
Taka placówka, jak w Gronowie jest 
ewenementem w skali województwa, 
a może i kraju. W budynku po byłej 
szkole uroczyście otwarto Dzienny 
Dom Senior+, który sąsiaduje z przed-
szkolem, biblioteką i świetlicą wiejską.

Teraz to miejsce tętni życiem kilku po-
koleń. Pierwsze było tu przedszkole. 
Gmina zaadoptowała część budynku 
szkoły podstawowej w Gronowie na 
oddziały dla najmłodszych, proponu-
jąc kolorowe i przyjazne przestrzenie 
oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
To miało przyciągnąć do szkoły więcej 
uczniów, których liczba od wielu lat 
spadała. Jednak zdecydowana więk-
szość rodziców zdecydowała się posłać 
dzieci do innych placówek. W Gronowie 
w ostatnim roku funkcjonowania szkoły 
pozostało 21 uczniów, których uczyło 21 
nauczycieli.

Decyzja o likwidacji szkoły była bar-
dzo trudna dla władz gminy, zarówno 
dla wójta, jak i radnych, ale wydawała 
się jedyną racjonalną. Wójt Marek Ni-

cewicz obiecał, że budynek zostanie 
przeznaczony na potrzeby społeczności 
lokalnej. I dokładnie tak się stało.
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Gronowo zyskało potrzebny i funkcjonalny budynek

Tętni życiem kilku pokoleń

Na zdjęciu: wójt Lubicza Marek Nicewicz, Mateusz Czarnowski - pełnomocnik woje-
wody ds. seniorów, Jan Krzysztof Ardanowski - przewodniczący prezydenckiej Rady 
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, dyrektor GOPS Anna Sikorska, poseł Iwona 
Michałek, kurator kujawsko-pomorski Marek Gralik oraz Edyta Zakrzewska - dyrektor 
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Fot. (BNL)

Świąt spokojnych,  
spędzonych w ciepłej atmosferze,  

miłości i zdrowia

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz
Zbigniew Barcikowski

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz



Toaleta w oku kamery

Policjanci z Dobrzejewic, dzięki sygnałom od mieszkańców i monitoringowi, ujęli 
sprawcę zniszczeń w toalecie publicznej w Lubiczu Górnym. Podziękowania dla Komi-
sariatu Policji w Dobrzejewicach i naszych mieszkańców, którzy pomogli w tej sprawie. 
Toaleta jest dostępna dla wygody mieszkańców. Dlatego prosimy o korzystanie z niej, 
a nie obok niej, co niestety notorycznie nagrywają kamery z każdej strony. Apelujemy 
także o właściwe korzystanie z budynku, m.in. nie podkładajmy kamieni pod drzwi, bo 
powodują uszkodzenia.

Program Czyste Powietrze

Wymieniamy piece 
na ekologiczne

Te statystyki są imponujące. Nasi 
mieszkańcy do Programu „Czyste 
Powietrze” złożyli wnioski o dotacje 
na ponad 10 mln zł!

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Gminy Lubicz zaangażował 
się w pomoc mieszkańcom w zdobyciu 
finansowania na wymianę „kopciuchów” 
i inne przedsięwzięcia z Programu „Czy-
ste Powietrze”. W urzędzie powstał spe-
cjalny punkt informacyjno-konsultacyj-
ny programu. Mieszkańcy gminy mogą 
tu skorzystać ze wsparcia pracowników 
w procesie składania wniosków o dofi-
nansowanie i ich rozliczanie.
Szczegółowe informacje na ten te-
mat są zamieszczone na www.lubicz.
pl w zakładce Informator/Punkt Pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Informa-
cji udzielają także pracownicy Urzędu 
Gminy Lubicz: pod numerem telefo-
nu 56 621 21 29 bądź poprzez e-ma-
il: czystepowietrze@lubicz.pl.
Do tej pory odbyły się także cztery spo-
tkania informacyjne z mieszkańcami 

poświęcone programowi. Ostatnie, 29 
marca, w Lubiczu Dolnym poprowadził 
doradca energetyczny Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu Karol Adamek. 
Dotyczyło ono ogólnych zasad „Czyste-
go Powietrza” oraz zmian obowiązują-
cych od 25 stycznia br. Kolejne spotka-
nie planowane jest pod koniec drugiego 
kwartału, a o jego dokładnym terminie 
na pewno poinformujemy, m.in. na na-
szej stronie i FB Gmina Lubicz.
A oto kilka interesujących statystyk.
Punkt konsultacyjno-informacyjny 
w Urzędzie Gminy Lubicz działa od czerw-
ca 2021 r. Za jego pośrednictwem złożono 
142 wnioski na kwotę prawie 2 mln zł, a 63 
wnioski o płatność już rozliczono.
Natomiast od początku istnienia progra-
mu, czyli od września 2018 r., mieszkań-
cy naszej gminy złożyli 649 wniosków 
o przyznanie dotacji na prawie 10,5 mln 
zł oraz o udzielenie pożyczek na prze-
szło 550 tys. zł. Do tej pory łącznie za-
warto 568 umów na ponad 9,2 mln zł.

(KM)

Spotkanie marcowe otworzył zastępca wójta Wojciech Rakowiecki, a poprowadził Karol 
Adamek z WFOŚiGW w ramach programu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE”. Fot. (ROŚ)

GOSPODArKA 
ODPADAmI

• Od marca zmieniły się godziny 
otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Lubiczu 
Górnym. Mieszkańcy odpady ko-
munalne z gospodarstw domowych 
mogą tu zostawić bezpłatnie. PSZOK 
jest czynny od wtorku do piątku 
w godz. 10.00-18.00, a w soboty 
9.00-14.00, tel. 797 999 886 (czyn-
ny w godzinach funkcjonowania). 
Więcej na ten temat: www.lubicz.pl 
w Informatorze w zakładce PSZOK.

• Od kwietnia bioodpady w na-
szej gminie odbierane są częściej. 

W miejscowościach o zabudowie 
zwartej co drugą sobotę, a w miej-
scowościach o zabudowie rozpro-
szonej dwa razy w miesiącu (w lip-
cu trzy). Tegoroczny harmonogram 
wywozu odpadów wysłaliśmy do 
każdego z gospodarstw domowych 
na początku roku, ale można go 
także znaleźć na www.lubicz.pl 
w zakładce Wywóz odpadów” gdzie 
umieściliśmy również wszystkie 
najważniejsze informacje związane 
z gospodarką odpadami.

(KM)

CEEB. Zdeklaruj się

Czym palisz?
Coraz mniej czasu zostało miesz-
kańcom na złożenie deklaracji do 
CEEB dotyczącej używanego źródła 
ciepła w domu. 

Termin doręczenia deklaracji źródeł 
ciepła i spalania paliw do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) upływa z końcem czerwca. 
Przypominany, że ten ogólnopolski 
obowiązek dotyczy każdego właści-

ciela lub zarządcy nieruchomości.
Deklarację możemy przekazać 
w dwóch formach: elektronicznej, 
czyli przez Internet na stronie https://
zone.gunb.gov.pl lub w papierowej – 
dostarczając wypełniony dokument do 
Urzędu Gminy Lubicz.
Stosowne wzory deklaracji oraz infor-
mator dla właścicieli i zarządców bu-
dynków znajdziecie na www.lubicz.pl.

(KM)

Wójt przedstawił plany

rozmowy z sołtysami
Cykliczne spotkania wójta Marka 
Nicewicza i kadry urzędu ze wszyst-
kimi sołtysami mają miejsce w każ-
dym kwartale i jak oceniają wszyscy 
uczestnicy są bardzo potrzebne. Po-
zwalają skoordynować wiele działań, 
wymienić się pomysłami, inicjatywa-
mi, podjąć wspólne przedsięwzięcia. 

Przy okazji z pierwszej ręki (od wójta 
i urzędników) sołtysi uzyskują wszelkie 
informacje i zapoznają się z planami. 

Ostatnie spotkanie odbyło się 23 marca 
na zakończenie pierwszego kwartału. 
Udało się m.in. skoordynować kolejne 
kroki wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, 
zaplanować terminy wrześniowych zebrań 
wiejskich, przygotować plany inwestycji 
w każdym z sołectw. Omawiano także 
uwagi od mieszkańców dotyczące dróg, 
śmieci i organizacji zajęć oraz wydarzeń 
w poszczególnych miejscowościach. Ko-
lejne takie zebranie pod koniec czerwca. 

(JN)
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Jedna z najbardziej podziurawionych 
i zniszczonych dróg w naszej gminie, 
prowadząca z centrum Gronowa do 
byłej jednostki wojskowej wreszcie 
zmieni swoje oblicze. 

W marcu została podpisana umowa z wy-
konawcą - ZDB Rogowo, który deklaruje 
rozpoczęcie prac latem tego roku, plano-
wane zakończenie to koniec marca 2023 r.
Na prawie kilometrowym odcinku, od OSP 
w Gronowie do starej jednostki wojskowej, 
powstanie jezdnia asfaltowa o szerokości 5 
metrów (2 pasy po 2,5m). Dodatkowo od 

remizy strażackiej do końca zabudowań 
będzie wykonany chodnik prawostronny 
o szerokości 2 m z kostki betonowej, a po 
lewej stronie pobocze o szerokości 1 m.
Na dalszym odcinku (czyli od miejsca, 
gdzie kończy się chodnik do jednostki) za-
projektowano pobocze prawostronne, sze-
rokości 1 m. Wykonawca wykona także 
wjazdy do posesji i urządzi tereny zielone.
Inwestycja pochłonie brutto niespełna 
2 mln zł, z czego 808 462 tys. zł to do-
finansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

(JN)

W Grabowcu pojawił się nowy przystanek

Będzie krótszy czas przejazdu do Torunia

nowa linia 135 rusza w trasę
Od 1 maja mieszkańcy Lubicza Gór-
nego, Dolnego oraz Krobi będą mogli 
w godzinach szczytu szybciej, spraw-
niej i zgodnie z rozkładem jazdy do-
trzeć do Torunia. 

Uruchamiamy bowiem planowaną od 
kilku miesięcy nowa linię autobusową 
nr 135. Zapowiadaliśmy to w poprzed-
nim „Gońcu”. 135 pojedzie do Torunia 
w godzinach porannego i popołudnio-
wego szczytu (między 6.30 a 9.30 oraz 
od 15.00 do 17.00) zmienioną, a więc 
uproszczoną trasą. Szczegółowo pre-
zentuje to załączona mapka. Zmiana 
przebiegu trasy dotyczy samego Lubi-
cza Górnego oraz daje możliwość prze-
siadki na tramwaj na przystanku przy 
szpitalu dziecięcym.
W kwietniu pracownicy Urzędu Gminy 
Lubicz udali się w podróż na Plac Kata-
rzyny trzema alternatywnymi drogami. 
Okazało się, że dotarcie standardowym 
autobusem nr 35 z Krobi lub Lubicza do 
Placu Katarzyny zajmuje ponad godzinę 
i jest o ponad 15 minut dłuższe niż prze-
jazd nowym wariantem 135. Przesiadka 
z autobusu przy szpitalu dziecięcym (ul. 
Ligi Polskiej/3 Maja) na tramwaj, na 

który czeka się nie dłużej niż 4 minuty, 
powoduje, że na Pl. Katarzyny dotrzemy 
w niecałą godzinę. W przypadku miesz-
kańców Krobi trasa jest szybsza średnio 
o 12 minut, a w przypadku mieszkańców 
Lubicza Górnego o 5 min. 
- Testowane rozwiązanie daje nie tyl-
ko krótszy czas przejazdu do celu, ale 

co bardzo istotne urealnia rozkłady jaz-
dy – podkreśla wójt Marek Nicewicz. 
- Obecnie opóźnienia w rozkładach 
jazdy sięgają 20 minut. 
Linia nr 135 jest rozwiązaniem pi-
lotażowym, wpisującym się zmiany 
komunikacyjne, jakie niebawem, po 
zakończeniu budowy parkingu przy ul. 

Dziewulskiego, zostaną wprowadzo-
ne w Toruniu. To oznacza, że już teraz 
musimy zacząć zmieniać nasze stare 
przyzwyczajenia. Władze gminy Lubicz 
współpracują w tej sprawie z Toruniem, 
tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć inte-
resy naszych mieszkańców.

(JN)

Droga do jednostki w Gronowie

Budowa już latem
Zmiana przystanków

Pętla w Grabowcu
Od 11 kwietnia wsiadanie do autobu-
sów MZK jadących w stronę Torunia 
odbywa się w zmienionej lokalizacji. 

Chodzi o nowy przystanek wybudowany 
na nowej pętli pod kościołem. Uwaga! 
Przystanek dla wsiadających w stronę 
Osieka, czy też wysiadających w Gra-
bowcu w drodze z Torunia, pozostaje na 
razie bez zmian.
Zakończyła się budowa nowej pętli au-
tobusowej w Grabowcu pod kościołem. 
Pętli, która na przyszłość daje możliwość 
wydzielania odrębnych kursów tylko do 

Grabowca bez dalszej jazdy do Osieka. - 
Przewidujemy, że w przyszłym roku trze-
ba będzie zwiększyć częstotliwość kursów 
na trasie Grabowiec – Toruń, chociażby 
z racji przepełnienia pojazdów. Pętla po-
zwoli na wprowadzenie dodatkowych kur-
sów tylko na terenie naszej gminy – mówi 
wójt Marek Nicewicz. Dodatkową zaletą 
nowej pętli jest poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców wsiadających 
do autobusów. Zamiast przy ruchliwej 
drodze wojewódzkiej 654, na spokojnym 
przystanku poza tą jezdnią.

Tekst i fot. (JN)

Zapraszamy od ul. Toruńskiej

Powrót do normalności
Główny budynek Urzędu Gminy Lu-
bicz funkcjonuje tak, jak przed ogło-
szeniem pandemii. 

Przed wiele miesięcy przyjmowaliśmy 
mieszkańców w specjalnie do tego za-
adaptowanej sali od tyłu budynku. Te-
raz wróciliśmy do rozwiązań, które były 
przed pandemią. Do urzędu wchodzimy 
już głównym wejściem od strony ul. To-
ruńskiej. Biuro Podawcze znajduje się 
na parterze, w pokoju nr 9.

Wójt Marek Nicewicz przeorganizował 
także strukturę urzędu. Referat Gospo-
darki Odpadami przekształcił w Referat
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Dróg. Do zespołu byłego referatu od-
padów dołączyli pracownicy zajmujący 
się komunalką i drogami, którzy dotąd 
pracowali m.in. w referacie inwestycji.
Wszystkie najważniejsze telefony 
i e-maile do poszczególnych referatów 
znajdziecie Państwo na www.lubicz.pl 
pod hasłem Kontakt.

(KM)

w godzinach szczytu 
PoRanek

w godzinach szczytu 
PoPołudnie
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Gronowo zyskało potrzebne miejsce 

Tutaj tętni życie 
Taka placówka, jak w Gronowie jest 
ewenementem w skali województwa, 
a może i kraju. W budynku po byłej 
szkole uroczyście otwarto Dzienny 
Dom Senior+, który sąsiaduje z przed-
szkolem, biblioteką i świetlicą wiejską.

Dokończenie ze str. 1
Pierwsze było tu przedszkole. Po grun-
townym remoncie budynku od początku 
tego roku zaczęły urządzać się w nim 
kolejne środowiska. W przestronnych 
i komfortowych wnętrzach powstały 
Dzienny Dom Senior+, filia biblioteki 
publicznej (czytelników od razu przy-
było), a także świetlica wiejska.
30 marca odbyło się oficjalne otwarcie 
odnowionego obiektu. Zarówno on, 
jak i panująca w nim atmosfera zrobiły 
pozytywne wrażenie na wielu znamie-
nitych gościach, a uczestnicy placówki 
nie kryli zadowolenia.

Drugie życie seniora
- Robimy różne różności, co tylko przyj-
dzie do głowy naszym opiekunkom, to 
nam pokażą, a my takie zdolne jesteśmy, 
że naprawdę wszystko wykonujemy – 
opowiadała Telewizji Polskiej Elżbieta 
Żerkowska, uczestniczka Dziennego 
Domu Senior+.
- Chcieliśmy stworzyć miejsce, które 
po prostu przyda się mieszkańcom – 
podkreślał wójt Marek Nicewicz, wójt 
gminy Lubicz.
- Obiekt posiada pomieszczenie ogólno-
dostępne, pełniące funkcję sali spotkań, 
pomieszczenie poradni indywidualnej, 
pomieszczenie socjalne, pralnię, poza 
tym aneksy kuchenne ze sprzętem i urzą-
dzeniami do przygotowywania posiłków, 
łazienkę i toalety oraz szatnię. Jest też 
pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno
-ruchowych – wymienia radny z Grono-
wa Krzysztof Zając, który cieszy się, że 
sołectwo, w którym mieszka zyskało tak 
potrzebny i funkcjonalny obiekt.

Rozwijają talenty
Osoby po 60. roku życia mogą tutaj 
skorzystać m.in. z prowadzonych przez 
animatorów warsztatów rozwijania 
umiejętności i zainteresowań, fizjotera-
pii, poradnictwa zdrowotnego, psycho-
logicznego, prawnego oraz socjalnego. 
Ćwiczą i chodzą na spacery. - Działania 
te mają na celu aktywizację seniorów, 
zagospodarowanie im czasu wolnego, 
a w konsekwencji dłuższe zachowanie 
sprawności psychofizycznej – mówi 
Marta Rębska z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubiczu, który 
prowadzi placówkę.
- Wykorzystanie pewnej wiedzy, do-
świadczenia życiowego, pewnej mądro-
ści życiowej ludzi starszych, którzy mogą 
również młodszym mówić, co faktycznie 
w życiu jest ważne, to wszystko można 
zapewnić również w tego typu ośrodkach 
– stwierdził Jan Krzysztof Ardanowski, 
przewodniczący prezydenckiej Rady ds. 
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Wszystkie skupione w byłej szkole śro-
dowiska już zaczęły ze sobą współpraco-
wać, dając sobie nawzajem wiele radości 
i wzbogacając swoją codzienność.
Na tym nie koniec. W pobliżu odnowio-
nego budynku, na boisku szkoły, powsta-
nie nowy obiekt, od podstaw – Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkaniowe, o którym 
pisaliśmy już „Gońcu”, ale do tematu 
zapewne będziemy wracać. (KM)

Z atrakcji Dziennego Domu Senior+ 
korzysta 44 seniorów z terenu gminy 
Fot. (BNL)

Pan Gabryś 
już na 
emeryturze
Gabriel Witkowski pracownikiem gospo-
darczym w Urzędzie Gminy Lubicz był 20 
lat, ale za sobą ma 41 lat pracy, więc zde-
cydował o przejściu na emeryturę. Pana 
Gabysia pożegnał wójt Marek Nicewicz 
oraz koleżanki i koledzy z pracy. Będzie 
nam brakowało siły pana Gabrysia (kto 
przeniesie te ciężkie paczki z „Gońcem”?) 
oraz jego umiejętności „złotej rączki”. 
Panie Gabryniu, życzymy zdrowia i powo-
dzenia. Fot. (JN)

Świetlice wiejskie działają

Wybierzcie coś dla siebie
Wolisz zajęcia kreatywne czy rucho-
we? Ruszył cykl różnego rodzaju 
stałych zajęć w naszych gminnych 
świetlicach. Do udziału i integracji 
zachęcamy także Ukraińców.

Brzezinko świetlica OSP:
• zajęcia świetlicowe dla dzieci w po-

niedziałki w godz.17.00-19.00,

Grębocin:
• świetlica ul. Szkolna 8

 » spotkania KGW w środy od 
godz.14.00,

 » zajęcia świetlicowe dla dzieci 
w czwartki i piątki w godz. 14.30-
16.30,

 » spotkania Klubu Kobiet Kreatyw-
nych każdy ostatni piątek miesią-
ca od godz.18.00,

• kaplica przy kościele w Grębocinie:
 » spotkania Klubu Seniora „Złota 

Jesień” w czwartki w godz.17.00-
19.00

Gronowo świetlica:
• terapeuta uzależnień we wtorki 16.30 

– 17.30,
• zajęcia świetlicowe dla dzieci w po-

niedziałki w godz.15.00-17.30,
• zajęcia biblioterapii dla dzieci i mło-

dzieży w każdą 1 i 3 sobotę miesiąca 
w godz. 10.00-12.00;

Kopanino świetlica:
• zajęcia świetlicowe dla dzieci w piąt-

ki w godz.16.30 – 18.00;

Krobia świetlica:
• zajęcia sportowe – brydż w ponie-

działki w godz. 17.00-21.00,
• zajęcia sportowe ping-pong + szachy 

we wtorki w godz. 16.30-20.00,
• spotkania Kobiet Aktywnych w Kro-

bi w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca w godz. 17.30-20.00,

• spotkania DKK w ostatni wtorek lub 
czwartek miesiąca w godz.18.00-20.30,

• zajęcia sportowe – joga w środy 
w godz. 16.00-19.00,

• zajęcia sportowe – tenis + szachy 
w czwartki w godz.16.30-20.00,

• spotkania KGW w czwartki w godz. 
17.00-21.00,

• zajęcia taneczne (tańce w kręgu) - grupa 
początkująca w piątki od godz.17.00,

Lubicz Dolny:
• sala gimnastyczna SP Lubicz Dolny:

 » zajęcia taneczno-ruchowe dla 
dzieci i całych rodzin w ponie-
działki w godz.17.30-18.30;

 » zbiórki harcerek w soboty 
w godz.10.00-12.30,

• świetlica ul. Toruńska 56:
 » zbiórki zuchowe w poniedziałki 

od godz.18.00,
 » spotkania z terapeutą uzależnień 

we wtorki w godz. 9.00-16.00,
 » spotkania Stowarzyszenia Poko-

lenia we wtorki od godz.16.00,
 » spotkania Stowarzyszenia One 

Passion One Love WP w środy 
od godz.16.00,

 » spotkania Klubu Seniora Arka 
w czwartki od godz.16.00,

 » spotkania grupy AA w piątki od 
godz.17.30,

• boisko orlik przy SP:
 » zajęcia sportowe w weekendy 

w godzinach popołudniowych,

Lubicz Górny 
świetlica przy ul. Bocznej 4:
• zajęcia świetlicowe dla dzieci ponie-

działek-piątek w godz.14.00-18.00,
• spotkania Klubu Seniora „Lubicza-

nie” w poniedziałki w godz.17.00-
20.00,

• spotkania Klubu Seniora GOPS po-
niedziałek -środa w godz.8.15-14.15,

• spotkania Stowarzyszenia „Lubicza-
nie” co druga środa w godz.17.00-
20.00,

• spotkania Klubu Seniora „Dolina 
Drwęcy” w czwartki w godz.17.00-
20.00,

• spotkania Stowarzyszenia Miłośni-
ków Lubicza Górnego co drugi pią-
tek od godz.18.00,

Mierzynek świetlica:
• zajęcia taneczno-fitnessowe dla 

całych rodzin w czwartki w godz. 
18.00-19.00.

Młyniec Drugi świetlica:
• zajęcia świetlicowe dla dzieci ponie-

działek i czwartek w godz. 16.30-19.00;
• warsztaty fotograficzne ostatnia so-

bota miesiąca od godz.11.00,

Rogowo świetlica OSP:
• zajęcia taneczno-fitnessowe dla całych 

rodzin we wtorki w godz.18.00-19.00.

Złotoria sala gimnastyczna SP:
• zajęcia sportowe dla dzieci– tenis – 

w poniedziałki w godz.18.30-19.30 
i piątki w godz. 18.00-20.00.

(DB)

Przed świętami zajęcia stroikowe odbyły 
się w Krobi (na zdjęciu), Lubiczu Gór-
nym i Grębocinie. Fot. (ML)
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Podczas uroczystej gali zorganizowa-
nej w Urzędzie Wojewódzkim w Byd-
goszczy z okazji 60-lecia Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego wójt Marek Nicewicz odebrał 
brązowy medal za zasługi dla WOPR. 

Wyróżnienie zostało przyznane za zorga-
nizowanie, wyposażenie i profesjonalne 
zarządzanie kąpieliskiem w Józefowie 
w okresie ostatnich trzech lat. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że przez ten okres nie 
zanotowano żadnego utonięcia, choć było 
siedem niebezpiecznych sytuacji opano-
wanych przez dyżurujących ratowników. 
Od samego początku pomysłowi utwo-
rzenia kąpieliska w Józefowie przy-

świecał jeden nadrzędny cel - zorga-
nizowanie bezpiecznego wypoczynku 
mieszkańców nad jedynym w naszej 
gminie jeziorem. Ratownicy WOPR do-
cenili zaangażowanie i wkład, jaki wła-
dze i pracownicy gminy wnieśli w ten 
projekt. Służy on z powodzeniem miesz-
kańcom, dając im możliwość przyjem-
nego, a co najważniejsze bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego. 
Przy okazji możemy poinformować, że 
w tym roku Józefowo przejdzie kolejne 
zmiany i w nowej lepszej wersji będzie 
otwarte dla mieszkańców, jak zawsze 
nieodpłatnie od pierwszego dnia waka-
cji, czyli od 25 czerwca.

(JN)

Kąpielisko nad jeziorem w Józefo-
wie działa od trzech lat i co roku jest 
wzbogacane o nową infrastrukturę Fot. 
Archiwum

Przedmioty PrL-u

Wielu z nas jeszcze je pamięta, a niektórzy nadal mają je w swoich domach – przed-
mioty PRL-u. Koło Gospodyń Wiejskich w Kopaninie zebrało z okolic swojego sołectwa 
piękny i historyczny zestaw rzeczy, które wypełniały naszą rzeczywistość ponad 40 
i więcej lat temu. Mogliśmy je zobaczyć na otwartej dla wszystkich chętnych wystawie 
w świetlicy w Kopaninie. Fot. Nadesłane

Dzień kobiet na sportowo

marsz z kijkami ze słodkim finałem
Było odświętnie, życzliwie, sympatycz-
nie, a co najważniejsze na sportowo. 

W tym roku Gminne Święto Kobiet, ze 
zrozumiałych powodów, miało zupełnie 
inną formułę niż w poprzednich latach. 
Tym razem nie było imprezy zamkniętej 
w sali z koncertem i kiermaszami, lecz wy-
darzenie rekreacyjno-ruchowe połączone 
z grą terenową i słodkim finałem. A ponie-
waż pogodna okazała się iście świąteczna 
(słonecznie i ciepło), to szybko na twarzach 
pań zagościły promienne uśmiechy, na 
mecie zaś usłyszeliśmy gromkie: - Dzię-
kujemy, chcemy tak właśnie spędzać czas 
- zdrowo i w przyjaznej atmosferze.
Na to wydarzenie zapraszaliśmy m.in. 
w poprzednim „Gońcu”. W niedzielę 13 

marca kilkadziesiąt kobiet, plus kilku 
panów i dzieci, wzięło udział w space-
rze nordic walking i wcale nie trzeba 
było mieć kijków. W pełnym słońcu 
wspólnie pokonaliśmy ponad 8 km do 
słodkiego finału w Kopaninie, a oko-
liczne lasy zaskoczyły nas kilkoma nie-
spodziankami. 
Na mecie w świetlicy w Kopani-
nie trafiliśmy na atrakcyjną wystawę 
przedmiotów z PRL przygotowaną 
przez panie z KGW Kopanino, dodat-
kowo czekał na nas pyszny poczęstu-
nek, a każda uczestniczka wydarzenia 
otrzymała własnoręcznie wylosowany 
upominek. Kto nie przyłączył się, niech 
żałuje i czeka na następną okazję.

Tekst i fot. (JN)

Z Lubicza Dolnego do Rogówka

Przejazd nową ścieżką
21 marca, czyli w dzień powitania wio-
sny, uczniowie wraz z wójtem wybra-
li się na inauguracyjną przejażdżkę 
nową ścieżką rowerową. 

Grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
w Lubiczu Dolnym ze swoimi nauczycie-
lami i wójtem Markiem Nicewiczem, za-
miast na wagary, wybrała się na rowerową 
przejażdżkę po nowym trakcie rowerowym 
Lubicz Dolny - Jedwabno - Rogówko. 

Rowerzyści przekonali się na własnych 
kołach, że ścieżka wymaga jeszcze 
drobnych prac kosmetycznych, szcze-
gólnie przy niektórych studzienkach 
oraz jakiegoś zabezpieczenia na od-
cinku polnego wzniesienia, gdzie wiatr 
nawiewa ziemię i chwasty. 
Niemniej jednak jechało się komforto-
wo i z uśmiechem na twarzach. Można 
zacząć korzystać.

Tekst i fot. (JN)

WOPR docenił nasze kąpielisko w Józefowie 

Ta urokliwa plaża cieszy od trzech lat

Kąpielisko co roku wzbogacane jest w nową infrastrukturę

Uczestnicy wspólnie pokonali 8 kilometrów. Pogoda sprzyjała wycieczce
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Na naszym terenie oficjalnie mieszka 
około 350 uchodźców z Ukrainy, ale 
szacujemy, że jest ich więcej. Miesz-
kańcy oraz gmina od samego począt-
ku zaangażowali się w pomoc naszym 
sąsiadom wypędzonym ze swojego 
kraju przez wojnę.

Niewyobrażalna tragedia, jaka spotkała 
Ukrainę poruszyła serca nas wszystkich. 
W pośpiechu uciekający przed wojną 
Ukraińcy zamieszkali w ponad 80 do-
mach w gminie Lubicz. 
Mieszkańców, którzy przyjęli uchodź-
ców na własną rękę prosimy o prze-
słanie na adres e-mailowy k.czop@
lubicz.pl kilku informacji dotyczących 
uchodźców. To bardzo ważne! Prosimy 
o następujące dane: imię i nazwisko, 
płeć, wiek (data urodzenia), nr paszpor-
tu, adres pobytu, od kiedy osoba/osoby 
znajdują się pod wskazanym adresem, 
dane kontaktowe mieszkańca, który 
przyjął uchodźców, miejsce przekro-
czenia granicy (czy była przekroczona 
granica polsko-ukraińska?) oraz inne 
informacje (zwierzęta, niepełnospraw-
ności, itp.). W przypadku opuszczenia 
lub zmiany lokalizacji również koniecz-
ne jest poinformowanie nas o tym. Te 
dane są niezbędne do m.in. rozdyspo-
nowania ewentualnej pomocy, udziela-
nia pomocy w poszukiwaniu pracy oraz 
zorganizowania edukacji dla dzieci.

Dzieci
Wśród Ukraińców znajduje się duża grupa 
dzieci: 28 małe, 36 w wieku przedszkol-
nym, 108 szkoły podstawowej i 15 szkoły 
średniej. Są one dowożone do szkół, gmi-
na zapewnia im również obiady.
Każde środowisko starało się w jak naj-
lepszy sposób przyjąć Ukraińców do 
swojego grona. 
Dzieci otrzymały na powitanie przy-
gotowane przez Urząd Gminy Lubicz 
pakiety antystresowo-powitalne. Dodat-
kowo Ukrainka pani Diana, mieszkająca 
od jakiegoś czasu w Lubiczu Górnym, 
przeszkoliła panie przedszkolanki w za-
kresie zwrotów, słownictwa i obyczajów 
dzieci ukraińskich.
W każdej naszej bibliotece Ukraińcy 
mogą skorzystać z internetu, zeskano-
wać czy skopiować dokumenty, znaleźć 
pomoc w wyszukaniu kontaktów do po-
trzebnych instytucji.
W Zlotorii dla obywateli Ukrainy zorgani-
zowano kursy językowe. Pierwsza edycja 
wystartowała 24 marca. Zajęcia są prowa-
dzone w szkole przez pracowników na-
ukowych UMK – mieszkańców sołectwa 
dwa razy w tygodniu w godzinach popo-
łudniowych. Cały kurs trwa 7,5 tygodnia. 
Na kolejną edycję, która ruszy od połowy 
kwietnia, można zapisywać się na bieżąco, 
pisząc na e-mail aluka@umk.pl.

Również nasze sołectwa, jak zawsze 
zresztą, stanęły na wysokości zadania. 
W wielu miejscowościach zbierano dary, 
organizowano pomoc, kwatery, spotka-
nia, zajęcia czy festyny. Przedsiębiorcy 
z darami jeździli na Ukrainę.
W świetlicy w Brzeźnie od początku 
marca funkcjonuje Gminny Punkt Zbiór-
ki Darów dla Ukrainy. Punkt jest czynny 
w środy i piątki w godzinach od 18.00 
do 19.00 (adres Brzeźno 70). Naszych 
gości z Ukrainy zapraszamy po odzież, 
produkty spożywcze, w tym mąkę, ma-
karony, mleko modyfikowane, deserki; 
środki higieniczne, butelki dla dzieci, 
szczoteczki itp. Mieszkańców, którzy 
chcieliby wesprzeć obywateli Ukrainy 
prosimy o przekazywanie rzeczy no-
wych lub w bardzo dobrym stanie. 
Wydawaniem i przyjmowaniem pomocy 
(głównie żywności) dla uchodźców zaj-
muje się także Punkt Caritas działający 
przy kościele w Lubiczu Górnym, czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godz. 
16.00 -18.00.

Świadczenia
W urzędzie gminy mamy oznakowanie 
po ukraińsku oraz przetłumaczone wzory 
formularzy. Najważniejszą sprawą, jaką 
Ukraińcy mają tutaj do załatwienia, jest 
uzyskanie numeru PESEL (Budynek B 
Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 24). 
Obsada USC została wzmocniona, ale 

procedura jest długa, a zainteresowanych 
wielu, dlatego najpierw trzeba zarejestro-
wać się i umówić na spotkanie. Jest do tego 
specjalny numer telefonu: tel. 501 927 579. 
Należy zadzwonić pod ten telefon, gdzie 
zostanie podana data i godzina wizyty. 
Przychodząc w wyznaczonym terminie 
trzeba zabrać ze sobą: wypełniony formu-
larz, zdjęcie (jak do dowodu osobistego) 
oraz dokument potwierdzający tożsamość. 
Ukraińcy mają także możliwość uzyskania 
bezpłatnego vouchera na wykonanie zdję-
cia (za usługę płaci gmina).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubiczu wypłaca Ukraińcom jedno-
razowe świadczenia w wysokości 300 
zł na każdą osobę (siedziba główna ul. 
Toruńska 56, Lubicz Dolny) oraz dla 
uprawnionych świadczenia rodzinne na 
dzieci (ul. Toruńska 24). Osoby gosz-
czące Ukraińców mogą uzyskać 40 zł 
dziennie na ich wyżywienie (wnioski – 
siedziba główna GOPS).
GOPS oferuje także pomoc psycholo-
giczną (również w języku rosyjskim). 
Psycholog Ewelina Makowska, przyj-
muje pod adresem ul. Toruńska 56 
w Lubiczu Dolnym (GOPS, pok. nr 4): 
we wtorki, środy i piątki w godz. 7.00-
16.00, a w czwartki 7.00-17.00. Od 16 
marca kontakt telefoniczny z psycholo-
giem jest możliwy także w godzinach 
popołudniowych (do godziny 20.00), 
pod numerem 519 577 798.

Przypominamy także, że nasz ośrodek 
pomocy prowadzi dwie dzienne placówki 
wsparcia seniorów: Dzienny Dom „Se-
nior+” w Gronowie oraz Klub Seniora 
w Lubiczu Górnym. Istnieje możliwość, by 
uchodźcy z Ukrainy w wieku senioralnym 
skorzystali ze wsparcia tych placówek. 
Osoby zainteresowane proszone są o kon-
takt pod numerem telefonu 516 142 013.
Wiele Ukrainek zgłaszających się o po-
moc do GOPS jednocześnie sygnalizuje, 
że chciałaby pracować na swoje utrzy-
manie. Dlatego ośrodek prowadzi także 
bazę przedsiębiorców mogących zaofe-
rować zajęcie uchodźcom. W tej spra-
wie prosimy o kontakt z Martą Rębską 
z GOPS, e-mail: mrebska@gopslubicz.
home.pl, tel. 516 142 013.

Konta
Od 4 kwietnia uchodźcy wojenni z Ukra-
iny, którzy przekroczyli granicę po 23 
lutego 2022 r. mogą zakładać nieodpłat-
ne konta osobiste w Banku Spółdziel-
czym w Grębocinie, Lubiczu Dolnym, 
Lubiczu Górnym, Złotorii. Szczegóły na 
www.lubicz.pl w zakładce Ukraina.
A jeżeli chcecie wesprzeć finansowo wal-
czącą o wolność Ukrainę i jej obywateli, 
skorzystajcie z rachunku, który urucho-
miła gmina Lubicz. Nazwa i adres posia-
dacza rachunku: Urząd Gminy Lubicz, 
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny; 
numer rachunku: 28 9491 0003 0060 
0019 1098 0024, tytuł przelewu (koniecz-
nie): Pomoc dla Ukrainy. Przelewy bez 
tego wpisu w tytule zostaną zwrócone.
Wszystkim osobom zaangażowanym 
w pomoc uchodźcom z Ukrainy dzię-
kujemy za Waszą wrażliwość i okazy-
wane serce.
Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie na www.lubicz.pl w za-
kładce Ukraina.

(KM), Fot. Nadesłane

Obywatele z Ukrainy znaleźli schronienie w naszych domach

Wspólnie pomagamy uchodźcom

ІнформацІя для 
громадян України 

постІйно достУпна на 
нашомУ сайтІ WWW.
LuBICz.PL У закладцІ 

Україна (uKrAInA)

Spotkanie z uchodźcami w Krobi

Gminna zbiórka darów w Brzeźnie
Na bogatym w atrakcje integracyjnym festynie w Złotorii, w który zaangażowało się 
kilka sołectw, m.in. udostępniano Ukraińcom rowery i hulajnogi
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DROGI
Zima odpuściła, więc najszybciej jak to było możliwe rozpoczęliśmy sprzątanie piasku 
z gminnych jezdni i chodników, a brygada równiarkowa pojawiła się w poszczególnych 
sołectwach. Wszędzie tam, gdzie w drogach gruntowych powstały dziury i wyrwy są one 
niwelowane i ubijane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to idealne rozwiązanie, 
ale na takie obecnie możemy sobie pozwolić. Natomiast wszędzie tam, gdzie można 
budujemy nowe nawierzchnie, kilka takich przykładów poniżej.

BRZEZINKO
Brzezinko doczekało się remontu świetlicy OSP, dzięki czemu jest nowa podłoga, 
pomalowane ściany, zakupiono nowy wzmacniacz do nagłośnienia, pod okiem radnego 
Kazimierza Rybackiego trwają przygotowania do postawienia nowej tablicy informa-
cyjno-edukacyjnej przy wzgórzu z kaplicą św. Rocha, a sołtys Jacek Witkowski kupuje 
nową huśtawkę typu bocianie gniazdo na plac zabaw.

GRABOWIEC
Grabowiec będzie miał nową „tyrolkę” na placu zabaw (w miejsce ostatnio zniszczo-
nej), na świetlicy zawisie szyld, a wewnątrz, niestety, musi odbyć się interwencyjny 
remont sufitu zniszczonego po zalaniu. Budowana jest ulica Wiśniowa i Malinowa, 
a pod kościołem powstała nowiusieńka pętla dla autobusów.

GRęBOCIN
W Grębocinie trwa budowa nawierzchni z kostki na ul. Morelowej i Księżycowej, a na 
najtrudniejszej z inwestycji drogowych w gminie, czyli przebudowie ul. Toruńskiej 
zakończono przygotowanie podbudowy drogi, przed nami asfaltowanie.

GRONOWO I GRONóWKO
Gronowo ma nowe miejsca parkingowe pod budynkiem dawnej szkoły, ale największą 
radością jest nowiutka świetlica wiejska - wejście od strony kotłowni - do samodziel-
nego wykorzystania przez radę sołecką i KGW. Ponadto w piwnicy wygospodarowano 
mały schowek na namioty i krzesła. Z kolei plac zabaw w Gronówku został ogrodzony 
płotem panelowym, co poprawi bezpieczeństwo i będzie przeciwdziałać błąkaniu się po 
nim psów.

LUBICZ DOLNy I LUBICZ GóRNy 
Kończymy urządzanie skweru przy przystanku, będzie uzupełniona wytłuczona szyba 
w wiacie. Dawna kaplica, czyli świetlica przy ul. Bocznej wzbogaciła się o wyposażenie; 
zakończono przedłużenie ul. Piaskowej poza pętlę w dół do ul. Zdrojowej. Niebawem 
czeka nas remont chodnika wzdłuż ul. Piaskowej oraz uzupełnienie elementów w amfi-
teatrze i na placu zabaw. Trwają roboty drogowe na ul. Handlowej, będzie wykostkowa-
na cała do styku z ul. Piaskową.

Fotorelacja. Te miejscowości odwiedziliśmy z aparatem

Wiosenne prace w sołectwach

Zdjęcia (JN)
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KrÓTKO
15 kwietnia Urząd Gminy Lubicz bę-
dzie czynny do godz. 12.00, a 2 maja 

w normalnych godzinach pracy.

Jak informuje inwestor, czyli Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, wstrzymanie 

prac przy realizacji ścieżki rowerowej 
Lubicz Górny – Złotoria na odcinku 

w Nowej Wsi, jest spowodowane 
koniecznością doprojektowania 

części kanalizacji deszczowej na tym 
fragmencie. Zakończenie procedury 

projektowej wraz z uzyskaniem odpo-
wiednich decyzji administracyjnych 
planowane jest do połowy 2022 r. Po 

czym ZDW rozpocznie procedurę 
przetargową, aby wyłonić wykonaw-
cę, który dokończy budowę brakują-

cego odcinka ścieżki.

Sztab WOŚP Lubicz oficjalnie rozli-
czony. Po uwzględnieniu wpłat w obcej 

walucie oraz internetowych wpadł 
kolejny tysiąc do końcowego wyniku. 

Łącznie zebraliśmy 128 tysięcy 82 złote 
i 31 groszy! Dziękujemy jeszcze raz.

W maju (8-15) odbędzie się XIX 
Tydzień Bibliotek. Gminna bibliote-
ka w Lubiczu Dolnym zaprasza na 

spotkanie z Małgorzatą Swędrowską 
- autorką książek dla dzieci. Dokładny 
termin nie jest jeszcze ustalony, zatem 

prosimy śledzić FB biblioteki. Filia 
w Lubiczu Górnym zachęca do udziału 

w Dyskusyjnym Klubie Książki dla 
Dzieci /7-10 lat/ w ostatni wtorek mie-
siąca godz. 16.30, po którym odbywają 
się zajęcia z francuskiego. W Gronowie 
powstaje Dyskusyjny Klub Książki dla 
dorosłych - spotkanie organizacyjne 26 
kwietnia godz. 16.30 w filii biblioteki.

Radca prawny nieodpłatnych porad 
w Urzędzie Gminy Lubicz udziela 
od poniedziałku do piątku, poza 

środą, w godz. 10.00-14.00 (budynek 
główny na parterze, wejście od 

strony parkingu).

Rozpoczęła się kwalifikacja wojsko-
wa dla osób z rocznika 2003 (jest to 

rocznik podstawowy) oraz mężczyzn 
urodzonych w latach 1998-2002, 
którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej. Kwalifikacja dla osób 
zamieszkujących w gminie Lubicz 

zostanie przeprowadzona od 3 do 10 
czerwca dla mężczyzn oraz dla kobiet 

29 czerwca w Powiatowej Komisji 
Lekarskiej nr 2 w Toruniu w Mię-
dzynarodowym Centrum Spotkań 

Młodzieży, ul. Łokietka 3. Stawiennic-
two obowiązkowe. Bliższe informacje 

nr tel. 56 621 21 12.

Zachęcamy do regularnego śledzenia 
naszej strony internetowej www.lubicz.

pl, gdzie na bieżąco informujemy 
o wszystkich najważniejszych spra-

wach związanych z gminą. Na gminnej 
witrynie umieściliśmy także wiele 

użytecznych informacji, które mogą 
przydać się na co dzień, np. w zakładce 
Informator kontakty do dzielnicowych.

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

Ryszard Witkowski - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Odszedł przyjaciel szkoły
23 marca na Starych Powązkach 
w Warszawie odbyło się ostatnie po-
żegnanie Ryszarda Witkowskiego 
ps. Romuald, Orliński – przyjaciela 
szkoły podstawowej w Młyńcu Pierw-
szym, polskiego pilota doświadczalne-
go i instruktora lotniczego, żołnierza 
Armii Krajowej odznaczonego, m.in. 
Krzyżem Komandorskim OOP oraz 
medalem Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata. 

W ceremonii pożegnania, oprócz licz-
nych delegacji środowisk lotniczego 
i kombatanckiego, wzięła również udział 
delegacja z gminy Lubicz Wojciech Ra-
kowiecki, zastępca wójta gminy, Ma-
riola Marcinkowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Młyńcu Pierwszym oraz 
Jolanta Przybylak, pilotka i przyjaciółka 
pana Ryszarda, nasza mieszkanka.
Ryszard Witkowski był człowiekiem, 
który w wyjątkowy sposób zapisał się na 
kartach historii. Nie tylko człowiekiem 
wielkiej wrażliwości i wielkiego serca, 
czego świadectwem jest tytuł „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”, ale też 
wyjątkowym pilotem, a swojej pasji oddał 
całe życie. Był pilotem szybowcowym, sa-

molotowym i jednym z pięciu pierwszych 
pilotów śmigłowcowych w Polsce. Jako 
instruktor wychował kolejne pokolenia 
swoich następców. Pracował dla agend 
ONZ (WHO, FAO) na wielu kontynen-
tach. Nikogo dzisiaj nie dziwi widok śmi-
głowca biorącego udział w górskiej akcji 
ratowniczej, ale to właśnie pan Ryszard 
był tym, który dokonał pierwszego, gór-
skiego lądowania śmigłowcem.
Spotkania i rozmowy z panem Ryszardem 
były niezapomnianymi przeżyciami. Za-
pamiętamy go jako niesamowitą osobę, 
z ogromnym poczuciem humoru, o niezwy-
kłej bystrości umysłu, ale przede wszystkim 
kopalnię wiedzy o historii, a o lotnictwie 
w szczególności. Opowieści pana Ryszarda 
słuchało się z otwartymi ustami.
Pan Ryszard szkołę w Młyńcu Pierw-
szym odwiedził trzykrotnie, prowa-
dząc dla uczniów „żywe lekcje historii”. 
Uczestniczył w uroczystym otwarciu 
placówki po termomodernizacji, pod-
czas którego wraz z panią dyrektor od-
słonił tablicę upamiętniającą 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Brał również udział w spotkaniu 
organizowanym przez gminę Lubicz: 
„Sąsiedzi Żydzi” - upamiętnienie ży-

dowskich mieszkańców Lubicza w 80. 
rocznicę ich wysiedlenia”.
Niestety, kolejne spotkanie z panem 
Ryszardem już się nie powtórzy. Ale ani 
szkoła, ani gmina, ani lokalna społecz-
ność o tym wybitnym pilocie nie zapo-
mną. Tym bardziej, że sam pan Ryszard 
zadbał o to, aby pamiątki z nim związa-
ne trafiły właśnie do młynieckiej szkoły.

(WR)

Ryszard Witkowski. 
Fot. www.areoklub.waw.pl

Ciekawi ludzie

Wygrywa w teleturniejach
Mariusz Węgrzyn, pracujący w kio-
sku w Lubiczu Dolnym, to prawdziwa 
skarbnica wiedzy.

Gmina Lubicz ma wielu wspaniałych 
i nietuzinkowych mieszkańców. Jedną 
z takich wyjątkowych postaci jest Ma-
riusz Węgrzyn. Kiosk, w którym od po-
nad 20 lat pracuje, to element na stałe 
wpisany w krajobraz Lubicza Dolnego. 
Być może nie wszyscy wiedzą, że ten 
uprzejmy i skromny pan z kiosku, który 
podaje nam gazetę czy bilet autobusowy, 
to prawdziwa skarbnica wiedzy.
Pasją pana Mariusza jest wiedza. Jak wy-
pada na teście z tej wiedzy można spraw-
dzić, oglądając archiwalne teleturnieje 
programu 2 TVP „Jeden z dziesięciu”. 
Wystąpił w nim już pięciokrotnie z do-
datnim bilansem zwycięstw. Trzykrotnie 
wygrał odcinek i dwukrotnie grał w wiel-
kim finale. Ostatnio mogliśmy obejrzeć 
jego grę 21 grudnia 2021 roku - oczywi-
ście w zwycięskim odcinku. Za cztery lata 
planuje kolejny występ w tym programie.
Panu Mariuszowi nie są obce także inne 
teleturnieje, w których liczy się wiedza. 
Brał udział w takich jak: „Szybka forsa” 
i „Najsłabsze ogniwo”.

- Lubię jak coś się dzieje, jest jakaś 
odmiana, lubię ten rodzaj adrenaliny - 
mówi pan Mariusz. - Miło jest, kiedy 
inni doceniają i gratulują. To fajne uczu-
cie. Wiedzę trzeba mieć, ale też szczę-
ście, bo często wynik gry zależy od tego, 
na jakie pytania się trafi.
Pan Mariusz zawsze lubił i nadal lubi 
czytać książki. Dziś można go zoba-
czyć z czytnikiem w ręku korzystające-
go z możliwości, jakie daje biblioteka 
cyfrowa. Wiedzę czerpie głównie z ksią-
żek popularno-naukowych i encyklope-
dii. Systematycznie też ogląda program 
„Jeden z dziecięciu”, śledzi pytania, 
robi notatki, tworzy bazy pytań, utrwala 
wiadomości. Dla relaksu czyta książki 
science fiction oraz o astronomii.
Ale nie samą literaturą i wiedzą żyje 
nasz bohater. Z prawdziwa pasją prze-
mierza ścieżki na rowerze. Częściej jest 
to zwykła damka niż kolarzówka.
- Kolarzówką kiepsko jeździ się po 
ścieżkach rowerowych, a na drogach 
jest dziś zbyt duży ruch, aby przemiesz-
czać się po nich bezpiecznie - mówi pan 
Mariusz. - Mam cichą satysfakcję, kie-
dy moją wysłużoną damką wyprzedzam 
pod górkę kogoś na lepszym rowerze.

Jego ulubiony dystans takiej rowerowej 
wycieczki mieści się gdzieś między 70 
a 100 kilometrów.
Do zalet pana Mariusza, oprócz lotnego 
umysłu i sportowej pasji, zaliczyć także 
należy wielkie serce. Lubiczanin kocha 
zwierzęta. Przed dwoma laty stracił 
swojego psa, który przez wiele lat to-
warzyszył mu podczas pracy w kiosku. 
Dziś nie ma nowego towarzysza, ale 
dokarmia bezdomne koty. Nie popiera 
przemysłowej hodowli zwierząt. Jest 
wegetarianinem, od ponad 20 lat nie je 
mięsa, choć czasami pozwala sobie na 
zjedzenie ryby.
Choć prowadzenie kiosku nie przynosi 
„kokosów”, panu Mariuszowi nie zależy 
na pieniądzach, bardziej ceni w swojej 
pracy spokój i niezależność.
Mottem Mariusza Węgrzyna jest mak-
syma: „Traktuj innych ludzi tak, jak 
jakbyś chciał, aby traktowali ciebie”. 
I chyba dobrze ją stosuje skoro infor-
macja o udziale w grze „Jeden z dzie-
sięciu”, która ukazała się z początkiem 
roku na Facebooku Gmina Lubicz, od-
biła się tak szerokim echem. Gratula-
cjom nie było końca.

(BNL)
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