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Spotkajmy się przy szopce i zaśpiewajmy

W żłobie leży, któż pobieży …
To stało się już tradycją, bo po raz
trzeci w grudniu na Pl. Niepodległości
przy amfiteatrze w Lubiczu Górnym
stanęła szopka bożonarodzeniowa.
Inicjatorem tej atrakcji dla mieszkańców
jest radny gminny Zbigniew Bombolewski, którego tym razem wsparli Beata

Prace w sołectwach

str. 10
WOŚP w gminie Lubicz

- str. 12
Następne wydanie „Gońca”
w 2022 roku

Witaj
Mikołaju!
Specjalnie zaproszony przez sołtysów i rady
sołeckie Mikołaj odwiedzał dzieci w wielu
sołectwach w naszej gminie. Był widziany
m.in. Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim,
Krobi, Grabowcu, Kopaninie, Lubiczu Górnym, Mierzynku, Złotorii i Lubiczu Dolnym.
Gdy pojawił się w Grębocinie, na zdjęciach
uchwyciła go Oliwia Fiedor, a dzięki niej
pokazujemy go w „Gońcu”. Wizytę Mikołaja
w innych sołectwach została uwieczniona na
Facebooku na profilach sołeckich. Zachęcamy do ich obserwowania i polubiania. Fot.
Oliwia Fiedor

Zielińska, Dariusz Przybyszewski oraz
syn Piotr.
Szopka cieszy oko, ale i przypomina wydarzenia sprzed ponad 2 tysięcy lat. Jest
także miejscem odwiedzin w okresie świąt
całych rodzin i różnych grup śpiewaczych. Kolędować przy niej mogą wszyscy chętni, a w tym roku nastrój Bożego

Narodzenia okrasi nam swoimi występami
młodzież ze wspólnoty Promisja pod kierunkiem Marcina Iżyka. Śpiewanie kolęd
przy szopce wspólnie z nimi odbędzie się
26 grudnia (w drugi dzień świąt) o godz.
15.30 oraz o tej samej porze w święto
Trzech Króli, czyli 6 stycznia.
(JN)
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Pierwszy tego typu ośrodek, nowoczesny i funkcjonalny

Budujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
W Gronowie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Obecnie w naszym
województwie nie ma takiego miejsca.
Oferta gronowskiego Centrum będzie
skierowana do mieszkańców naszej
gminy. Co to za placówka?
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to
ośrodek dla osób niepełnosprawnych.
Dotychczas na terenie gminy Lubicz
nie funkcjonował żaden obiekt ściśle
dedykowany tej grupie.
W Gronowie na terenie byłej szkoły podstawowej zbudujemy nowy obiekt z 20
miejscami dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, podzielony na dwa sektory: pobyt dzienny
(10 miejsc) oraz całodobowy (10 miejsc
w pokojach jednoosobowych z łazienką
i minianeksem kuchennym).

Udogodnienia dla
niepełnosprawnych

- Pobyt w ośrodku ma pomóc tym osobom rozwinąć kompetencje społeczne,
nawiązywać relacje interpersonalne, ale
także zapewnić regularną rehabilitację,
czyli poprawić ich codzienny komfort
życia – wyjaśnia Anna Sikorska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu
Planowane Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalne znajdzie swoją siedzibę
w odrębnym, nowo wybudowanym budynku parterowym o powierzchni użytkowej 630 m2, który wyrośnie w miejscu byłego boiska szkolnego. Będzie to
niezależny ośrodek wsparcia.
- Budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w sposób zapewniający do-

Wartość projektu:
4 699 847,71
kwota dofinansowania:
2 956 338,15
wkład własny
gminy Lubicz:
1 743 509,56
stępność i możliwość korzystania przez
każdego człowieka, bez względu na wiek,
płeć czy stopień niepełnosprawności – wyjaśnia wójt Marek Nicewicz. - W szczególności Centrum będzie dostępne dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niewidomych
i niesłyszących. Przed wejściem postawimy makietę brailowską obrazującą kształt
obiektu i powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem. Wewnątrz zostanie
umieszczony plan tylfograficzny odwzorowujący rozkład i funkcję pomieszczeń.
W budynku będzie również dostępna nawigacja głosowa. A na posadzkach przewidujemy specjalne oznaczenia poziome
dla osób niewidomych.

Szeroka oferta

Placówka powstanie w sąsiedztwie kilku innych instytucji świadczących usługi społeczne dla mieszkańców gminy
Lubicz. Przypomnijmy, już drugi rok
w dotychczasowej szkole, dzięki modernizacji obiektu, działa nowoczesne

Oferta dla seniorów

Nabór już ruszył
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubiczu rozpoczął rekrutację uczestników do nowego ośrodka wsparcia na
terenie naszej gminy - Dziennego Domu
„Senior+” w Gronowie.
Instytucja jest zlokalizowana w budynku byłej szkoły podstawowej i rozpocznie swoją działalność w styczniu 2022
roku. Obecnie, w ramach uzyskanego
w pierwszej połowie bieżącego roku
przez gminę dofinansowania, prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe
w nowej siedzibie.
Dzięki temu, że gmina przystąpiła
do Programu „Senior+” podopiecznym domu zostanie udostępniona
infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także

aktywizowanie i zaangażowanie ich
w działania samopomocowe i na rzecz
środowiska lokalnego.
Dzienny Dom „Senior+” w Gronowie
będzie czynny od poniedziałku do
piątku przez 8 godzin dziennie. Skierowane mogą zostać do niego osoby
nieaktywne zawodowo w wieku 60
lat i więcej zamieszkujące na terenie
gminy Lubicz.
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 501 957 855 lub 516
142 013 (w godzinach pracy GOPS).
(MR)

i kolorowe przedszkole. Obecnie prowadzone są prace adaptacyjne części
budynku na Dzienny Dom „Senior+”.
W przyszłym roku w innej części tego
obiektu dołączą: filia biblioteki gminnej
oraz świetlica - siedziba Koła Gospodyń
Wiejskich.
Zlokalizowanie instytucji obok siebie
będzie sprzyjało wzajemnej integracji
uczestników i odbudowaniu więzi międzypokoleniowych, a także umożliwi
skorzystanie z szerokiej, łatwo dostępnej
oferty różnych placówek dla osób mniej
sprawnych, czyli seniorów i niepełnosprawnych.
Na terenie należącym do Centrum przewiduje się również lokalizację siłowni
zewnętrznej, organizację terenów rekreacyjnych z zielenią urządzoną, wyznaczenie miejsca aktywności z grillem
i meblami ogrodowymi dla aktywności
w plenerze oraz wydzielenie działki pod
ogródki kwiatowe i warzywne dla użytkowników, tzw. „ogrody wyniesione”
(podniesione z łatwiejszym dostępem).

Otwarcie w 2023 roku

Gmina może zbudować Centrum dzięki
uzyskaniu dofinansowania prawie 3 mln
zł w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Takie dofinansowanie
otrzymały tylko dwa samorządy z naszego regionu, jako pierwsze z naszego
województwa w historii tego programu.
Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie
się jeszcze w tym roku. Koncepcja musi
otrzymać formę projektu, konieczne są
także prace przygotowawcze i uzyskanie decyzji pozwalającej na budowę,
więc robotnicy budowlani na placu
pojawią się w przyszłym roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31
sierpnia 2023 roku.
Pieniądze na późniejsze funkcjonowanie placówki również można pozyskać
w ramach Programu „Centra opiekuńczo
-mieszkalne”.
(KM)

Urząd Gminy Lubicz

Ograniczony wstęp
Od grudnia do odwołania sprawy
w urzędzie gminy załatwiamy telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną albo przez e-puap. Możliwość osobistej wizyty jest tylko po
wcześniejszym umówieniu się, w przypadkach wyjątkowych.
Ograniczenie spowodowane jest obecną
sytuacją epidemiczną i zwiększoną absencją chorobową pracowników urzędu.
Prosimy o kontakt zdalny. Nr tel. do biura
obsługi interesantów: 56 621 21 40; akty
stanu cywilnego tel. 56 674 40 14; dowody
osobiste tel. 56 674 40 13. Wszystkie numery znajdziecie Państwo na www.lubicz.
pl w zakładce Urząd.
W razie konieczności dostarczenia papierowych wersji dokumentów, należy

je wysłać pocztą lub zostawić w skrzynce w korytarzu w budynku głównym –
wejście od tyłu urzędu.
W sprawach pilnych, wymagających
bezpośredniej wizyty, koniecznie prosimy zdalnie umówić się z urzędnikiem na
konkretny termin.
Z mieszczącym się w budynku B urzędu
Działem Świadczeń Rodzinnych GOPS
kontaktujemy się pod następującymi numerami tel.: 500 280 473 i 506 133 337
lub wysyłając e-mail na adres swiadczenia@gopslubicz.home.pl.
Wszelkie sprawy można zgłaszać telefonicznie, a wnioski (zasiłki rodzinne,
fundusz alimentacyjny i inne) składać
do skrzynki umieszczonej na budynku
oraz elektronicznie.
(KM)
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Lubicz Dolny

Lubicz Górny

Już po remoncie Sala nam rośnie
Sala przy szkole w Lubiczu Dolnym
osiągnęła stan surowy. Mieszkańcy
Lubicza Dolnego od lat czekali na tę
inwestycję.

Listopad – ostatnie prace wykończeniowe na zewnątrz budynku

Zdewastowana i od dawna nieużywana, była kaplica przy ul. Bocznej
4 w Lubiczu Górnym dostała kolejne życie. To tutaj będzie salka świetlicowa z zapleczem na spotkania
i zajęcia.
W budynku przeprowadzono poważne prace remontowo-budowlane, tzw.
rewitalizację, m.in. pomalowano ściany, położono posadzkę, zamontowano
grzejniki, wstawiono okna witrażowe
oraz wydzielono toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu zostały ułożone instalacje elektryczna, nagłośnieniowa
i alarmowa, zamontowano też monitoring zewnętrzny. Budynek docieplono,
a wejście wyłożono kostką brukową.
Obecnie dopełniane są formalności pozwalające dopuścić obiekt do użytku.
Salka zostanie wyposażona w sprzęt
RTV, stoły i krzesła oraz w przenośną
rozkładaną scenę.
Inwestycję sfinansowano z budżetu gminy oraz środków unijnych pozyskanych
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
(KM)

Dofinansowanie z pieniędzy unijnych

Roboty pełną parą

Podczas gdy w Szkole Podstawowej
w Lubiczu Dolnym uczniowie intensywnie pracują nad matematyką, chemią
i innymi przedmiotami, za płotem trwa
budowa sali gimnastycznej. Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze ponad pół
roku, ale efekty są już widoczne. – W tym
roku chcielibyśmy jeszcze położyć konstrukcję dachu – usłyszeliśmy na budowie
pod koniec listopada, z zastrzeżeniem, że
w obecnych, niepewnych czasach ten termin może się nieco przesunąć.
Dobudowany do szkoły obiekt od nowego roku szkolnego powinien zostać

udostępniony uczniom. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi na potrzeby socjalne będzie
miała 420 m kw. powierzchni.
Na wyposażenie samej sali złożą się
m.in. boisko do koszykówki, wielkości 20 m x 11 m, a także boisko do
siatkówki – 18 m x 9 m - wyposażone
w słupki z regulacją zawieszenia siatki,
co umożliwi wykorzystanie ich także do
gry w badmintona oraz tenisa.
Budowę realizuje Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu. Inwestycja
ma kosztować ok. 2 mln zł. Gmina
otrzymała na nią 250 tys. zł dofinasowania od Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
Tekst i fot. (KM)

Budowa sali widziana od strony łącznika

Lubicz Dolny – Rogówko

Będzie bezpieczniej
Zakończyła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Lubicza Dolnego
przez Jedwabno do Rogówka. Trakt
o długości 4,3 km został zlokalizowany
na całym odcinku po południowo-zachodniej stronie pasa drogowego.

Tak z „lotu ptaka” budowa wyglądała pod koniec października. Fot. Nadesłane

W wakacje świetlico-remiza w Złotorii powinna być oddana do użytku
mieszkańców.
Od kilku miesięcy trwa przebudowa
świetlicy w Złotorii. W zmodernizowanym budynku poza remizą znajdą się
również: świetlica dla lokalnej społeczności z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz przeniesiona ze szkoły filia
biblioteki publicznej.
Na początku grudnia obiekt był w stanie
surowym tzw. otwartym. Gdy zamykaliśmy ten numer „Gońca” dowiedzieliśmy
się, że najprawdopodobniej do końca

roku budynek doczeka się także stolarki
okiennej.
Wstępnie w wakacje wszystko powinno
być gotowe. Roboty budowlane prowadzone są na tzw. czynnym obiekcie, gdyż
jednostka OSP w Złotorii należy do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego
i jest w ciągłej gotowości.
Gmina Lubicz modernizację budynku
prowadzi w partnerstwie z liderem zadania, czyli Urzędem Marszałkowskim
w Toruniu. Przyznane dofinansowanie
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 mln zł,
a środki własne gminy 2,2 mln zł. (KM)

Jest to trakt o szerokości 2 m - ciąg
rowerowy z nawierzchnią bitumiczną,
a miejscowo ciąg pieszo-rowerowy
z kostki brukowej. W ramach realizacji
zadania wykonane zostały również zjazdy do posesji z kostki brukowej.

6 grudnia odbył się odbiór wewnętrzny
ścieżki. Drobne usterki mają być wykonane do końca roku. W przyszłym roku na
wiosnę teren przyległy do ścieżki zostanie
dodatkowo uporządkowany wraz z miejscowym uzupełnieniem dosiewu trawy.
Inwestorem przedsięwzięcia jest właściciel drogi 2010C, czyli powiat toruński,
którego finansowo wsparła również gmina Lubicz w kwocie prawie 308 tys. zł,
a także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dokładając ponad 2,6 mln zł.
Tekst i fot. (KM)

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze powiatowej w Lubiczu Dolnym
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Wzrosły koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania śmieci

Gospodarka odpadami w nowym roku
Od nowego roku opłata za śmieci
w gminie Lubicz miesięcznie będzie
wynosić 22 zł od osoby. Taka stawka
wynika m.in. z oferty złożonej przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, które wygrało przetarg
na odbiór odpadów z naszej gminy.
Innych chętnych nie było.
Zmiana stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
jest związana z systematycznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami, które obejmują,
m.in. odbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK) czy obsługę administracyjną.
O nowej stawce 22 zł od osoby miesięcznie mieszkańcy zostaną poinformowani listownie. To opłata za śmieci
segregowane na pięć frakcji. Zmiana
stawki nie oznacza konieczności składania nowej deklaracji.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach bezwzględnie zobowiązuje do segregowania odpadów komunalnych. - Dlatego
mieszkańcom, którzy nie będą przestrze-

gać zasad segregacji zostanie naliczana
wyższa opłata, stanowiąca dwukrotność
ustalonej stawki tj. 44 zł od każdej osoby
w gospodarstwie domowym, za każdy
miesiąc naruszenia zasad segregacji –
przestrzega Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami
Urzędu Gminy Lubicz.
Harmonogram wywozu odpadów w 2022
roku publikujemy niżej (każdy dostanie go
także do domu w formie ulotki). Przypominamy również, że rok temu uruchomiliśmy dostęp do aplikacji na telefon „Kiedy
śmieci?”, która przypomina o zbliżającym
się terminie wywozu. Ściągniecie ją za pośrednictwem Google Play czy App Store.
Jeżeli odpady nie zostaną zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzą się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy
dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz:
e-mailowo, wysyłając wiadomość na
adres go@lubicz.pl, podając swoje dane
oraz adres posesji lub telefonicznie pod
nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami
wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez mieszkańców
sprawie. Firma na zrealizowanie rekla-

Wywozem śmieci w naszej gminie, tak jak w poprzednich latach, zajmie się toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Fot. MPO

macji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie
po dłuższym czasie wyklucza możliwość
wyjaśnienia sytuacji.
Przypominamy również, że w Lubiczu Górnym funkcjonuje bezpłatny
dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych. Od nowego

roku PSZOK będzie czynny: od marca
do października - od wtorku do piątku,
w godz. od 10.00 do 18.00, natomiast
od listopada do lutego - od wtorku
do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00,
a w każdą sobotę w godz. od 9.00 do
14.00 (tel. 797 999 886 w godzinach
funkcjonowania PSZOK). 24 grudnia
br. Punkt będzie zamknięty.
(KM)
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Atrakcyjne dotacje na wymianę pieców, okien i docieplenie domów

Mamy wielu świadomych mieszkańców
Rozmowa z Markiem Nicewiczem,
wójtem gminy Lubicz
- Kiedy w gminie Lubicz będzie czyste powietrze?
- Tak naprawdę tego nikt nie wie, wiele
zależy od naszych mieszkańców, od nas
samych. Na pewno zrobiliśmy poważny krok, co właśnie docenili specjaliści,
czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznając nam nagrodę Eko-Orła.
- A za co ta nagroda?
- Sukcesywnie, rożnymi działaniami
staramy się zachęcać do takich zachowań, aby powietrze, którym oddychamy
w naszej gminie nie szkodziło mieszkańcom. Byliśmy więc bardzo mile zaskoczeni, gdy nagle okazało się, że nasze
działania zostały docenione. Przy czym
należy podkreślić, że nagroda nie jest
uznaniowa, ale opiera się na konkretach,
ponieważ wyróżniono te gminy, których
mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków
do Programu „Czyste Powietrze”. Zatem
ta nagroda to przede wszystkim zasługa
mieszkańców.

komputerowego z dostępem do Internetu, wypełnić wnioski i je wydrukować.
Wnioski te, za pośrednictwem gminy,
trafiają następnie do Wojewódzkiego Funduszu. Punkt pomaga również
w rozliczaniu przyznanych dofinansowań, a rozliczanie dotacji zwykle nie
jest prostą sprawą, zwłaszcza dla kogoś,
kto wcześniej tego nie robił.
- Ilu mieszkańców gminy Lubicz dotychczas skorzystało z Programu?
- Od momentu jego uruchomienia, czyli
w ciągu trzech lat, to ponad 500 osób na
kwotę dotacji przeszło 7,6 mln zł. Natomiast tylko od czasu otwarcia Punktu
w urzędzie, czyli przez pięć miesięcy, aż
78 mieszkańców, pozyskując 1,4 mln zł.
Średnio daje to na jednego wnioskującego ok. 15 tys. zł dofinansowania! Nie
wyobrażam sobie, aby gmina mogła
w jednym roku przeznaczyć taką kwotę
z budżetu na wymianę pieców w prywatnych domach. Jest to nierealne, dlatego
weszliśmy w Program i otworzyliśmy

Od lewej: sekretarz Aneta Kaczmarek, wójt Marek Nicewicz z nagrodą oraz zespół
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Agnieszka Rudowska, Edyta Sekretarska
i kierownik Danuta Suchorzyńska. Fot. (KM)

- Jaki jest w tym udział gminy?
- To zasługa Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz, który pomaga mieszkańcom w otrzymaniu dofinansowania na
wymianę pieca, stolarki okiennej czy
termomodernizacji budynków. Od 1
czerwca w naszym urzędzie, dzięki
podpisanemu przeze mnie porozumieniu z Funduszem, funkcjonuje Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny Programu
„Czyste Powietrze”. Nie jest to miejsce
wyłącznie składania wniosków, a realnego wsparcia. W gminnym Punkcie
mieszkańcy uzyskują informacje o zasadach Programu lecz przede wszystkim
bezpłatną pomoc w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
Można także skorzystać ze stanowiska

w urzędzie Punkt Programu, angażując
się w pomoc mieszkańcom
- To były pierwsze wasze działania na
rzecz ochrony powietrza?
- Wcześniej m.in. dofinansowywaliśmy
mieszkańcom wymianę „kopciuchów”,
ale w ramach ograniczonej puli pieniędzy z własnego budżetu, pozytywnie rozpatrując tylko część złożonych
wniosków, bo na resztę nie mieliśmy
środków. W ten sposób w okresie 20182020 na wymianę pieców z budżetu
gminy przeznaczyliśmy ponad pół mln
zł. Można było otrzymać kwotę 3 tys.
zł. Na więcej nie było nas stać. Pomagaliśmy w takim zakresie, w jakim mogliśmy, ponieważ raczkujące wówczas
programy rządowe, wymagały wypełniania obszernych i skomplikowanych

Eko-Orła przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej odbiera wójt Lubicza Marek Nicewicz. Fot. (KM)

wniosków. Gdy tylko uproszczono procedury, podjęliśmy decyzję o „wejściu”
w Program „Czyste Powietrze”, gdzie
dofinansowanie jest o wiele większe,
nawet do 37 tys. zł, a liczba osób, które
mogą z niego skorzystać w danym roku
nie jest ograniczona. Utworzenie Punktu Programu w gminie okazało się dla
nas podwójnie korzystne. Po pierwsze
ze względu na mieszkańców, którzy bez
ograniczeń liczbowych mogą otrzymać
wielokrotnie większą dotację, a po drugie dla gminy, która środki na wymianę
pieców przesunęła na inne potrzeby,
a jest ich ogrom.
- W tym roku gmina kupiła też dla
policji drona, który ma monitorować jakość powietrza.
- Wykorzystanie drona jest kolejnym
etapem konsekwentnie realizowanego
programu poprawiającego jakość powietrza w naszej gminie. Dron ma niezależny
mobilny system pomiarowy gazowych
i pyłowych zanieczyszczeń powietrza
w trybie wymuszonym. Wystarczy, że
wleci w smugę dymu, a ciąg wirników
zassie dym w kierunku czujnika. Pomiary zapisywane są w postaci pliku, gdzie
znajdą się informacje o stężeniu poszczególnych substancji, czasie i współrzędnych, zaś wynik dostępny jest od ręki.
- Dlaczego zajmuje się tym policja?
- Ponieważ to ona w Polsce egzekwuje
prawo, posiadając do tego odpowiednie narzędzia. Jednak od samego po-

czątku ustalenia między mną a policją
były takie, że najpierw funkcjonariusze zastosują wyłącznie pouczenia. Mandat to ostateczność, dla tych
osób, które mimo próśb, edukowania,
pouczeń oraz zachęt w postaci możliwości ubiegania się o dofinansowanie
na wymianę pieca nadal trują siebie
i innych. W gminie Lubicz mieszka
dużo świadomych osób, doskonale
zdających sobie sprawę z tego, jak
na nasze zdrowie wpływa wdychanie smogu. Potwierdzają to nie tylko
rozmowy z mieszkańcami, na zebraniach, na ulicy czy przy różnych okazjach, ale także telefony i e-maile do
urzędu oraz wiadomości na profilach
facebookowych – gminnym, moim,
mojego zastępcy i innych. W sezonie
grzewczym zawsze jest tego bardzo
dużo. Dlatego, aby wszystkie uwagi
dotyczące wykorzystania niewłaściwych substancji do palenia w piecach
trafiały w jedno miejsce, uruchomiliśmy specjalnie do tego przeznaczony
adres e-mailowy stop.smog@lubicz.
pl. Żyjemy nie tylko w okresie szybko
rozwijających się chorób cywilizacyjnych, ale i pandemii. Wielu z nas już
poważnie chorowało lub choruje, najwyższy czas uświadomić sobie, że paląc szkodliwymi substancjami w piecach sami się do tego przyczyniamy.
Wywiad ukazał się na portalu
ototoruń.pl

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu „Czyste Powietrze”
w Urzędzie Gminy Lubicz odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy
i piątki w godz. 11.00–13.30, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
lubickiego urzędu pod numerami telefonów: 56 621 21 29 bądź
poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl. Dodatkowo na stronie
internetowej www.lubicz.pl znajduje się specjalna zakładka Punkt
Programu „Czyste Powietrze”, gdzie umieszczono wszelkie niezbędne
informacje o programie, m.in. o wymaganych dokumentach, kalkulator
dotacji czy listę urządzeń i materiałów spełniających wymagania
techniczne określone w programie itp.
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Kilkadziesiąt obrazów mieszkańców gminy

Nasi seniorzy zostali malarzami
„Jesienne Pejzaże” - pod taką nazwą
3 listopada w świetlicy w Krobi odbył się wernisaż wystawy malarstwa
uczestników Klubu Wsparcia Seniora
„Nad Drwęcą” oraz Klubu Wsparcia
Seniora w Lubiczu Senior +.
- Myślałam, że jadę na wystawę amatorów, a to są profesjonalne obrazy
- mówiła Anna Sikorska kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu, pod którego opieką działają
kluby. Lubicki ośrodek zdobył pieniądze
na ich poprowadzenie.
- Większość osób miała pędzle w ręku po
raz pierwszy - chwaliła artystów Urszula

Gajtkowska z Galerii Gaj w Grębocinie,
która poprowadziła dla seniorów warsztaty malarskie. To dzięki jej wskazówkom uczestnicy klubów wiedzieli jak
postępować, malując na płótnie.
Autorzy obrazów nie kryli zadowolenia
z efektów i z dumą pozowali do zdjęć
ze swoimi pracami. – Nie myślałam, że
kiedyś będę mogła poczuć się malarką –
mówiła nam jedna z pań.
Wystawę z zainteresowaniem obejrzeli
także goście klubów wójt Lubicza Marek Nicewicz oraz Tomasz Krasicki,
wójt gminy Czernikowo.
W przygotowaniu jest album z obrazami.
Tekst i fot. (KM)

Zdrowia i jeszcze raz zdrowia!

Setne urodziny
pana Stanisława
100-letni Stanisław Widliński to
chodząca skarbnica wiedzy o Grębocinie. To tutaj ukończył 7-klasową
szkołę podstawową, a następnie podjął pracę w cegielni.
Stanisław Widliński urodził się 20 listopada 1921 r. Pierwszym miejscem
jego pracy była grębocińska cegielnia.
Po wojnie objął gospodarstwo rodzinne,
a w 1948 r. ożenił się z Eleonorą z domu
Szumełda. Doczekali się 3 córek, 7 wnucząt i 6 prawnucząt.
Stanisław Widliński gospodarstwo
prowadził aż do przejścia na rolniczą
emeryturę. Hodował trzodę chlewną, bydło, owce i drób, wprowadzał
liczne, rzadko wówczas spotykane,
unowocześnienia. Posiadał m.in. elek-

Autorzy prac nie kryli dumy z efektów pracy

Pół wieku temu stanęli
na ślubnym kobiercu

tryczną dojarkę, testował nowe odmiany zbóż, rzepaku czy buraków.
Z wielkim zaangażowaniem oddawał się
również pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Był jednym z założycieli
i udziałowcem spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, Kółka Rolniczego, a także
Banku Spółdzielczego. Mieszkańcy wybierali go jako swojego przedstawiciela
w licznych nowopowstałych wówczas
organizacjach, np. w Gromadzkiej Radzie
Narodowej. Pomagał mniej zaradnym
w załatwianiu spraw urzędowych jako
terenowy opiekun społeczny.
Wielokrotnie odznaczany, z okazji setnych urodzin również marszałkowskim
medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Opr. i fot. (KM)

2 grudnia z najlepszymi życzeniami i gratulacjami jubilata odwiedził wójt Lubicza
Marek Nicewicz

W drugiej połowie roku 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego w lubickim USC
uroczyście obchodzili: Jadwiga i Marian Górscy z Lubicza Górnego, Danuta i Stanisław
Lewandowscy ze Złotorii oraz Halina i Alojzy Rutkowscy z Gronówka. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom tradycyjnie wręczył wójt Lubicza Marek Nicewicz.
Fot. (KM)
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Święto Niepodległości. Na granicy zaborów Słowenia rano i wieczorem

Wspólnie z pieśnią Nietypowa lekcja
plus degustacja
przy ognisku
Gdzie leży Słowenia? Jak Słoweńcy obchodzą grudniowe święta? Jak
smakuje chleb ze słoweńskim miodem? Tego mogła dowiedzieć się kl. Va
z Grębocina podczas „Śniadania słoweńskiego” przygotowanego w szkole
przez Ambasadę Słowenii.

Na uroczystości wójt Marek Nicewicz przekazał Jerzemu Sójce, prezesowi OSP Mierzynek odnowiony dokument z czasów zaborów z 1864 roku. Dokument opatrzony godłem
Rosji Carskiej należy do zbiorów Izby Pamięci w Mierzynku. Został odrestaurowany
dzięki gminie i Dariuszowi Suboczowi z Pracowni Konserwacji działającej przy Muzeum
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Dawno temu na Drwęcy była granica
zaborów. 11 listopada spotkaliśmy się
nad rzeką, która kiedyś nas dzieliła,
świętując 103. rocznicę odzyskania
niepodległości, razem, bez względu
na jakiekolwiek różnice, z szacunkiem
dla każdego człowieka.
Frekwencja przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Wspólnie śpiewaliśmy
piosenki patriotyczne, a panie z KGW
Brzezinko, Gronowo, Krobia, Kopanino,
Młyniec Drugi, Mierzynek, Rogówko
i Złotoria przygotowały na ten wieczór
pyszne specjały. Listopadowy chód
ogrzewało duże ognisko, zaś o przeszłości przypominała podświetlona biało
-czerwona flaga umieszczona na moście,
którego poprzednik dzielił obecny Lubicz
Dolny od Lubicza Górnego.
W XVIII wieku w wyniku trzech rozbiorów Polski Lubicz był podzielony pomiędzy Rosjan i Prusaków. Część prawobrzeżna (dzisiejszy Lubicz Dolny) trafiła
do zaboru pruskiego, natomiast część lewobrzeżna (dzisiaj Lubicz Górny) znalazła
się na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Most nad Drwęcą łączący Lubicz rosyjski z Lubiczem pruskim w przeszłości był
drewniany, łączył oba Lubicze w miejscu,
gdzie ul. Boczna schodzi ku Drwęcy. Stał

W Grębocinie od czerwca mamy pierwszy w Polsce ul słoweński. Ul został
ulokowany w pasiece państwa Jakubowskich. Pobliski teren gmina chce
dodatkowo wyposażyć m.in. w tablice
edukacyjne. To tutaj mogłyby odbywać
się plenerowe lekcje biologii dla młodzieży z naszych szkół.
Słoweński ul stał się impulsem do zacieśniania kontaktów gminy Lubicz z Ambasadą Republiki Słowenii w Warszawie.
Va, dla której Ambasada przygotowała
lekcję z degustacją pod tytułem „Śniadanie słoweńskie”, wcześniej uczestni-

czyła w uroczystości otwarcia ula, ponieważ to właśnie jej wychowawczyni
Karolina Pszczółkowska realizuje z klasą program ekologiczno-przyrodniczy.
Podczas tej wyjątkowej słoweńskiej
lekcji uczniowie zasypali prowadzącego Mirana gradem pytań, a potem
ze smakiem zjedli chleb z miodem,
pierniczki i jabłka.
To już kolejna inicjatywa w naszej gminie ze Słowenią w roli głównej.
W listopadzie na „Wieczór słoweński” zawitała JE ambasador - Božena
Forštnarič Boroje. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy krobiańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubicz, którego
członkowie wcześniej odbyli prywatną
wycieczkę po Słowenii. W Krobi, dzięki
wirtualnej podróży po tym kraju, także
pozostali uczestnicy wieczoru mogli go
poznać lepiej.
Tekst i fot. (KM)

Lubickie ognisko niepodległościowe

tu rosyjski budynek celny, dziś już niezachowany. Po drugiej stronie rzeki znajdowała się pruska komora celna.
Przyjmuje się, że Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. To
jednak tylko symboliczna data. Tego
dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo
i naczelne dowództwo nad Wojskiem
Polskim. Dzień później powierzyła
Piłsudskiemu misję utworzenia rządu
narodowego, a 14 listopada pełnię władzy nad odradzającą się Polską. Wtedy
także wschodnia, rosyjska część Lubicza
(Górny) wróciła do Polski.
Zanim jednak oswobodzono całe terytorium Polski upłynęło jeszcze wiele miesięcy. Torunianie i mieszkańcy Lubicza
zachodniego (dziś Dolnego) doczekali
się niepodległości po ponad roku, czyli
18 stycznia 1920 roku.
Opr. i fot. (KM)

Uczniowie mogli skosztować m.in. chleba ze słoweńskim miodem i pierniczków z mlekiem

40 lat NSZZ „Solidarność” RI
10 grudnia odbyła się uroczystość
upamiętnienia 40. rocznicy powstania
w gminie Lubicz NSZZ „Solidarność”
Rolników Indywidualnych. Po mszy
w kościele w Grębocinie odsłonięto
pamiątkową tablicę na budynku Urzędu
Gminy Lubicz, gdyż to tutaj miała swą
siedzibę gminna „Solidarność” rolników.
W uroczystościach wzięli udział ówcześni
związkowcy, ich rodziny i przyjaciele
oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy. Z okazji rocznicy Referat Promocji
i Komunikacji Urzędu Gminy Lubicz
przygotował też specjalne wydanie „Gońca gminnego”. Fot. (KM)

Flaga Polski na dawnej granicy zaborów pruskiego i rosyjskiego
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Konkurs dla uczniów szkół

Pamiętaj, by złożyć wniosek

Pozbądź się azbestu Co to znaczy być eko?
Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór
wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest w 2022 roku.
Wnioski należy składać na formularzu,
który można pobrać ze strony internetowej
www.lubicz.pl z zakładki „Formularze”,
w terminie od 15 stycznia do 15 lutego
2022 roku:
• bezpośrednio w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjmowania interesantów;
• pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz,
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,
z dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data wpływu
korespondencji do urzędu);
• drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej (EPUAP) po podpisaniu
certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie
Powiatowym w Toruniu;
3. Zaświadczenie o pomocy de minimis
– (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1, lub na stronie
internetowej urzędu).
Mieszkańcy, aby mogli skorzystać z darmowego odbioru azbestu muszą być ujęci
w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.
W tym roku dotację z urzędu gminy na likwidację 37 dachów z eternitu otrzymało
27 właścicieli nieruchomości.
Na realizację zadania pn. „Demontaż,
transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Lubicz w latach 2021-2023”
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu pozyskaliśmy 17 200,21 zł
- to 40 procent kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 43 000,62 zł. Pozostała część w wysokości 25 800,41 zł
pochodziła z budżetu gminy Lubicz.
Uzyskany efekt ekologiczny to 80,45
Mg (ton).
Opr. (KM)

Młodzieżowe Spotkania Fotograficzne

Nasz kalendarz
Dla mieszkańców przygotowaliśmy
kalendarz spiralowany… na półtora
roku. Dlaczego właśnie taki? I jak go
można dostać?
Kolejny rok z rzędu mamy dla Państwa kalendarz ze zdjęciami miejsc,
tym razem architektury z naszej gminy.
Fotografie wykonali członkowie Młodzieżowych Spotkań Fotograficznych
działających pod fachowym okiem
Kasi Rubiszewskiej. Tak pani Kasia
opowiada o projekcie: - Skupiliśmy się
na fotografowaniu obiektów architektonicznych, które powstały do połowy XX
wieku. Niestety w czasie trwania projektu na świecie wybuchła pandemia
Covid-19, co wpłynęło na nasze spotkania. Projekt, który jak zakładaliśmy miał
trwać 17 tygodni, przedłużył się do półtora roku. Tyle czasu potrzebowaliśmy,
aby zakończyć nasz plan.
Chcieliśmy, aby w kalendarzu znalazło się
po jednym zdjęciu z każdego sołectwa,
czyli 17. Ostatecznie zdecydowaliśmy
więc, aby kalendarz zawierał 18 kart (17
z sołectw + kartę z autorami zdjęć podczas
wędrówek), a więc obejmował okres półtora roku, a zatem dokładnie tyle czasu, ile
młodzież poświęciła na fotografowanie.
Kalendarz jest już w drukarni. Trafi do
chętnych bezpłatnie, ponieważ został
sfinansowany z Gminnego Programu

KALENDARZ PÓŁTORAROCZNY

2022

2023

Architektura gminy Lubicz
w obiektywie młodych fotografów

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mieszkańcy zainteresowani posiadaniem
kalendarza z architekturą gminy Lubicz
będą mogli go bezpłatnie odebrać (do
wyczerpania zapasów) od 4 stycznia,
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym lub jej filiach w Grębocinie,
Złotorii i Lubiczu Górnym, a w nowej fili
w Gronowie (w byłym budynku szkoły)
prawdopodobnie od 10 stycznia. Z kolei
chęć odbioru w Urzędzie Gminy Lubicz
prosimy zgłaszać (również od 4 stycznia)
e-mailowo pr@lubicz.pl lub telefonicznie
56 674 40 15, 56 674 40 16. Kalendarz będzie na Państwa czekał, na drugi dzień po
zgłoszeniu, w Biurze Podawczym urzędu.
(KM)

Nagrodzone prace prezentuje Edyta Sekretarska z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz

Dzieciom i młodzieży z przedszkoli
i szkół z naszej gminy postawiliśmy
wyzwanie wykonania eko-ulotki. Na
konkurs nadesłano aż 165 prac.
Okazało się, że kreatywność uczestników i znajomość tematu postawiły
komisję konkursową przed dużym dylematem. Komisja po długiej analizie
prac, zgodnie z regulaminem konkursu,
ostatecznie przyznała I, II, III miejsca
w kilku kategoriach oraz aż po siedem
wyróżnień w każdej.
Zatem wymieńmy nagrodzonych i wyróżnionych, jak w dzienniku, najpierw
nazwisko, potem imię.
W kategorii I (oddziały przedszkolne
oraz zerówki):
I miejsce zdobyła Wojciechowska Aniela, SP Lubicz Dolny, OP
II miejsce Przybylska Ewa, Przedszkole
Publiczne ”Chatka Puchatka”
III miejsce Syrocki Krystian, Przedszkole Publiczne ”Chatka Puchatka”
Wyróżnienia:
Ciepiela Oliwier, Przedszkole Publiczne
”Chatka Puchatka”
Bożek Julian, SP Grębocin, OP
Karpiński Oskar, Przedszkole Publiczne
”Chatka Puchatka”
Getor Filip, Przedszkole Publiczne
”Chatka Puchatka”
Waszczuk Szymon, Przedszkole Publiczne ”Chatka Puchatka”
Depczyńska Jaśmina, Przedszkole Publiczne ”Chatka Puchatka”
Dolega Aleksandra, Przedszkole Publiczne ”Chatka Puchatka”

W kategorii II (klasy i-iv szkoły podstawowej):
I - Roman Natalia, SP Złotoria, kl. 3
II - Bożek Jan, SP Grębocin, kl. 3
III - Leszczyńska Lena, SP Lubicz Górny, kl. 2
Wyróżnienia:
Mamrot Pola, SP Lubicz Dolny, kl. 3
Nowakowska Adrianna, SP Młyniec
Pierwszy, kl. 1
Nowicki Antoni, SP Lubicz Dolny, kl. 2
Dąbrosz Sebastian, SP Lubicz Dolny, kl. 2
Łęgowska Julia, SP Lubicz Górny, kl. 2
Bacławska Dominika, SP Lubicz Dolny, kl. 3
Łęgowska Nikola, SP Lubicz Górny, kl. 2
W kategorii III (klasy v-viii szkoły
podstawowej):
I - Hassek Patrycja, SP Lubicz Górny, kl. 5
II - Bożek Jakub, SP Grębocin, kl. 6
III - Kalinowska Natalia, SP Lubicz Dolny, kl. 7
Wyróżnienia:
Kalinowska Helena, SP Lubicz Górny,
kl. 5
Smolińska Nadia, SP Złotoria kl. 5
Małysza Alicja, SP Lubicz Dolny, kl. 8
Huzakowska Laura, SP Lubicz Dolny,
kl. 7
Wybult Liliana, SP Złotoria, kl. 5
Wielewicka Marta, SP Złotoria, kl. 5
Mamrot Lena, SP Lubicz Dolny, kl. 5
Nagrody, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dostarczyliśmy do szkół w listopadzie.
Tekst i fot. (KM)

Informacje z gminy Lubicz znajdziesz na
www.lubicz.pl, FB Gmina Lubicz,
w Newsletterze Gminy Lubicz
oraz na YouTube Gmina Lubicz
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Lubicz Dolny, Złotoria, Jedwabno, Młyniec Drugi

Poprawiamy estetykę naszych wsi
Zachodzą kolejne zmiany w naszym
otoczeniu, tam gdzie jest przestrzeń
publiczna, na którą gmina jako właściciel i gospodarz terenu ma wpływ.
Wszędzie, gdzie mieszkańcy chcą
zmian na lepsze, inne, ciekawsze,
bardziej funkcjonalne i gdzie sołtysi
są chętni, aby podjąć się tych wyzwań.

w Złotorii jest już w toku. Pod nadzorem
służb konserwatorskich została przygotowana dokumentacja projektowa,
mamy też prawomocne pozwolenie na
budowę. Czekamy tylko na ogłoszenie
o naborze wniosków do konkursu na dofinansowanie projektu. To drugi z etapów przywracania tego terenu do życia

W Jedwabnie - tu, gdzie zlokalizowano środek geometryczny gminy powstanie skwer

rośli. To będzie kolejna atrakcja historyczno-przyrodnicza na terenie gminy.

Skwer na środku gminy
w Jedwabnie
Lubicz Dolny. Pierwszy etap prac za nami, dokończenie wiosną

Centrum Lubicza Dolnego

Popularne skrzyżowanie przy „Biedronce”, przystanek tuż za światłami
w kierunku Torunia, a za nimi chaszcze,
samosiejki i mały lasek pełen śmieci, co
od dawno budziło odrazę u sołtys Lubicza Górnego Alicji Zielińskiej. Będą
więc zmiany, których pierwszy etap już
wykonany. Stara sponiewierana wiata
przystankowa właśnie została zamieniona na nową, szklaną. Część terenu jest już
ogrodniczo odmieniona, a z lasku wywieziono dwie przyczepy śmieci. Nowa
wiata zyska oznakowanie z nazwą miejscowości oraz okolicznościowe wklejki
na szyby z promocją Lubicza Dolnego.
W ten sposób spełnione zostaną również
wymogi środowiskowe, czyli oznakowanie przezroczystej powierzchni. Drugi
etap prac ogrodniczych i porządkowych
na wiosnę. Pojawią się ławeczki z koszami, zielona ściana, trawnik. Zniknie też
dziki lasek, który prowokuje naszych
mieszkańców do podrzucania śmieci.

publicznego. Pierwszy, z zeszłego roku,
dał efekt w postaci uporządkowania części dzikiej zieleni wokół ruin, wyremontowania i zamknięcia dla samochodów
drogi dojazdowej oraz zamontowania
pomostu pływającego dla spływów na
brzegu Drwęcy. W drugim etapie zaprojektowano utwardzony materiałem
mineralnym parking rowerowy, zabudowano toalety, wiatę turystyczną, zestaw
tablic -makiet edukacyjnych oraz ławki
i kosze na śmieci. Wszystko nawiązujące swym wyglądem do historycznego
charakteru miejsca. Takie prace wiążą
się również z usunięciem zbędnych za-

Park historyczny przy ruinach
w Złotorii

Ciąg dalszy zagospodarowania niezwykle trudnego terenu wokół ruin zamku

Złotoria. Wizualizacja projektu – etap drugi

Dla upamiętnienia
dwóch rocznic
Pamiątkowy kamień oraz pamiątkowy dąb na placu przed świetlicą w Młyńcu Drugim
upamiętniły 20. rocznicę działalności Klubu Rotary w tej miejscowości i 90. rocznicę
jego funkcjonowania w Polsce. Rotary Młyniec Drugi był pierwszym klubem wiejskim
w kraju. Skupia osoby o różnych zawodach, głównie z powiatu toruńskiego. Od początku
jego celem jest działalność charytatywna. Klub w całości z własnych środków finansuje
program badania wad postawy oraz płaskostopia u dzieci i młodzieży szkolnej naszego
powiatu. Do tej pory zorganizowano i przeprowadzono badania w około 25 miejscowościach, u ok. 4 tys. dzieci. Członkowie Klubu wspierają również finansowo różne instytucje na terenie powiatu i Torunia, m.in. placówki medyczne, współfinansując także zakup
specjalistycznego sprzętu. Fot. (KM)

Nie wszyscy wiedzą, że geometryczny i geograficzny środek gminy Lubicz
znajduje się w Jedwabnie. A że mieszkańcom tej miejscowości zależy na zagospodarowaniu centralnego placyku
przy sklepie i świetlicy, to zdecydowali o przeznaczeniu części środków budżetu sołeckiego na upiększenie tego
miejsca. Po zaprezentowaniu radzie
sołeckiej w listopadzie przez projektantów wstępnej koncepcji, trwa teraz
przygotowanie szczegółowego projektu. Będzie on oglądany i akceptowany
jeszcze w tym roku. Na jego podstawie
od stycznia ruszy procedura przygotowania tej „krajobrazowej” inwestycji.
Przewidziana jest wiata przystankowa
dla oczekujących na autobus, ławecz-

ki, kosze, zieleń, specjalny postument
– bryłę wyznaczającą środek gminy, ażurowej konstrukcji dającą cień
i ochronę przed opadami itp. Powstający projekt na bieżąco jest konsultowany z sołtysem Jedwabna Janem
Strzeleckim.

Młynieckie lapidarium geologiczne

Teren przed świetlicą w Młyńcu Drugim został już zrekultywowany i czeka
na ostateczne zagospodarowanie. Co tu
powstanie? Na pewno będzie to punkt
spotkań integracyjnych mieszkańców,
stąd zaplanowano miejsce na scenę
i aktywności ruchowe. Jednak z racji
bogactwa żwirowni w okolicy, zrodził
się pomysł wykorzystania „skarbów”,
jakie tam się trafiają. Rada sołecka już
zdecydowała, że przy współpracy z ekspertem w dziedzinie geologii powstanie
lapidarium (z łac. lapidarius dotyczący
kamieni), czyli rodzaj ścieżki edukacyjnej z kamieniami i głazami z terenów
wokół Młyńców w roli eksponatów.
Za nami pierwsza wizyta prof. Marii
Górskiej-Zabielskiej, podczas której
okazało się, że dysponujemy naprawdę
cennym materiałem z życiorysem wielu
milionów lat. Wyłuskane z naszych żwirowni głazy zostaną ułożone w ścieżkę
dydaktyczną według specjalnego scenariusza. Przy każdym z nich znajdzie się
tabliczka z opisem. Lapidarium będzie
oczywiście dostępne bezpłatnie, stanowiąc nową atrakcję naszej gminy.
Tekst i fot. (JN)
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Prace w naszych sołectwach

Ulice, remonty, oświetlenie, nasadzenia
zakończył się pierwszy etap modernizacji
ul. Gronowskiej. Wiosną będzie ona jeszcze poszerzona, a zarwany przepust nad
strumykiem naprawiony. W Grębocinie
trudne dla wielu kierowców skrzyżowanie ulic Szkolnej i Mostowej zyskało nową

wiaty przystankowe. Nie za darmo i nie
za małe pieniądze, które można by przeznaczyć na kolejne obiekty małej architektury, zamiast na naprawianie często
rozmyślnie psutych. Policja prowadzi
już kilka postępowań w takich spra-

Grabowiec

Dobiega końca modernizacja świetlicy
w Grabowcu. Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane, powstały nowe
toalety, kuchenka, wymieniono wszystkie instalacje. Uciążliwe i nieekologiczne
ogrzewanie zasilane ze starego węglowego
pieca, zamieniono na nowoczesny system
elektryczny ze sterowanie zegarowym.
Choć pomieszczenia nigdy nie były zbyt
przestronne, po remoncie widać dużą
zmianę na plus. Zyskała także elewacja
budynku, a po zamontowaniu daszka nad
wejściem zawiśnie tam jeszcze ozdobna tablica – szyld. Miejsce to będzie od stycznia
służyć mieszkańcom sołectwa, planowane
są także cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Z kolei w Lubiczu Górnym przy ul.
Bocznej zakończył się remont dawnej kaplicy. Teraz mamy tam świetlicę
z uporządkowanym terenem wokół,
o czym piszemy na str. 3.

Nowa Wieś i Mierzynek też zyska

Świetlica w Nowej Wsi również zyska,
bowiem zaplanowany jest tam remont
pomieszczeń, dzięki któremu będzie
nie tylko czyściej i bardziej przyjaźnie,
ale powstanie także toaleta, zamiast zewnętrznego toi-toja. Przeróbka instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz montaż urządzeń sanitarnych już za nami. Do wiosny
pomieszczenia będą odmalowane, zyskają nowe oświetlenie, rolety na oknach. Na
terenie przyświetlicowym, pod dębem,
stanęła drewniana wiata, którą wiosną doposażymy w nowe elementy. Na zewnątrz
budynku zostaną zamontowane dwie lampy oświetlające teren wokół.
Świetlica w Mierzynku będzie ocieplana,
a co za tym idzie zmieni swój wygląd zewnętrzny. Materiał na ścianę szczytową
zakupiono, wykonano też niezbędne prace blacharskie. Remont się rozpocznie jak
tylko pogoda pozwoli.

Drzewa, lampy i inne

Jesień to dobry czas do sadzenia drzew.
W listopadzie wykonano następujące nasadzenia w Lubiczu Górnym przy „orliku” 31 klonów, przy ul. Bocznej osiem

katalp i tuje, w Gronowie przy blokach
10 jarząbów, na skwerku w Lubiczu
Dolnym trzy katalpy, a wiosną posadzimy jeszcze krzewy ozdobne.
W ramach uzupełniania w miejscowościach Krobia, Młyniec Pierwszy i Gronówko stanęły kolejne na terenie gminy
lampy solarne. To rozwiązanie, które
pozwala sprawnie i bez zbędnych procedur, a na dodatek ekologicznie i taniej
oświetlać ciemne miejsca.
Na pętli autobusowej w Krobi, w sąsiedztwie wiaty przystankowej, zamontowaliśmy stojak na rowery. Teraz będzie można przypinać je tam, zamiast
dopychać się do słupa.
Na prośbę pani sołtys Lubicza Dolnego, przed szkołą, obok ławeczki ze
śmietnikiem i serca na nakrętki, będzie
zamontowany żółty pojemnik na psie
kupy. Okazuje się, że rodzice odbierający dzieci ze szkoły często przychodzą
z pupilami, więc problem psich kup na
trawniku powinien zniknąć.
Również w Lubiczu Dolnym trwają
porządki na skrzyżowaniu przy kościele. Wykonano tam nasadzenia roślin
ozdobnych, wymieniono stare tablice
z nazwą miejscowości na przystanku,
uporządkowano dziki lasek pomiędzy
„Biedronką” a przystankiem, trwają
prace rekultywacji skweru.

Kostka, asfalt, pętla
i oznakowanie

Wybudowano lub zmodernizowano kilka nowych odcinków dróg. Rozjeżdżoną
nawierzchnię gruntową pod blokami przy
„orliku” w Lubiczu Górnym (ul. Handlowa) zamieniono na wykostkowaną z miejscami parkingowymi. Prace będą kontynuowane, bowiem ZUK wybuduje chodniki
łączące istniejące ciągi komunikacyjne
na skrzyżowaniu z ul. Spółdzielczą oraz
jezdnię w ciągu tej ulicy. Widać już zarys
nowej pętli autobusowej przy kościele.
Zakończono modernizację ul. Spokojnej
w Krobi, oraz trzech odnóg ul. Lipowej
w Lubiczu Dolnym. Zostały także naprawione fragmenty ulic Krótkiej i Wiosennej w Grębocinie, a w Młyńcu Pierwszym

Lubicz Dolny

Lubicz Górny

Grębocin

Krobia

organizacje ruchu. Teraz rządzą tam znaki,
linie na asfalcie oraz lustro. Powinno być
bezpieczniej. Toczą się także wyczekiwane prace na ul. Toruńskiej.

Toaleta w Lubiczu Górnym
zdewastowana, a więc…

Zniszczenia są na tyle poważne, że trzeba było zamknąć toaletę publiczną na Pl.
Niepodległości – do momentu przyjazdu serwisu i naprawy. Potem jesteśmy
zmuszeni uruchomić odpłatne automaty
drzwiowe. Ustawimy je na płatność 1
zł monetą lub kartą. Może to przyniesie
uspokojenie sytuacji. Niestety, dewastacje ciągle są problemem – notorycznie naprawiamy zepsute urządzenia na
placach zabaw, zniszczone ławki czy

wach, tym bardziej że mamy nagrania
z kamer. Zatem prośba: szanujmy przestrzeń publiczną.

Kanaliza w Krobi czeka na prąd

Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna
w Krobi mogłaby już funkcjonować, ale
firma energetyczna ma długie procedury
podłączania zasilania do przepompowni.
To powoduje uciążliwe już dla wszystkich wstrzymywanie odbioru ścieków
z posesji. Mamy zapewnienie, że w styczniu sprawa zostanie załatwiona, lecz na
wszelki wypadek przygotowujemy wyjście awaryjne, po to, aby rzeczywiście
od nowego roku można było skorzystać
z wybudowanych podłączeń.
Tekst i fot. (JN)
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Zapamiętajcie tę datę: 30 stycznia 2022 roku

To będzie już 30. Finał!

Lubicki sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy po raz trzeci
szykuje się do akcji.
Znowu będzie się działo. Ale ze względu
na niepewną sytuację epidemiologiczną
lubicki sztab zdecydował, że spotykamy

się głównie na zewnątrz. Już dziś zapowiadamy zatem kolejny bieg „Z biegiem
Drwęcy”, morsowanie w Józefowie
i spacer z pupilem, czyli te wydarzenia,
które w ubiegłym roku cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.
W kilku sołectwach odbędą się także lokalne kiermasze, a Złotoria szykuje bal
„Dar Serca”.
Na finałowe wydarzenia z licytacjami
w tym roku zapraszamy wszystkich do
Amfiteatru w Lubiczu Górnym.
Osoby, które chcą czynnie zaangażować
się w Finał prosimy o kontakt ze sztabem – wolontariuszy, chętnych do prze-

kazania fantów lub przedsiębiorców,
którzy w swoich sklepach czy zakładach
usługowych chcieliby wystawić puszkę
stacjonarną. Kontakt przez FB Sztab
Wośp Lubicz Dolny lub e-mail sztab.
wosp.lubicz@gmail.com.
Przygotowania trwają, wszystkie szczegóły bliżej terminu Finału znajdziecie na
FB Sztab Wośp Lubicz Dolny.
Zbiórka pieniędzy na Orkiestrę
w 2022 r. posłuży zapewnieniu najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci.
Gmina Lubicz wspiera sztab organizacyjnie i logistycznie.
(KM)

Podsumowanie 2021 roku. Nagrody i wyróżnienia

Docenieni przez władze gminy
Jak co roku w grudniu ogłaszamy nazwiska sportowców, którzy otrzymają
nagrody za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2020/2021. Ale wyróżnienia
trafią także do innych osób.
Nagrody dla sportowców przyznawane
są na podstawie ustawy o sporcie, a także uchwały Rady Gminy Lubicz. Oto nazwiska sportowców docenionych przez
władze gminy:
1. Łukasz Owsian – kolarstwo
2. Maciej Kwiatkowski – kolarstwo
3. Olga Wankiewicz – kolarstwo
4. Daniel Rochna – kolarstwo
5. Adam Pieszak – tenis ziemny
6. Wiktoria Sajnóg – skoki na trampolinie
7. Barbara Pilarska – żeglarstwo
8. Aleksander Jankowski – karate
9. Natalia Fijałkowska – tenis ziemny
10. Oliwia Obuszewska – taniec współczesny
11. Blanka Żywica – lekkoatletyka
12. Krystian Żywica – lekkoatletyka

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Oskar Streich – wioślarstwo
Kacper Polański – wioślarstwo
Wiktoria Dąbrowska – kickboxing
Wiktoria Ryczkowska – taniec nowoczesny
Jerzy Kowalski – wioślarstwo
Piotr Kopyciński – tenis ziemny
Józef Kopyciński – tenis ziemny
Filip Król – pływanie w płetwach
Oliwia Kuszel – tenis ziemny
Wojciech Kopyciński – triathlon
Julia Hakobyan – wioślarstwo
Franciszek Jarkiewicz – taniec towarzyski
Jakub Słowik – lekkoatletyka
Julia Cylka – wioślarstwo
Witold Czyża – judo
Natalia Skierkowska – kolarstwo
Aleksander Szmajda – kickboxing
Łukasz Szmajda – kickboxing
Szymon Guranowski – hokej
Weronika Lipertowicz – wioślarstwo
Emil Rau – karate tradycyjne
Julia Dąbrowska – wioślarstwo
Jakub Wenker – hokej

36.
37.
38.
39.

Amelia Cylka – wioślarstwo
Jan Szczepański – taniec sportowy
Filip Rau – karate tradycyjne
Kacper Rempalski – skoki na trampolinie
Wpłynęło 46 wniosków. Na podstawie
uchwały pozytywnie zostało rozpatrzonych 39 na łączną kwotę 27 725 zł. Siedem wniosków odrzucono. Nagrody mają
zostać wręczone 30 grudnia na uroczystości podsumowującej rok, jeśli nie zostanie
odwołana z powodów epidemicznych.
Na tym samym wydarzeniu wójt Marek
Nicewicz ogłosi kto w tym roku otrzyma nagrody wójta. Nazwiska laureatów
podamy w następnym „Gońcu”. Listy
gratulacyjne zostaną wręczone także
uczniom, którzy jesienią dostali nagrody wójta i przewodniczącego rady. Przelewy do wyróżnionych trafiły już kilka
miesięcy temu, ale galę oświatową musieliśmy odwołać, ponieważ część klas
i nauczycieli tuż przed uroczystością
sanepid skierował na kwarantannę.
(KM)

Panie zagrały
w pingla
W listopadzie gmina Lubicz wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Od Pokoleń”
w Mierzynku zorganizowali turniej tenisa
stołowego KGW. Jakież to były emocje!
Turniej, w atmosferze towarzyskiej, ale
jednak pod czujnym okiem sędziów Marcina i Stanisława Cieślewiczów ze Złotorii,
wygrało KGW w Brzeźnie reprezentowane
przez Agnieszkę Janiaczyk-Dąbrowską
i Klaudię Wilmanowicz. II miejskie zdobyła
drużyna gospodarzy, czyli Mierzynka, a III
Młyniec Pierwszy. W turnieju wzięły jeszcze
udział panie z Krobi (dwa koła), Brzezinka,
Młyńca Drugiego i Grębocina (koło i Klub
Kobiet Kreatywnych). Fot. (ML)
Wydawca: Urząd Gminy Lubicz. 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. 56 621 21 00, e-mail: pr@lubicz.pl, www.lubicz.pl
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KRÓTKO
24 grudnia i 7 stycznia 2022 roku
Urząd Gminy będzie nieczynny.
Filia biblioteki w Gronowie przenosi
się do wyremontowanego byłego budynku miejscowej szkoły, dlatego od 22
grudnia będzie nieczynna. W nowym
miejscu zostanie otwarta 10 stycznia.
Bezpłatne porady obywatelskie
i prawne w urzędzie gminy do odwołania odbywają się zdalnie. Kontakt
wyłącznie w godzinach dyżurów: wtorek 10.00-14.00 Marek Bednarczyk doradca obywatelski, tel. 515 999 951;
poniedziałek, czwartek i piątek 10.0014.00 Karolina Sokołowska - radca
prawny/mediator, tel. 537 233 391.
W 2021 roku honorowi dawcy krwi
z naszej gminy oddali krew w ramach
czterech akcji organizowanych przez
gminne koło, łącznie przekazując potrzebującym 70 litrów krwi. W przyszłym roku pierwsza akcja, związana
z WOŚP, odbędzie się 29 stycznia.
Kolejne: 9 kwietnia, 25 czerwca, 27
sierpnia i 29 października.
Osoby bezdomne potrzebujące pomocy prosimy zgłaszać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu przy ul. Toruńskiej 56 lub pod
nr tel. 56 674 21 55. Lubicki GOPS
znajdzie dla nich miejsce, w którym
będą mogły spędzić ten mroźny czas
w godnych warunkach.
Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”
otrzymała wyróżnienie specjalne
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dla podmiotów
ekonomii społecznej. Tegoroczne laury
zostały przyznane za lata 2020-2021.
Dotyczyły zaangażowania na rzecz
podmiotów ekonomii społecznej
regionu oraz działań mających na celu
ochronę zagrożonych miejsc pracy
w tym sektorze w czasie pandemii COVID-19.W imieniu „Lubiczanki” list
gratulacyjny odebrał prezes Mirosław
Jackiewicz. Przypomnijmy, że spółdzielnia powstała w kooperacji dwóch
gmin: Lubicz i Obrowo. Jest firmą
działającą na rzecz społeczeństwa,
starając się odpowiadać na potrzeby
mieszkańców tych gmin. Od początku
skupia się na działaniu w wielu obszarach, wykonując usługi porządkowe,
gospodarcze i opiekuńcze. Zyski przeznacza na cele społeczne i zawodowe.
Więcej www.lubiczanka.pl.
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

