
Historyczny 
mural
W Złotorii został odsłonięty historyczny 
mural autorstwa Cezarego Mazurkiewicza 
ze Złotorii. Głównym przesłaniem obrazu 
jest upamiętnienie przekazania aktów I po-
koju toruńskiego, jakie miało miejsce na 
łąkach Złotorii pod zamkiem w 1411 roku. 
Po odsłonięciu malowidła Król Jagiełło 
przyjął od Wielkiego Mistrza Krzyżackiego 
von Plauena worki ze srebrem i przekazał 
je przedstawicielom władz.
Fot. (KM)
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Święto Niepodległości 

Spotkajmy się nad Drwęcą
Po niezwykle pozytywnych doświad-
czeniach sprzed dwóch lat, kiedy 
spotkaliśmy się po raz pierwszy, świę-
tując rocznicę odzyskania niepodle-
głości w warunkach plenerowych na 
dawnej granicy między zaborami, 
chcieliśmy kontynuować tę tradycję. 

Dlatego w ubiegłym roku planowaliśmy 
podobną imprezę, ale po drugiej stronie 

rzeki, bo wówczas przypadała 100. rocz-
nica odzyskania wolności przez Lubicz 
Dolny. Niestety, pandemia pokrzyżowała 
nam te plany. Z tym większą chęcią, ale 
i niepokojem (nie wiadomo jak to będzie 
w połowie listopada z czwartą falą koro-
nawirusa), organizujemy ponownie ob-
chody tego historycznego wydarzenia.
W czwartek 11 listopada o godz. 16.00, 
na łące Krzysztofa Walterskiego w Lu-

biczu Górnym nad Drwęcą, a zatem na 
końcu ul. Lipnowskiej pod mostem, od-
będzie się ognisko niepodległościowe 
dla mieszkańców gminy. Będzie specjal-
na scenografia, śpiewanie pieśni patrio-
tycznych, poczęstunek przygotowany 
przez KGW, a każdy uczestnik otrzy-
ma pamiątkową chorągiewkę. Program 
przewiduje także inne niespodzianki, 
których na razie nie zdradzamy. (JN)

Nie trujmy siebie i innych
Dron zbada dym z kominów
Trzy gminy Lubicz, Obrowo i Czer-
nikowo złożyły się dla Komisariatu 
Policji w Dobrzejewicach na drona, 
który będzie wykorzystywany m.in. 
do monitorowania jakości powietrza.

– Teraz w końcu pojawiło się narzędzie, 
które - mam nadzieję - pozwoli nam 
skutecznie przeciwdziałać zanieczysz-
czaniu powietrza – mówi wójt Lubicza 
Marek Nicewicz.
Dlatego, jeżeli mieszkańcy podejrzewa-
ją, obserwując ciemny i gęsty dym z ko-
mina, że ktoś w domowym piecu spala 
odpady, mogą napisać na adres stop.
smog@lubicz.pl. Wszystkie zgłoszenia 
zostają przekazane policji, a ta spraw-
dzi sygnał, wykorzystując drona.
Zakupiony przez mundurowych dron 
ma niezależny mobilny system pomia-
rowy gazowych i pyłowych zanieczysz-
czeń powietrza w trybie wymuszonym. 
Wystarczy, że wleci w smugę dymu, 

a ciąg wirników zassie dym w kierunku 
czujnika. Pomiary zapisywane są w po-
staci pliku, gdzie znajdą się informacje 
o stężeniu poszczególnych substancji, 
czasie i współrzędnych.
Użycie drona jest kolejnym krokiem na 
drodze do dbałości o jakość powietrza 
w gminie Lubicz, skierowanym w stro-
nę osób, które mimo pouczeń oraz za-

chęt w postaci możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie na wymianę pieca 
nadal trują siebie i innych. 
W ramach Programu „Czyste Powie-
trze” można otrzymać nawet do 37 tys. 
zł. W wypełnieniu wniosku i rozlicze-
niu dofinansowania pomagają pracow-
nicy urzędu gminy.

Tekst i fot. (KM)
Więcej na str. 3

Wójt Marek Nicewicz oraz zastępca komendanta z Dobrzejewic asp. szt. Tomasz Markowski



Ścieżka, zieleń, wiaty, pętla, progi

Inwestycje drobne, ale ważne
Każdy tydzień w życiu naszych sołectw 
oznacza zmiany. Gdzie to jest potrzeb-
ne, przydatne lub konieczne wymienia-
my, uzupełniamy, naprawiamy. 

Zdarza się również tak, że pomagamy 
sołtysom realizować wizje i marzenia, 
jak np. w przypadku traktu, muralu, 
skweru, parku itp.
Zawsze jednak służyć to ma mieszkań-
com, a że potrzeb jest mnóstwo, to wiele 
się dzieje. Oto fotorelacja z terenu naszej 
gminy z ostatniego miesiąca.

Fot. (JN)

Budynek gminny w centrum Jedwabna odnowiony, teraz trwają prace nad zagospoda-
rowaniem publicznego skweru na pętli

Prace przy przejeździe kolejowym w Lubiczu Górnym w ciągu trasy rowerowej przez 
Nową Wieś do Złotorii

Kierowcy TIR-ów parkujący na drodze 
gminnej Glinianki w Grębocinie przy 
hali Pacificu mają teraz do dyspozycji 
zaplecze socjalne przygotowane przez 
CPP Pacific oraz kręgi śmietnikowe 
ustawione przez gminę. Od razu w tam-
tej okolicy jest mniej śmieci

W każdym sołectwie intensywnie pra-
cują dwie równiarki i walec, naprawia-
jąc drogi gruntowe, zanim te doczekają 
się asfaltu bądź kostki

Powstają kolejne odcinki dróg. Na zdjęciu ul. Spokojna w Krobi Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym

Ul. Dolina Drwęcy w Młyńcu Drugim 
również zyskała nową nawierzchnię

Gruntowny remont świetlicy w Grabowcu. Sołectwo zyska nowe łazienki, zaplecze ku-
chenne, jest już nowa instalacja elektryczna, zmienia się wygląd zewnętrzny budynku

W Lubiczu Górnym na ul. Piaskowej do końca roku powstanie nowa pętla autobusowa 

Dobiega końca remont budynku dawnej 
kaplicy przy ul. Bocznej w Lubiczu 
Górnym, dzięki czemu zwiększy się 
powierzchnia świetlicy i przybędzie 
miejsca dla spotkań

Rozpadający się drewniany budynek na 
ul. Warszawskiej w Lubiczu Górnym jest 
już rozebrany. Teren zostanie przeznaczo-
ny na wybudowanie budynku mieszkalne-
go w ramach budownictwa społecznego

Po uporządkowaniu chaszczy przy przystanku w Lubiczu Dolnym powstanie ładny 
skwerek z ławeczkami, a stara wiata przystankowa zostanie zamieniona nową, prze-
zroczystą konstrukcją. W przyszłości sołtys Alicja Zielińska chciałaby tu zainstalować 
ładny witacz z nazwą miejscowości
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Dron zbada dym z kominów

Przestańmy truć

Gmina Lubicz otworzyła w urzędzie 
Punkt Programu „Czyste Powietrze” 
i pomaga mieszkańcom w otrzyma-
niu i rozliczeniu dofinansowania na 
wymianę pieca, a do monitorowa ja-
kości powietrza od niedawna wyko-
rzystuje drona.
Ciąg dalszy ze str. 1

Użycie drona jest kolejnym krokiem na 
drodze do dbałości o jakość powietrza 
w gminie Lubicz, skierowanym w stro-
nę osób, które mimo pouczeń oraz za-
chęt w postaci możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie na wymianę pieca 
nadal trują siebie i innych.
W czerwcu gmina Lubicz uruchomiła 
w urzędzie Punkt Programu „Czystego 
Powietrza”. - Obserwujemy duże za-
interesowanie programem i wszystkim 
chętnym staramy się służyć wsparciem 
– mówi Danuta Suchorzyńska, kierow-
nik Referatu Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Lubicz.
W Punkcie uzyskamy informacje o za-
sadach programu „Czyste Powietrze” 
oraz bezpłatne wsparcie w zakresie 
przygotowywania wniosku o dofinan-
sowanie. Zainteresowani mieszkańcy 

mogą także skorzystać ze stanowiska 
komputerowego z dostępem do Interne-
tu, przy którym wypełnią wnioski i je 
wydrukują. Wnioski te, za pośrednic-
twem gminy, trafiają następnie do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Punkt pomaga również w rozliczaniu 
przyznanych dofinansowań.
Pomoc w wypełnianiu wniosków od-
bywa się w poniedziałki, wtorki, śro-
dy i piątki w godz. 11.00 – 13.30, po 
wcześniejszym telefonicznym uzgod-
nieniu terminu. Szczegółowych infor-
macji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Lubicz pod numerami telefo-
nów: 56 621 21 29 lub 500 280 473 
i 500 280 657 bądź poprzez e-mail: 
czystepowietrze@lubicz.pl.
Z terenu gminy Lubicz z Programu 
„Czyste Powietrze” dotychczas (dane 
z 31.07.21) skorzystało prawie 500 
osób, a łączna suma dotacji przekroczy-
ła 7,6 mln zł. Można otrzymać nawet do 
37 tys. zł, dlatego gmina podjęła współ-
pracę z programem, likwidując własne 
dotacje do pieców, które wynosiły zale-
dwie 3 tys. zł.

 (KM)

Kanalizacja zbudowana

Czas odrabiania 
sieciowych zaległości
W miejscowościach, w których w mi-
nionym roku powstała nowa sieć kana-
lizacyjna, mamy wreszcie możliwość 
rozstania się z szambem i pożegnania 
uciążliwego wywozu nieczystości, stre-
su przy kąpielach, praniu czy innych 
czynnościach gospodarczych w na-
szych domach. Jak to zrobić?

Krok pierwszy – należy pobrać ze stro-
ny www.zuk-lubicz.pl druk o nazwie zle-
cenie wydania (tzw. wniosek o wydanie 
warunków), wydrukować go i wypełnić. 
Dołączyć drugi dokument: mapkę geo-
dezyjną (skala 1:500 lub 1:1000) lub 
szkic geodezyjny swojej działki. Można 
wykorzystać mapkę ze swojej dokumen-
tacji budowlanej lub zwrócić się do Sta-
rostwa Powiatowego w Toruniu.
Krok drugi - zeskanować te dokumenty 
i przesłać je e-mailem na adres biuro@
zuk-lubicz.pl lub dostarczyć do ZUK 
w Lubiczu Dolnym (ul. Toruńska 56).
Krok trzeci - ZUK wydaje na podsta-
wie złożonego wniosku warunki pro-
jektowe lub wykonawcze. Wysyła te 
warunki e-mailem lub pocztą tradycyj-
ną na Państwa podany adres. Możliwy 
jest też odbiór osobisty. Otrzymacie 
Państwo powiadomienie sms-em.
Krok czwarty - właściciel nierucho-
mości może wykonać przyłącze do 

wyprowadzonej przez ZUK rury na 
dwa sposoby:
• we własnym zakresie. Sugerowane 

jest zamontowanie prostej studzien-
ki rewizyjnej fi315 gdzieś na terenie 
posesji, 1m od granicy działki. Po 
wykonaniu przyłącza, ale przed za-
sypaniem wykopów, należy zgłosić 
wykonanie do ZUK. Przyjedzie pra-
cownik, dokona i odbioru.

• zlecić budowę przyłącza do ZUK. 
Wówczas wszystko kompletnie 
wykonują ekipy ZUK, koszt usługi 
zostanie oszacowany i uzgodniony 
odrębnie dla każdego przyłącza na 
podstawie projektu.

Krok piąty - zlikwidować dotychcza-
sowe szambo poprzez całkowite opróż-
nienie i zasypanie. Można wykonać to 
samodzielnie we własnym zakresie lub 
zlecić do ZUK. Koszt w zależności od 
objętości indywidualnie uzgodniony ze 
zleceniodawcą.
Na finał - podpisać z ZUK umowę na 
odbiór ścieków i dostarczyć mapę po-
inwentaryzacyjnej wykonanej przez 
uprawnionego geodetę. Po oddaniu sie-
ci do użytkowania cieszyć się z nieskrę-
powanej codziennej eksploatacji.
Przydatne kontakty: tel. 56 678 53 14 
w.30; tel. kom. 609 599 935; e-mail: 
biuro@zuk-lubicz.pl. (JN)

Rura w ośmiu sołectwach

rządowa magistrala 
gazowa przez gminę
Część uwag zgłoszonych przez miesz-
kańców okazała się istotna dla pro-
jektu, więc zostaną szczegółowo prze-
analizowane przez projektantów.

Gaz-System, spółka akcyjna Skar-
bu Państwa, która projektuje 128 km 
gazociągu od Gustorzyna do Wicka, 
w ramach podniesienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, realizowała we 
wrześniu i październiku kampanię in-
formacyjną dla mieszkańców naszych 
sołectw, przez które przebiegnie ten 
rurociąg. Stąd też na wrześniowych ze-
braniach wiejskich dystrybuowane były 
ulotki i broszury na temat inwestycji, 
prezentowano także szczegółowe mapy 
z przebiegiem instalacji. Dodatkowo 
7 października w świetlicy wiejskiej 
w Grębocinie czynny był punkt kon-
sultacyjny, w którym przedstawiciele 
inwestora oraz projektanci, wyjaśniali 

wszelkie niejasności. Na konsultacjach 
pojawiło się 25 osób, a część z ich uwag 
okazała się istotna dla projektu, więc 
zostaną szczegółowo przeanalizowane 
przez projektantów.
Przypomnijmy, że na naszym terenie 
będzie zbudowane 16 km sieci w ośmiu 
sołectwach: Grabowiec, Kopanino, 
Nowa Wieś, Lubicz Dolny, Grębocin, 
Rogówko, Rogowo, Złotoria.
Budowa gazociągu jest bezpośrednio 
związana z realizacją Programu FSRU 
(ang. Floating Storage Regasification 
Unit), w ramach którego planowane 
jest posadowienie w rejonie Gdańska 
pływającego terminalu LNG, służącego 
do odbioru dostarczanego drogą mor-
ską skroplonego gazu ziemnego. Nowy 
gazociąg zapewni możliwość rozpro-
wadzenia gazu z rejonu Gdańska do od-
biorców w kraju i regionie.

(JN)

Strategia rozwoju gminy

masz uwagi? zgłoś
Od 29 września trwają konsultacje 
społeczne projektu „Strategii rozwoju 
Gminy Lubicz na lata 2021-2028”. Opi-
nie do strategii należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy Lubicz do 5 listopada.

Konsultacje społeczne skierowane są 
do mieszkańców, lokalnych partnerów 
społecznych i gospodarczych, organi-
zacji pozarządowych i przedsiębiorców, 
sąsiednich gmin, LGD „Podgrodzie To-
ruńskie” oraz Wód Polskich.
Treść projektu oraz formularze moż-
na znaleźć m.in. na bip.lubicz.pl, 
w zakładce Strategia rozwoju Gmi-
ny Lubicz na lata 2021 – 2028 oraz 
w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 
21 - w godzinach jego urzędowania
Opinie do strategii należy dostarczyć na 
formularzu, do 5 listopada, w następu-
jący sposób:
• do biura podawczego Urzędu Gminy 

Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
• pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, 

ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dol-
ny (decyduje data wpływu do urzędu)

• pocztą elektroniczną na ad-
res info@lubicz.pl (wpisując w ty-
tule e-maila „Uwagi do Strategii”) 
lub poprzez system ePUAP, adres 
skrytki Urzędu Gminy Lubicz 
/5f5cvll25v/SkrytkaESP.

Opr. (KM)

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące „Czystego Powietrza”. Fot. ROŚ
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Wymiana pomysłów

Przyglądali się nam
Bibliotekarki i bibliotekarze z całej Pol-
ski czerpali inspirację w naszej gminie.

16 i 17 września Gminna Biblioteka 
Publiczna gościła dyrektorki i dyrekto-
rów z różnych stron Polski należących 
do Grupy „InicJaTyWy” działającej 
w ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek prowadzonego przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego.
Grupa „InicJaTyWy” to dyrektorki i dy-
rektorzy bibliotek, którzy od lat dzielą 
się swoim doświadczeniem, wiedzą 
i wrażliwością z innymi osobami za-
rządzającymi instytucjami kultury. - Po 
półtorarocznej przerwie spowodowanej 
pandemią udało się zorganizować, tym 
razem w naszej gminie, kolejne spo-
tkanie i przestrzeń do wymiany wiedzy 
i doświadczeń oraz wspólnego rozwią-
zywania problemów, na jakie napotyka-
my w naszej branży – mówi działająca 
w grupie Marzenna Wojnar, kustosz 
gminnej biblioteki publicznej.

Mimo regularnych, codwutygodnio-
wych widzeń na Zoomie, spotkanie 
w realu było przez wszystkich wycze-
kiwane jako wsparcie w rozwiązaniu 
bieżących problemów, wynikających 
także z pandemii.
Goście z bibliotek poza pracą warsztato-
wą znaleźli także czas, aby zwiedzić uro-
kliwe zakątki naszej gminy i pobliskiego 
Torunia. Spotkali się także z wójtem 
gminy Markiem Nicewiczem.
Tydzień później naszą gminną bibliote-
kę odwiedziły bibliotekarki z Sierpca. 
– Poznawanie dobrych praktyk zawsze 
jest inspirujące – mówi Marzenna Woj-
nar. – Koleżanki z Sierpca uznały, że 
kilka naszych pomysłów warto zastoso-
wać także u nich.
W listopadzie na on-line’owym Kongre-
sie Bibliotek dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Lubiczu będzie miała 
wystąpienie o wypaleniu zawodowym 
wśród bibliotekarek i bibliotekarzy.

(KM)

Dzień Edukacji Narodowej

nauczyciele i uczniowie wyróżnieni
Kto został nagrodzony przez wój-
ta, a kto otrzymał medal resortowy 
i państwowy?

Niestety, zaplanowana na 13 paździer-
nika uroczystość związana z Dniem 
Edukacji Narodowej nagle musiała 
zostać odwołana ze względów bez-
pieczeństwa. Nagrody finansowe 
trafiły już do nauczycieli i uczniów, 
a dyplomy i gratulacje przekażemy 
w grudniu na uroczystości podsumo-
wującej rok, jeżeli pozwoli na to sy-
tuacja pandemiczna.

Nagrody wójta gminy Lubicz dla na-
uczycieli otrzymali:
• Iwona Bartczak ze Szkoły Podsta-

wowej w Grębocinie
• Agata Marchlik z SP w Grębocinie
• Magdalena Czajkowska z SP w Lu-

biczu Górnym
• Justyna Sadowska z SP w Lubiczu 

Górnym
• Teresa Szatkowska z SP w Złotorii
• Barbara Lefelbajn-Saja z SP w Lubi-

czu Dolnym
• Danuta Jankowska z Przedszko-

la Publicznego „Chatka Puchatka” 
w Lubiczu Górnym

• Żaneta Kozioziembska z SP w Młyń-
cu Pierwszym

Nagrody wójta gminy Lubicz dla dy-
rektorów
• Joanna Ardanowska – dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubiczu Górnym

• Aleksandra Lisiecka – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Grębocinie

• Wioletta Pawłowska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Wła-
dysława Bukowińskiego w Lubiczu 
Dolnym

• Wiesława Geras – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Złotorii

• Mariola Marcinkowska – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Młyńcu 
Pierwszym

• Elżbieta Światowska – dyrektor 
Przedszkola Publicznego „Chatka 
Puchatka” w Lubiczu Górnym

Nagrody wójta gminy Lubicz dla 
uczniów
w ramach „Programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych dzieci i młodzie-
ży w dziedzinie nauki i kultury dla 
uczniów pobierających naukę na terenie 
gminy Lubicz, za osiągnięcia - w roku 
szkolnym 2020/202”:
• Filip Borowicz - klasa VII - SP 

w Młyńcu Pierwszym
• Helena Kalinowska - klasa IV - SP 

w Lubiczu Górnym
• Hubert Kilanowski - klasa VII - SP 

w Lubiczu Górnym
• Paweł Katarzyński - klasa VIII - SP 

w Złotorii
• Julia Guzowska - klasa VII - SP 

w Złotorii

• Emil Rau - klasa IV - SP w Lubiczu 
Górnym

• Klaudia Lewandowska - klasa VIII - 
SP w Lubiczu Górnym

Nagrody przewodniczącego Rady 
Gminy Lubicz dla uczniów
w ramach „Programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
w dziedzinie aktywności wolonota-
riackiej, społecznej i samorządowej dla 
uczniów szkół podstawowych pobiera-
jących naukę na terenie gminy Lubicz 
- w roku szkolnym 2020/2021”:
• Nikola Polcyn - klasa V - SP w Młyń-

cu Pierwszym
• Wiktor Prowadzisz - klasa VII w SP 

w Lubiczu Górnym.

Nagrody państwowe i resortowe
• SP w Młyńcu Pierwszym:
(za rok szkolny 2020/2021)
• Beata Pastwa – Medal KEN
(za rok szk. 2021/2022)
• Mariola Marcinkowska – Złoty Me-

dal za Długoletnią Służbę
• Urszula Witkowska – Złoty Medal 

za Długoletnią Służbę
• Renata Szymańska – Złoty Medal za 

Długoletnia Służbę
• SP w Lubiczu Górnym:
• Medale za Długoletnią Służbę (2021 r.)
• Katarzyna Kwaśnicka – złoty
• Wioletta Bieniewicz – srebrny
• Małgorzata Gonkowska – srebrny
• Dorota Imalska – brązowy

• SP w Grębocinie:
(za 2020 r.)
• Małgorzata Rozesłaniec – Złoty Me-

dal za Długoletnią Służbę
• Małgorzata Dąbrowska – Złoty Me-

dal za Długoletnią Służbę
• Katarzyna Rzepecka – Srebrny Me-

dal za Długoletnią Służbę
• Danuta Witkowska – Srebrny Medal 

za Długoletnią Służbę
• Jolanta Leszczyńska – Medal KEN
• Justyna Miastkowska – Medal KEN
• Agnieszka Witkowska – Medal KEN
• Agnieszka Świerczek-Szczech – 

Medal KEN
(za 2021 r.)
• Małgorzata Prątnicka – Srebrny Me-

dal za Długoletnią Służbę
• Ilona Bożejewicz-Gajtkowska – 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
• Agata Marchlik – Srebrny Medal za 

Długoletnią Służbę
• Małgorzata Łukasik – Medal KEN
• Beata Piórkowska – Medal KEN.

Natomiast w drugiej połowie paździer-
nika we wszystkich szkołach gminnych 
odbyło się ślubowanie pierwszoklasi-
stów. Nowych uczniów z prezentami 
odwiedzi wójt Marek Nicewicz. Każdy 
z 222 pierwszaków otrzymał książkę 
i kredki oraz soczyste jabłko od sołtysa 
Rogowa Sławomira Sacharuk. Fotore-
lacje ze ślubowań znajdziecie na profi-
lach fejsbukowych szkół.

Opr. (KM)

Robert Małecki z czytelnikami z naszej gminy spotkał się 21 października. Fot. BNL

Spotkanie autorskie

W krainie książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lu-
biczu Dolnym gościła Roberta Ma-
łeckiego, toruńskiego dziennikarza 
i autora bestsellerowych powieści 
o tematyce kryminalnej. 

Robert Małecki jest nagradzanym auto-
rem kilku książek kryminalnych. Serca 

czytelników podbił serią o komisarzu 
Bernardzie Grossie („Skaza”, „Wada”, 
„Zadra”) oraz drugą, o dziennikarzu 
Marku Benerze („Najgorsze dopie-
ro nadejdzie”, „Porzuć swój strach”, 
„Koszmary zasną ostatnie”). 
O kolejnych propozycjach biblioteki pu-
blicznej piszemy na str. 8.

(KM)
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Ponad 300 zdjęć ze wszystkich 17 so-
łectw naszej gminy można oglądać na 
otwartej wystawie na Placu Niepodle-
głości w Lubiczu Górnym. 

To efekt półtorarocznych wędrówek 
członków grupy Młodzieżowe Spotka-
nia Fotograficzne, funkcjonującej od 
kilku lat pod fachowym okiem Kata-
rzyny Rubiszewskiej. Wystawa budzi 
duże zainteresowanie przechodniów, 
którzy odnajdują na zdjęciach swoje 
dawne domy i ulubione miejsca z prze-
szłości. To naprawdę imponujący zbiór 
i obraz naszej gminy, lustro tego, co 
znaleźli młodzi ludzie w trakcie swo-
ich wędrówek po gminie. Bez wątpie-
nia warto zobaczyć. 
Brawa dla młodych artystów i ich 
opiekunki, a słowa podziękowania dla 
wszystkich sołtysów i mieszkańców, 
którzy bez sprzeciwu pomagali sfoto-
grafować przeróżne obiekty. 

Wystawa będzie eksponowana do grud-
nia, a potem zostanie wydany specjalny, 
spiralowany kalendarz ścienny na 2022 
rok. Więcej o tym w następnym nume-
rze „Gońca”. (JN)

Młodzieżowe Spotkania Fotograficzne

Teraz wystawa, 
potem kalendarz

Efekt pracy młodych artystów można 
oglądać w gablotach przed Amfiteatrem 
Fot. MSF

Podsumowanie konkursu witaczy

młyniec Drugi ma gest
Sołectwo Młyniec Drugi - zwycięzca 
etapu gminnego konkursu na najbar-
dziej pomysłowy witacz przekazało 
swoją nagrodę Gronowu, którego wi-
tacz został spalony.

Pod koniec września w najnowszej 
w gminie świetlicy wiejskiej w Młyńcu 
Drugim odbyło się oficjalne podsumo-
wanie konkursu witaczy dożynkowych. 
O jego wynikach już informowaliśmy we 
wrześniowym numerze. W naszej gminie 
przygotowano sześć witaczy w Brzeź-
nie, Grębocinie, Gronowie, Mierzynku, 
Młyńcu Drugim i Młyńcu Pierwszym. 
Do konkursu wojewódzkiego komisja 
konkursowa wytypowała witacz Młyńca 
Drugiego. Warto zaznaczyć, że w jego 
wykonanie zaangażowało się wiele osób 
od sołtysa z radą sołecką, radnego, koło 
gospodyń po innych mieszkańców.
Komisja podkreśliła jednak ogromny 
wkład pracy oraz pomysłowość mieszkań-

ców każdej z wymienionych sześciu miej-
scowości. Dlatego wójt Marek Nicewicz 
postanowił nagrodzić wszystkie słomiane 
dekoracje voucherami finansowymi do 
wydania na potrzeby własne środowisk 
w przyszłym roku budżetowym. 
Niespodziewanie, zwycięzca Młyniec 
Drugi w geście solidarności z Grono-
wem przekazał swój voucher twórcom 
spalonego gronowskiego witacza, 
czyli radnemu Krzysztofowi Zająco-
wi oraz KGW Gronowo. Sołtys Kazi-
mierz Smoliński wyjaśnił, że Młyniec 
Drugi w ten sposób chce zaznaczyć, 
że sprzeciwia się wszelkim aktom 
wandalizmu. Tym bardziej, że nie 
było to pierwsze zniszczenie witacza, 
ponieważ w ubiegłym roku podob-
ny los spotkał Grębocin, a dewasta-
cje w miejscach publicznych, np. na 
placach zabaw, niszczenie ławek czy 
przystanków, nie należą do rzadkości.

 (KM)

Twórcy witacza Młyńca Drugiego wraz z wójtem Markiem Nicewiczem. Fot. (KM)

Mural odsłoniło kilkunastu przedstawicieli środowisk integrujących życie mieszkańców wsi

Złotoria. To nie jest zwykły mural

Połączył nas  
z przeszłością

Na sygnał trębaczy opadła kurtyna, 
odsłaniając ścianę, na której ukazała 
się scena upamiętniająca I pokój to-
ruński, ale także współczesne posta-
cie związane ze Złotorią. 

23 października w Złotorii został odsło-
nięty historyczny mural autorstwa wybra-
nego w konkursie Cezarego Mazurkiewi-
cza. Ten uliczny obraz o powierzchni 120 
m2 powstawał przez dwa tygodnie, a jego 
głównym przesłaniem jest upamiętnienie 
przekazania aktów I pokoju toruńskiego, 
jakie miało miejsce na łąkach Złotorii pod 
zamkiem w 1411 roku. 
Inauguracja muralu miała charakter fe-
stynu historycznego, w którym wzięli 
udział nie tylko mieszkańcy Złotorii 
i innych sołectw, ale także inni zna-
mienici goście. Jednak bohaterami tego 
popołudnia byli: artysta grafik Cezary 
Mazurkiewicz, autor murala oraz sołtys 
Złotorii Barbara Kisielewska, inicjator-
ka przedsięwzięcia.
Odsłonięcie poprzedzono wystąpieniami 
organizatorów, władz, nadzoru meryto-
rycznego, pokazem filmu ilustrującego 
wydarzenie historyczne sprzed ponad 
600 lat oraz podziękowaniami dla wielu 
współpracujących i pomagających w re-
alizacji przedsięwzięcia (listę tych osób 
można znaleźć na www.lubicz.pl).
Do odsłonięcia malowidła, o wiele 
większego niż słynny obraz Matejki 
„Bitwa pod Grunwaldem”, poszedł or-
szak prowadzony przez króla Włady-
sława Jagiełłę, mistrza krzyżackiego 

von Plauena, trębaczy i szlachcianki 
w historycznych strojach.
W jego skład weszło kilkunastu przed-
stawicieli wszystkich ważnych dla spo-
łeczności Złotorii środowisk integrują-
cych życie mieszkańców wsi. 
Złotoriański mural w nowoczesnej 
formie przedstawia scenę przekazania 
dokumentów I pokoju toruńskiego, ale 
również sceny z życia mieszkańców 
Złotorii. Na kolorowej ścianie znaleźć 
można myśliwych z koła w Złotorii, 
flisaków, wędkarzy znad Drwęcy, kaja-
karzy, sportowców KS Flisak, rowerzy-
stów, motocyklistów, strażaków, biblio-
tekarzy, panie z KGW i wielu innych. 
Po odsłonięciu malowidła Król Jagiełło 
przyjął od Wielkiego Mistrza Krzyżac-
kiego von Plauena worki ze srebrem 
i przekazał je, dzieląc sprawiedliwie, 
sołtys Barbarze Kisielewskiej, wójtowi 
Markowi Nicewiczowi i staroście Mar-
kowi Olszewskiemu na dalsze działania 
przyczyniające się do rozwoju wsi, gmi-
ny, powiatu. Również przybyli otrzymali 
pamiątkowe jagiellońskie dukaty.
Po części historycznej był czas na 
zdjęcia, sąsiedzkie spotkania, jesien-
ny stół pełen owoców, gorącą gro-
chówkę i pyszne ciasta.
W najbliższych dniach na muralu znaj-
dzie się kod QR, dzięki któremu po ze-
skanowaniu telefonem będzie można 
wejść na nową stronę internetową Sołec-
twa Złotoria: www.solectwo.zlotoria.eu.

(JN)
Fot. (KM)

Sołtys Barbara Kisielewska dziękuje autorowi malowidła Cezaremu Mazurkiewiczowi
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Darmowe zajęcia 
dla mieszkańców
Od września do końca listopada gmina 
Lubicz proponuje bezpłatne zajęcia spor-
towe w dwóch miejscach. Prowadzą je 
trenerka Ewelina Niewczyk w Mierzynku 
oraz Klub Fit-Balans w Lubiczu Górnym. 
Informacje o ofercie, zapisach i numery 
telefonów zainteresowani znajdą na pro-
filach fejsbukowych Fit Ewela – schudnij 
zdrowo expressowo (nr tel. 577 362 158) 
oraz Fit-Balance (nr tel. 500 017 813). 
Fot. FB Fit-Balance

Piknik w Grębocinie

„Barwy jesieni” pod takim hasłem w Grębocinie 23 października odbył się piknik sołec-
ki. Mieszkańcy mogli na nim spróbować także smaków jesieni na kiermaszu lokalnych 
produktów. Były też występy Klubu Seniora „Złota Jesień” i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Grębocinie, a także konkursy z nagrodami i animacje dla najmłodszych. Fot. (KM)

Polonezem z 1992 roku

Przejechali 6637 km

Dawid i Przemysław Mucharscy 
z Gronowa wystartowali w Złombo-
lu - największym na świecie rajdzie 
charytatywnym. Aby w nim pojechać 
musieli zebrać 2000 zł, które w całości 
zostały przeznaczone na pomoc dzie-
ciom z Domów Dziecka, oraz posiadać 
samochód z „bloku wschodniego”.

W tym roku w rajdzie wystartowa-
ło ponad 430 załóg, a ze względu na 
pandemię organizator wytyczył trzy 
mety: w Polsce, Bułgarii oraz w Tur-
cji (Burhaniye), gdzie ruszyli Dawid 
i Przemysław Mucharscy.
Z Gronowa wyruszyli 24 czerwca w stro-
nę Katowic (oficjalne miejsce startu).
Już w drodze zaczął grzać się im tylny 
lewy hamulec. – Do Katowic dotarli-

śmy o 5 rano. Około 30 załóg już było 
pod Spodkiem. Tu czekała nas pierwsza 
naprawa. Zdecydowaliśmy się odłączyć 
linkę hamulca. Zeszli się ludzie z in-
nych załóg, wszyscy chcieli pomóc, to 
był dobry czas na zapoznanie się – opo-
wiada pan Przemysław.
Z numerem startowym 280 z grupą po-
lonezów i żukiem oraz założoną pręd-
kością przelotową 80 km/h na Słowację. 
Pogubieni w końcu trafili do celu. W dal-
szej jeździe podziwianie gór przerwała 
pęknięta na pół świeca. Znowu pomogli 
inni uczestnicy rajdu. Takich przygód 
w trakcie jazdy było więcej, jednak gro-
nowianie zawsze wychodzili z nich zwy-
cięsko, z chęcią pomagając też innym.
- W końcu z jednodniowym opóźnie-
niem, ale ogromną satysfakcją, dotar-
liśmy na metę Burhaniye – mówi pan 
Przemysław. Do Gronowa, inną trasą 
i zwiedzając, powrócili 11 lipca wieczo-
rem. Polonez 1992, silnik 1.5 dał radę. 
Przejechali 6637 km.
- Na następny rok szykujemy Warsza-
wę 223. Czekamy na pierwszy tydzień 
stycznia i ogłoszenie trasy Złombol 
2022 – kończy pan Przemysław.

Opr. (red.)

Tym polonezem panowie Dawid i Prze-
mysław zwiedzili 7 krajów

Seniorzy spragnieni wspólnego towarzystwa z ochotą dołączali do zabawy. Fot. ML

Prezentacja pasji

Dojrzałe życie 
przeżywają śpiewająco
Na jesiennym IV Przeglądzie Pio-
senki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym 
wystąpili seniorzy z Lubicza Dolnego, 
Lubicza Górnego i Grębocina.

W ubiegłym roku przegląd nie odbył 
się ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią. Ta przerwa spowodowała, 
że nasi seniorzy byli bardzo spragnieni 
wspólnego towarzystwa i zabawy, dla-
tego licznie wzięli udział w wydarze-
niu, prezentując swoją pasję.
W przeglądzie wystąpili:
• Chór Arka z Lubicza Dolnego
• Chór Stowarzyszenia Kulturalnego 

Pokolenia z Lubicza Dolnego
• Kapela Dolina Drwęcy z Lubicza 

Górnego
• Chór Klubu Seniora Lubiczanie 

z Lubicza Górnego
• Chór Klubu Seniora Złota Jesień 

z Grębocina
• Chór Klubu Seniora Dolina Drwęcy 

z Lubicza Górnego
• Zespół Eden z Grębocina.
Publiczność chętnie podchwycała 
piosenki, wspierając występujących 
swoim głosem.
Mieszkańcy mogli przy okazji poroz-
mawiać z wójtem Markiem Nicewi-
czem, który oklaskiwał występujących, 
a na koniec wręczył każdemu zespołowi 
symboliczne podziękowanie. (KM)

Co można znaleźć w lesie?

opony i telewizor

Deszczowa i chłodna pogoda w so-
botę 18 września nie przestraszyła 
garstki mieszkańców, którzy wzięli 
udział w akcji „Sprzątania świata”, 
za to śmieci w lesie wokół jeziora 
napotkali multum.

Największym znalezionym śmieciem 
była opona ciągnikowa, a tym naj-
śmieszniejszym majtki z wizerunkiem 
św. Mikołaja. Niezrozumiałe dla wszyst-
kich było znalezienie nagrzewnicy sa-
mochodowej, telewizora, namiotu, śpi-
wora i jeszcze wielu innych śmieci.
- To wszystko w lesie, do którego cho-
dzimy na grzyby, szukamy latem cienia, 
biegamy, spacerujemy, odpoczywamy – 
mówi zastępca wójta Wojciech Rakowiec-
ki. – Przecież nasz gminny Punkt Segre-
gacji Odpadów Komunalnych przyjmuje 
śmieci nieodpłatnie. Zamiast wywozić je 

do lasu można i powinno się je wywieźć 
właśnie na PSZOK.
I dodaje: - Podziękowania dla młodzie-
ży i dzieci, którzy pomimo nieprzyjem-
nej pogody uczestniczyli w sprzątaniu, 
ich rodziców i mieszkańców sołectwa 
Młyniec Drugi.
Wszyscy otrzymali gadżety ufundowa-
ne przez MPO, a zwycięzcy poszcze-
gólnych konkursów nagrody.
Gminę przy organizacji akcji wsparli 
sołtys Kazimierz Smoliński z człon-
kami rady sołeckiej Młyńca Drugiego 
oraz przewodniczący Rady Gminy 
Lubicz Zbigniew Barcikowski. Prze-
pyszny poczęstunek przygotowały 
panie z KGW w Młyńcu Drugim, 
a smakowite jabłka z tegorocznych 
zbiorów podesłał sołtys Rogowa Sła-
womir Sacharuk.

Tekst i fot. (JN)
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nagrody dla KGW

KGW „Od Pokoleń” w Mierzynku oraz KGW Brzeźno z kolejnej imprezy wróciły z nagro-
dami. We wrześniowych targach „Barwy lata jesienią w ogrodzie” w Minikowie w kategorii 
„Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” I miejsce zajął Mierzynek za krokiety 
z farszem ziemniaczanym, a II Brzeźno za kotlet ziemniaczany z sosem grzybowym. Brzeźno 
otrzymało także wyróżnienie w kategorii na smaki regionów, gdzie zaprezentowało zupę 
szczawiową z rozbełtanym jajkiem oraz jesiotra z warzywami. Fot. KGW Brzeźno

Wyjaśniamy

ośrodki zdrowia
Od wielu lat do władz gminy Lubicz 
docierają krytyczne głosy tych miesz-
kańców, którzy są niezadowoleni 
z funkcjonowania przychodni CITO-
MED w Lubiczu Górnym. Co mogą 
zrobić pacjenci?

Niestety, pomimo tego, że wójt jest go-
spodarzem gminy, na terenie której funk-
cjonują gabinety i placówki medyczne, 
to w ich przypadku to nie wójt może 
być i jest adresatem skarg i zażaleń na 
ich funkcjonowanie. Temat był wielo-
krotnie omawiany z mieszkańcami, za-
równo podczas zebrań wiejskich jak i za 
pośrednictwem mediów. W dalszym cią-
gu jednak skargi kierowane są do wójta 
gminy, dlatego też koniecznym jest po-
nowne wyjaśnienie i przypomnienie kil-
ku ważnych kwestii.
W powszechnej świadomości miesz-
kańców ciągle panuje przekonanie, że 
przychodnia w Lubiczu Górnym, prowa-
dzona przez firmę CITOMED, ma dalej 
charakter gminnego ośrodka zdrowia, 
a w związku z tym to na wójcie gminy 
spoczywa odpowiedzialność za wszyst-
ko, co jest związane z funkcjonowaniem 
tej placówki. Tak nie jest. Żadna z przy-
chodni zdrowia działających obecnie 
w naszej gminie nie jest publicznym za-
kładem podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ). Są to prywatne podmioty.
Jeszcze na początku pierwszej dekady 
bieżącego wieku na terenie gminy Lu-
bicz funkcjonowały trzy samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
(SPZOZ) – w Grębocinie, w Lubi-
czu Górnym oraz w Złotorii. W roku 
2003 rozpoczął się proces likwidacji 
tych publicznych placówek. Ówczesna 
rada gminy zdecydowała o rezygnacji 
z prowadzenia gminnych przychodni, 
stawiając na wypełnienie tej luki przed 
niepubliczną służbę zdrowia, świadczą-
cą usługi w ramach kontraktów z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. W roku 

2003 nastąpiła likwidacja SPZOZ w Zło-
torii, w roku 2005 SPZOZ w Grębocinie, 
a w roku 2006 likwidacja SPZOZ w Lu-
biczu Górnym. W tym ostatnim przy-
padku likwidowana przychodnia została 
przejęta przez Lecznice CITOMED Sp. 
z o.o. w Toruniu, zapewniając ciągłość 
funkcjonowania tej placówki.
Od tego momentu wójt gminy Lubicz 
nie jest już organem prowadzącym dla 
tego podmiotu, a co za tym idzie wszyst-
kie pisma kierowane przez wójta mają 
jedynie charakter próśb, a nie poleceń. 
Przychodnia CITOMED w Lubiczu 
Górnym jest jedną z ponad 70 podmio-
tów prywatnych o charakterze medycz-
nym, funkcjonujących na terenie gminy 
Lubicz i działających na tych samych 
zasadach. Nie oznacza to jednakże, że 
podmioty te działają bez żadnej kontroli.
Sposobem zwracania uwagi na niezado-
wolenie pacjentów z powodu funkcjo-
nowania placówek ochrony zdrowia jest 
składanie oficjalnych skarg:
1. Do kierownictwa spółki w przypad-

ku Lecznicy CITOMED Sp. z o.o.
• osobiście poprzez wpis do księ-

gi skarg dostępnej w rejestracji 
przychodni w Lubiczu lub sie-
dzibie przy Skłodowskiej-Curie 
w Toruniu,

• poprzez formularz kontaktowy na 
stronie internetowej citomed.pl,

• e-mailowo na adres: sekretariat@
citomed.pl,

• pisemnie, listownie na adres: 
Lecznice CITOMED Sp. z o.o. 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 
87-100 Toruń.

2. W przypadku wszystkich podmiotów 
do Narodowego Funduszu Zdrowia 
nadzorującego świadczenie usług lub 
do Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej na ten temat piszemy na naszej 
stronie internetowej www.lubicz.pl.

Wojciech Rakowiecki,
zastępca wójta gminy

Starają się o refundowanie sesji przez NFZ dla osób, które przeszły Covid-19

Tutaj można zdrowo odetchnąć
Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” 
rozszerzyła działalność. W Lubiczu 
Górnym otworzyła Tlenovą Oazę, 
gdzie można odbyć sesje tlenoterapii 
w łagodnej komorze hiperbarycznej.

Komora hiperbaryczna to profesjonal-
ne narzędzie stosowane w medycynie, 
rehabilitacji i kosmetologii. Łagodne 
sesje hiperbaryczne są nowoczesną me-
todą relaksu i odnowy organizmu.
- Tlenoterapia polega na dostarczeniu 
zwiększonej ilości tlenu do organizmu 

– wyjaśnia Julia Sadowska z Tlenovej 
Oazy. - Sesje w komorze hiperba-
rycznej poprawiają naszą kondycję, 
szybszą regenerację po ciężkim dniu 
w pracy czy intensywnym treningu, 
poprawiają odporność, a także wpły-
wają na lepsze samopoczucie.
Tlenoterapia jest także wsparciem w do-
legliwościach wieku podeszłego, lecze-
niu uszkodzeń mózgu, infekcji, astmy 
i alergii, przeciwdziała efektom starzenia, 
wspiera ogólny rozwój i koncentrację 
u dzieci oraz wzmacnia kondycję skóry.

- Staramy się o refundowanie sesji przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób, 
które przeszły Covid-19, ponieważ tleno-
terapia pomaga w regeneracji organizmu 
po przebytym zakażeniu – mówi prezes 
spółdzielni Mirosław Jackiewicz.
Sesje, podzielone na trzy etapy, prowadzo-
ne są przy łagodnym, maksymalnym ci-
śnieniu 1.3 ATA i trwają ok. 60-80 minut.
Tlenova Oaza mieści się przy ul. Lip-
nowskiej 50 w Lubiczu Górnym, tel. 
609 515 048 lub 883 834 653.

Tekst i fot. (KM)

Komora hiperbaryczna to narzędzie 
stosowane w medycynie, rehabilitacji 
i kosmetologii

Park, skwer - ważne dla mieszkańców

zmieniamy nasze 
otoczenie
Teraz przyszedł czas na Lubicz Dol-
ny, Lubicz Górny i Jedwabno.

Są w naszym otoczeniu miejsca przyrod-
nicze, które idealnie nadają się do zago-
spodarowania. Jest teraz dobry klimat, 
aby się tym zająć, wszak władze gminy 
deklarowały od początku kadencji wspar-
cie dla działań poprawiających komfort 
życia w naszych miejscowościach.
Mamy już za sobą pierwsze takie reali-
zacje, choćby „Trakt Jedwabno”, rozpo-
częcie rewitalizacji otoczenia ruin zam-
ku w Złotorii, kąpielisko w Józefowie, 

uratowanie dębu na ścieżce rowerowej 
w Lubiczu Dolnym, park geologiczny 
w Młyńcu Drugim, park przy ul. 8 Mar-
ca w Złotorii itd.
Przed nami przekształcenie lasku 
w Lubiczu Górnym w park kieszon-
kowy, utworzenie skweru w Lubiczu 
Dolnym przy przystanku w okolicach 
Biedronki, przestrzeni publicznej 
w formie skweru w centrum Jedwab-
na przy świetlicy. Prace projektowe, 
a w niektórych przypadkach roboty 
ziemne i nasadzenia już trwają.

(JN)
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KrÓTKo
Mieszkańcy Grębocina i Rogówka 

awizowane przez listonoszy przesyłki 
odbierają teraz w nowo powstałej 

Agencji Pocztowej w Lubiczu Dolnym 
przy ul. Mostowej 40 (budynek miesz-
kalny koło skupu palet). Agencja jest 
otwarta od poniedziałku do czwartku 
w godz. 9.00-17.30, a w piątki w godz. 

12.00-20.00. Ma to rozładować 
kolejki w Urzędzie Pocztowym przy 
ul. Widokowej 8 w Lubiczu Górnym. 
W przypadku pytań można kontakto-
wać się z pocztą w Lubiczu Górnym 

pod nr 56 678 22 00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pro-
mowej w Lubiczu Górnym od 2 listo-
pada do końca lutego będzie czynny 
w godz. od 8.00 do 16.00, w każdą so-
botę od 9.00 do 14.00. Przypominamy, 
że do PSZOK można dostarczyć tylko 
posegregowane odpady komunalne, 
odpady budowlane i rozbiórkowe 

przyjmowane są do 1m3 na rok (jedno 
gospodarstwo domowe), a pozostałe 

odpady segregowane bez limitu. 
Telefon kontaktowy do pracownika 

PSZOK 797 999 886.

2 października GUKS Drwęca Novar 
Lubicz, przed własną publicznością, 
zainaugurował sezon 2021/2022 w I 

lidze kobiet. To drugi sezon, w którym 
trenerem zespołu jest Jarosław Rut-

kowski. Działalność klubu jest dofinan-
sowywana z budżetu gminy Lubicz.

Opr. (KM)

KAlenDArIum
wydarzeń w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lubiczu Dolnym:

GBP Lubicz Dolny - 9.11 – godz. 18.00 - 
spotkanie autorskie z Kamilą Cudnik
GBP Lubicz Dolny - 25.11 – godz. 
18.00 – spotkanie autorskie z Jaku-
bem Małeckim
Filia Lubicz Górny – „Kraina wy-
obraźni” – spotkania czytelnicze dla 
przedszkolaków
Filia Lubicz Górny – raz w miesiącu 
(czwartek) spotkania klubu DKK – 
informacje na FB biblioteki
Filia Lubicz Górny – trwają zapisy 
dzieci do lat 10 na bezpłatne lekcje 
języka francuskiego
Filia Gronowo - „Kraina wyobraź-
ni” – spotkania czytelnicze dla 
przedszkolaków
Filia Gronowo – raz w miesiącu 
spotkania klubu DKK – informacje 
na FB biblioteki
Filia Złotoria – gry planszowe (co 
drugi piątek) – informacje na FB 
biblioteki
Filia Grębocin – język angielski dla 
dzieci do lat 10 (w poniedziałki, 
godz. 16.30)
Filia Grębocin – spotkania Klubów 
DKK – dla dzieci, młodzieży, doro-
słych – informacje na FB biblioteki
Filia Grębocin – gry planszowe - in-
formacje na FB biblioteki.

(MW)

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

Tradycja rodzinna

Pływanie, rower 
i bieganie
Daniel Pyrzyński, 17-letni miesz-
kaniec Krobi jako jedyny Polak 
wywalczył miejsce w finale Mi-
strzostw Europy Juniorów Młod-
szych w Triathlonie, które odbyły 
się w tureckiej Alanyi na przełomie 
września i października – informu-
ją toruńskie „Nowości”.

Daniel zakwalifikował się na mistrzo-
stwa, zdobywając trzecie miejsce 
w międzynarodowych Zawodach Na-
dziei Olimpijskich w Białymstoku.
Triathlon, jak piszą „Nowości”, to trady-
cja w rodzinie Pyrzyńskich, bo Wojciech, 
tata Daniela w 1992 roku był nawet wi-

cemistrzem Polski w kategorii juniorów. 
Daniel na razie jest jedynym Polakiem, 
który wystartował w finale mistrzostw 
Europy w swojej kategorii wiekowej.
Triathlon, to duży wysiłek. Trzy 
w jednym.
- Finał rozpoczął się od 300 metrów pły-
wania w morzu – opowiadał dzienniko-
wi Daniel. Potem było 8,3 km na rowe-
rze i 3,3 km biegu, co ostatecznie dało 
mieszkańcowi Krobi 23. miejsce w Eu-
ropie. Daniel na mistrzostwach w Tur-
cji wystartował też w polskiej sztafecie 
mieszanej, która w stawce 36 zespołów 
zajęła 11. miejsce.

Opr. (KM)

Mierzynek zaprasza na turniej tenisa stołowego

KGW zagrają w pingla
Nietypowa inicjatywa wyszła od pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich „Od Po-
koleń” z Mierzynka. Chodzi o turniej 
tenisa stołowego dla członków KGW 
z terenu naszej gminy lub reprezen-
tantów tychże środowisk.

To oznacza, że każde chętne do udziału 
w wydarzeniu koło typuje dwie osoby, 
które zagrają w turnieju drużynowym, 
nieważne czy są one członkami tego 

koła czy nie. Wystarczy, że tenisiści 
mieszkają w okolicy, w której funkcjo-
nuje KGW. Turniej będzie rozgrywany 
w sobotę 6 listopada od godz.16.00 na 
dwóch stołach, a zawody poprowadzi 
i posędziuje Marcin Cieślewicz ze Zło-
torii wraz z synem Stanisławem, specja-
liści ping ponga.
Tenisiści otrzymają dyplomy i upomin-
ki, zwycięzcy medale, a koła gospodyń, 
które zapiszą się do tego wydarzenia 

specjalną nagrodę w postaci przenośne-
go, składanego stołu cateringowego. To 
rzecz niezwykle przydatna w czasie fe-
stynów, pikników, imprez, a także w ra-
mach udziału w targach, pokazach czy 
prezentacjach. Na miejscu będzie także 
zapewniona opieka medyczna.
Zapisy u Marzeny Bogusz, przewodni-
czącej KGW „Od Pokoleń”. Zaprasza-
my także kibiców.

(JN)

jazda na dwóch kółkach

10 października na XIII kolarskim Kryterium Asów w Lubiczu Górnym, zorganizowanym przez KS Sprint Grębocin i Copernicus 
Akademia Michała Kwiatkowskiego, mieliśmy przyjemność gościć mistrzów Michała Gołasia i Olgę Wankiewicz. W najmłodszej 
kategorii wystartowało 16 dzieci i każde z nich wróciło do domu z medalem, a w kategorii rodzinnej. I miejsce zdobyli Korzybscy, II 
Kowalczykowie, a III Górzyńscy. Jak co roku w Lubiczu Górnym w mistrzostwach województwa rywalizowali również mniejsi i więksi 
profesjonaliści. Fot. (JN)

Ruszył nabór wniosków

Dla kogo 
nagrody?
Wyróżnienia mogą być przyznawane 
zawodnikom w sportach indywidual-
nych, a także osobom wchodzącym 
w skład sztafety czy załogi.

Uchwałę, na której podstawie są przy-
znawane nagrody oraz wyróżnienia za 
osiągnięte wyniki sportowe znajdziecie 
na www.lubicz.pl.
Dokumenty prosimy dostarczyć do Biu-
ra Podawczego (parter, budynek głów-
ny) lub Referatu Promocji i Komunika-
cji Społecznej (budynek B, pok. nr 8).
Termin składania wniosków (wzór na 
lubicz.pl) to 30 listopada.
Kontakt w przypadku pytań: Monika 
Lewandowska, nr tel. 674 40 16 lub m.
lewandowska@lubicz.pl.

(KM)
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