcinka w Nowej 
Wsi. Tam wystąpił problem w zakresie 
odwodnienia i zaprojektowane wcze-

śniej rozwiązanie wybudowania studni 
chłonnych nie sprawdza się. To ozna-
cza konieczność weryfikacji projektu 
i zwiększenia zakresu prac budowla-
nych, co z pewnością spowoduje prze-
sunięcie terminu oddania do użytku 
całej tej inwestycji. Obecnie na odcinku 
w Nowej Wsi projektowanie jest nowe 
rozwiązanie w zakresie odprowadzania 
wód deszczowych ze ścieżki. 

(JN)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Lubicza Dolnego do Jedwabna idzie pełną parą

Prace na trakcie rowerowym z Lubicza Górnego do Złotorii są dość zaawansowane 
poza odcinkiem w Nowej Wsi
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Brzeźno, Grębocin, Gronowo, Mierzynek, Młyniec Drugi i Młyniec Pierwszy

Słomiane dekoracje w sołectwach
Młyniec Drugi będzie reprezentował 
naszą gminę w konkursie wojewódz-
kim na najbardziej pomysłowy witacz. 

Konkurs ogłosiło województwo ku-
jawsko-pomorskie. Każda gmina może 
zgłosić tylko jeden witacz, dlatego po-
stanowiliśmy zrobić wewnętrzne elimi-
nacje – W naszej gminie przygotowano 
aż sześć witaczy, a każdy z nich to efekt 
wielu godzin pracy, na dodatek efekt 
bardzo ciekawy – mówi Aneta Kaczma-
rek, sekretarz Urzędu Gminy Lubicz. 
Słomiane dekoracje wykonano w Brzeź-
nie, Grębocinie, Gronowie, Mierzynku, 
Młyńcu Drugim i Młyńcu Pierwszym.
Aby werdykt był jak najbardziej obiek-
tywny powołano dwie, niezależne komi-
sje. Pierwsza miała za zadanie wyłonić 
dwa najciekawsze witacze, którymi oka-
zały się witacze Brzeźna i Młyńca Dru-

giego. Zadaniem drugiej komisji było 
wskazanie tego witacza, który zostanie 
zgłoszony do konkursu wojewódzkiego. 
Wybór padł na witacz Młyńca Drugiego 
Niestety, gronowskie Minionki cieszyły 
mieszkańców i przejezdnych tylko kilka 
dni, ponieważ spłonęły. W ubiegłym roku 
podobna sytuacja spotkała Grębocin. 

Sprawą podpalenia w Gronowie zajęła się 
policja. - Piętnujemy wszelkie akty wan-
dalizmu. Bardzo nam też przykro z uwagi 
na twórców witacza, którzy poświęcili 
swój czas na jego przygotowanie – mówi 
Aneta Kaczmarek, sekretarz Urzędu 
Gminy Lubicz. To nie wykluczyło jednak 
witacza z udziału w konkursie.

- Widząc zaangażowanie miesz-
kańców, wójt postanowił nagrodzić 
wszystkie wykonane witacze vouche-
rami finansowymi do wydania na 
potrzeby własne środowisk w przy-
szłym roku budżetowym – dodaje 
pani sekretarz.

Tekst i fot. (KM)

„Tak” powiedzieli sobie pół wieku temu
W wakacje Złote Jubileusze w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Lubiczu Dol-
nym świętowały trzy pary małżeńskie: 
Agnieszka i Ryszard Przybysz z Grę-
bocina, Ewa i Krzysztof Specjalscy 
z Lubicza Dolnego oraz Irena i Jan Lu-
bowicz z Lubicza Dolnego. W imieniu 
prezydenta RP „Medale za długoletnie 
małżeńskie” jubilatom wręczył wójt 
Marek Nicewicz. 

Fot. (KM), (JN)

młynieC pierWSzyGręBoCinmierzyneK

młynieC DruGi

Brzeźno GronoWo

10 WRZESIEŃ 2021



Józefowo ważnym miejscem dla wypoczynku mieszkańców

jezioro popularne już przez cały rok
Skończyły się wakacje, a wraz z tym 
zamknęliśmy kąpielisko nad jeziorem 
w Józefowie. Ale jedno się kończy, 
a drugie zaczyna, bo to miejsce tętni 
już życiem przez cały rok. 

Zamknęliśmy trzeci sezon plażowania 
nad naszym jedynym jeziorem w Józe-
fowie. Na nowo przygotowaliśmy par-
kingi, kąpielisko i plażę z toaletami, 
miejscem do siatkówki i na grilla. 

Funkcjonował bar. Naszym priorytetem 
było zapewnienie mieszkańcom bezpie-
czeństwa, stąd obecność ratowników. 
W tym roku nie odnotowano żadnych 
niebezpiecznych sytuacji, poza drobny-
mi incydentami. 
Mieszkańcom zaproponowaliśmy także 
dodatkowe atrakcje, jak cztery seanse 
kina letniego oraz atrakcje sportowe, 
o których piszemy w tekście „Bieg, tur-
nieje, rozmowa”. 

- Chciałbym podziękować mieszkań-
com za stosowanie się do zasad, ale tak-
że toruńskiemu WOPR za nieodpłatne 
użyczenie łódki ratowniczej – mówi 
wójt Marek Nicewicz.
Jesteśmy przekonani, że na tym nie 
kończy się moda na Józefowo. Od mo-
mentu uporządkowania tego terenu za-
uważyliśmy, że staje się ono dla wielu 
mieszkańców, niczym toruńska Barbar-
ka, miejscem relaksu i oazą spokoju. Je-

sienią wiele osób odwiedza plażę pod-
czas grzybobrania, zimą stało się ono 
niezwykle popularne dla wciąż rosnącej 
rzeszy morsów, a wiosną to właśnie tu-
taj chętnie czerpiemy energię ze słońca. 
– Dlatego już dziś możemy zapowie-
dzieć nową atrakcję w Józefowie, która 
powstanie tam na przyszłe wakacje, czy-
li plac zabaw dla najmłodszych – zdra-
dza z radością wójt Marek Nicewicz.

(KM)

Profilaktyka. Jak spędzić czas wolny?

pasja i kreatywność
W wakacje odbyły się warsztaty or-
ganizowane w ramach projektów: 
„W trosce o zdrowie” i „W zdrowym 
ciele zdrowa krew!!!”, w których 
uczestniczyły dzieci, młodzież i doro-
śli z gminy Lubicz, m.in.: z Kopanina, 
Krobi, Lubicza Górnego, Mierzynka, 
Rogówka i Lubicza Dolnego.

- Głównym celem warsztatów było 
zwiększenie świadomości na temat zdro-
wego stylu życia, wolnego od nałogów, 
a nastawionego na ruch, realizację pasji 
oraz aktywne spędzanie czasu z rodziną 
i znajomymi – mówi Barbara Mońko-
Juraszek, prezes Fundacji Trybik. - Je-
śli nasze ciało będzie zdrowe, to i krew 
będzie zdrowa, a jest ona potrzebna do 
ratowania zdrowia i życia innych. 
Jednym z działań projektu „W zdro-
wym ciele zdrowa krew!!!” było ozdo-
bienie na warsztatach toreb i wręczenie 
ich krwiodawcom z naszej gminy pod-
czas wakacyjnej zbiórki krwi. Oprócz 
toreb wręczono wykonane przez dzieci 
witraże w kształcie serca. 
Spotkania nie ograniczały się tylko do 
samych rozmów. – Byliśmy nastawie-
ni na działanie i wskazanie alternatywy 
spędzania wolnego czasu, z dala od wy-
nalazków techniki. Czasem trzeba poba-
wić się czymś prostym, co pobudza wy-
obraźnię i wytwarza emocje. Wystarczy 
patyk, kartka papieru, kredki i można coś 

„wyczarować”, i tego właśnie uczyliśmy 
- wyjaśnia pani prezes. Przygotowano 
też śniadania i zdrowe owocowe prze-
kąski, pokazując, że nie tylko słodycze 
muszą pełnić tę funkcję.
– Kolejne spotkania będziemy kon-
tynuować okazjonalnie, w ramach 
naszych skromnych możliwości, 
a za współfinansowanie tych projek-
tów dziękujemy gminie Lubicz – do-
daje Barbara Mońko-Juraszek.
Warsztaty wsparł Program Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Opr. (KM)

To już trzecia edycja konkursu

nasza gmina – nasze środowisko
Referat Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Lubicz zapra-
sza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 
15 lat do wzięcia udziału w trzeciej 
edycji konkursu ekologicznego.

Prace powinny zawierać treści ekologicz-
ne ukazujące prawidłowe postawy wobec 
środowiska przyrodniczego, np.: odna-

wialne źródła energii, ekologiczne posta-
wy mieszkańców, piękno przyrody, czyste 
powietrze, zieleń i krajobraz, las, wodę itp.
Zgłoszenia przyjmujemy w trzech kate-
goriach.
Kategoria I – dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz zerówki,
Kategoria II – dzieci z klas I-IV szkół 
podstawowych,

Kategoria III – dzieci z klas V-VIII 
szkół podstawowych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie 
„EKO – ULOTKI”, w formacie A4, 
dowolną techniką (np. malowanie/ry-
sowanie/wyklejanie) z wykorzystaniem 
materiałów naturalnych, surowców 
wtórnych itp. Liczy się wyobraźnia, 
ciekawy pomysł oraz styl wykonania.

Prace konkursowe należy dostarczyć 
do siedziby Urzędu Gminy Lubicz do 
30 września.
Wszystkie szczegóły znajdziecie w re-
gulaminie na stronie www.lubicz.pl.
W razie wątpliwości prosimy o kon-
takt z Edytą Sekretarską pod nr tel.  
56 621 21 29.

Opr. (KM)

Sport zamiast uzależnienia

Bieg, turnieje, 
rozmowa

Stowarzyszenie One Passion One 
Love WP kolejny raz kolejny zapro-
ponowało mieszkańcom naszej gminy 
działania mające na celu promowanie 
zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

W okresie letnim można było wziąć 
udział w Biegu Run Lubicz wokół jezio-
ra w Józefowie, w turniejach siatkówki 
plażowej na plaży gminnej w Józefowie 
czy w dużym dwudniowym piłkarskim 
wydarzeniu, podczas którego odbyły 
się półfinały Mistrzostw Polski w piłkę 
nożną uliczną osób bezdomnych i śro-
dowisk trzeźwościowych. W turnieju 
piłki nożnej ulicznej lokalne drużyny 

mogły też zmierzyć się z reprezentacją 
Polski w piłkę uliczną. Był też turniej 
orlikowy Let’s Play Lubicz oraz e-tur-
niej w FIFA. 
Dodatkowo Stowarzyszenie regular-
nie wychodzi na ulice naszej gminy 
z Mobilnym Namiotem Wsparcia, gdzie 
można porozmawiać na temat swoich 
problemów z uzależnieniem lub towa-
rzyszyć osobie uzależnionej. 
One Passion One Love WP współpra-
cuje z ośrodkiem Monar Rożnowice 34.
Działalność Stowarzyszenia jest dofi-
nansowywana z programu profilaktycz-
nego gminy Lubicz.

(WP)

Zastanawiacie się nad podjęciem decyzji o leczeniu z uzależnienia? 
A może bliska wam osoba jest w problemie i nie wiecie jak jej pomóc?

Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej Stowarzyszenie one passion 
one Love Wp udziela pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

zaDzWońCie poD nr TeL. 737 622 611.

Profilaktyka

Czerwcowy bieg Run Lubicz wokół jeziora w Józefowie Fot. FB Stowarzyszenia

„Trybiki” krwiodawców obradowały 
specjalnie udekorowanymi torbami
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KrÓTKo
W świetlicy wiejskiej w Krobi w godz. 

15.00 do 20.00 został uruchomiony 
drugi w gminie punkt Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań (rachmistrz Jadwiga 

Rafińskiej, nr tel. kontaktowy 
609 839 994). Nadal jest dostępny 
dla mieszkańców punkt spisowy 

w Urzędzie Gminy Lubicz czynny 
w godzinach pracy urzędu. Telefony 
kontaktowe 56 674 40 14, 621 21 36 
lub 501 927 579. Przypominamy, że 
spisać można się też u rachmistrza, 

który zawsze dzwoni z numeru 22 828 
88 88. Udział w spisie, który kończy 
się 30 września, jest obowiązkowy.

Po wakacjach gmina Lubicz zapro-
ponowała mieszkańcom bezpłatne 

zajęcia w dwóch miejscach. Prowa-
dzą je Ewelina Niewczyk (FB Fit 
Ewela – schudnij zdrowo expre-
sowo) w Mierzynku i Fit-Balans 

w Lubiczu Górnym. Wolne miejsca 
wypełniły się błyskawicznie, ale 

zachęcamy do zaglądania na profile 
fejsbukowe trenerów, ponieważ 

różne sytuacje życiowe powodują, 
że niektórzy uczestnicy rezygnują.

W sierpniu w gminie Lubicz odbyła 
się kolejna akcja krwiodawstwa. 
Zebrano 19 litrów krwi. W tym 

roku nasi krwiodawcy oddali już 
54 litrów krwi. Następnym razem 

krwiobus do Lubicza Dolnego przy-
jedzie w listopadzie.

Od sierpnia doradca oraz prawnicy, 
którzy w Urzędzie Gminy Lubicz 

udzielają nieodpłatnej pomocy 
prawnej powrócili do spotkań oso-
bistych: od poniedziałku do piątku 
(poza środą) w godz. 10.00-14.00 

(budynek B, pok. nr 3).

Mieszkańców naszej gminy w wieku 
20-64 lata zapraszamy do wzięcia 
udziału w projekcie „Profilaktyka 
WZW typ B i C w województwie 

kujawsko-pomorskim”, który obej-
muje bezpłatne wykłady, badania 
diagnostyczne krwi oraz szczepie-
nia. Realizuje go Europejskie Cen-
trum Szkoleń Sp. z o.o w ramach 

Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Zgłoszenia: www.stopwzw.pl,  

nr tel. 533 334 851.

Absolutorium za wykonanie ubie-
głorocznego budżetu na lipcowej 

sesji wójt Marek Nicewicz otrzymał 
jednogłośnie.

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
Serwis placów zabaw 500 280 543

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

www.lubicz.pl

Międzynarodowe sukcesy mieszkańców naszej gminy 

Sportowcy z medalami!
Olga Wankiewicz ze Złotorii, Daniel 
Rochna z Grębocina, Oskar Streich 
z Lubicza Górnego – młodzi, zdolni, 
zwycięscy.

Olga Wankiewicz ze Złotorii, wielolet-
nia podopieczna trenera Andrzeja Kiej-
nowskiego z Lubicza Górnego, w sierp-
niu została II wicemistrzynią Europy 
w kolarstwie torowym. Nasza utalento-
wana kolarka wywalczyła brązowy me-
dal w konkurencji olimpijskiej omnium. 
Udział w Mistrzostwach Europy był dla 
Olgi otwarciem cyklu startów w Repre-
zentacji Narodowej. Tegoroczne przy-
gotowania prowadzone w UKS Coper-
nicus CCC SMS Toruń zaowocowały 
zdobyciem tytułu Mistrzyni Polski. 
Daniel Rochna z Grębocina wywodzi się 
z klubu UKS Sprint Grębocin, gdzie tre-
nował pod okiem Zbigniewa Barcikow-
skiego. Następnie przeszedł do Pacifiku 
Toruń, a potem do UKS Copernicus To-
ruń, w którym ściga się do dziś. 
- Tegoroczny sezon zacząłem w czerwcu 
wyścigiem w Niemczech, w lipcu odbyły 
się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, na 
których zdobyłem tytuły Mistrza Polski 
w sprincie klasycznym i keirinie, i tym 

samym zakwalifikowałem się na Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Europy – mówił 
nam Daniel w wakacje. - W sierpniu 
wywalczyłem na nich tytuł wicemistrza 
Europy w keirinie. Moim następnym 
startem będzie Puchar Narodów w Ko-
lumbijskim Cali we wrześniu, a głów-
nym celem na najbliższą przyszłość jest 
walka o miejsce w składzie na paździer-
nikowe Mistrzostwa Europy i Świata.

Z ostatniej chwili: We wrześniowych 
mistrzostwach Europy U23 w wio-
ślarstwie startowało troje reprezen-
tantów AZS UMK Toruń. Znakomi-
cie spisał się Oskar Streich z Lubicza 
Górnego. Swoją osadę (czwórkę bez 
sternika) poprowadził do srebrnego 
medalu. 

Opr. (KM). 
Fot. Z archiwów prywatnych

Olga Wankiewicz Daniel Rochna

Zarządzanie kryzysowe

Generał na emeryturze
Inżynier, zawodowy żołnierz w stop-
niu kapitana. Bogdan Jasnowski od-
szedł na emeryturę.

Pan Bogdan pracę w Urzędzie Gminy 
Lubicz rozpoczął w sierpniu 1997 roku. 
Po 24 latach, latem tego roku, pożegnał 
się z nami. Zajmował się obroną cywil-
ną i zarządzaniem kryzysowym, dlatego 
mówiliśmy na niego Generał. – Pracował 
po cichu, ponieważ zajmował się sprawa-
mi, które zwykle nie powinny wychodzić 
na światło dzienne, ale w razie potrzeby 

współpracował także z referatami me-
rytorycznymi – mówi Magdalena Kwa-
śniewska, kierownik Referatu Organiza-
cyjnego Urzędu Gminy Lubicz . 
- Tak naprawdę pana Bogdana pozna-
łem lepiej przy okazji szeregu prac 
związanych z pandemią. Sztab kryzyso-
wy działał 24 godziny na dobę. I zawsze 
mogłem liczyć na doświadczenie pana 
Bogdana – mówił wójt Marek Nice-
wicz, dziękując za współpracę. 
Szefostwu oraz koleżankom i kolegom, 
z trudem ukrywając wzruszenie, dzię-

kował także 
Generał.
Samodzielne 
s t a n o w i s k o 
ds. obrony 
cywilnej, nad-
zwyczajnych 
z a g r o ż e ń 
i ochrony przeciwpożarowej (OC) objął 
teraz Kamil Czop. 
A panu Bogdanowi życzymy inspirują-
cej emerytury.

(KM)

Dla Grębocina oraz Gronowa

vouchery dla strażaków
Dwie jednostki OSP z gminy Lu-
bicz otrzymały dofinansowanie 
z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Na co będzie 
ono przeznaczone?

Prawie 12,3 tys. zł trafiło do OSP Grę-
bocin na remont centralnego ogrze-

wania, a za 15 tys. zł OSP Gronowo 
zakupił potrzebny sprzęt.
Vouchery wójtowi Markowi Nicewi-
czowi i prezesom Jackowi Guranow-
skiemu i Pawłowi Kuczkowskiemu, 16 
lipca w Komendzie Powiatowej PSP 
w Wąbrzeźnie, uroczyście przekazał Ire-
neusz Stachowiak prezes zarządu WFOŚi-
GW w Toruniu w asyście st. bryg. Jacka 

Kaczmarka Kujawsko-Pomorskiego 
KW PSP. Wydarzenie swoją obecnością 
zaszczyciła m.in. Iwona Michałek Poseł 
na Sejm RP, sekretarz stanu w Minister-
stwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Na naszym terenie działa najwięcej 
w powiecie, bo aż dziewięć jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

(KM)

Bogdan Jasnowski 
Fot. JN
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