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Powstaje nowa sieć wodociągowa

Prace nad lepszym ciśnieniem
Rozpoczęła się budowa nowej magistrali wodociągowej, dzięki której poprawi się ciśnienie wody w kranach
w Lubiczu Górnym, Krobi, Mierzynku i Młyńcu Drugim.

W pierwszym etapie, będącym częścią większej modernizacji zasilania
w wodę mieszkań w gminie, do końca
czerwca zostanie wybudowana nowa
sieć Ø 315 ze zgrzewanych rur wodo-

Bieg (nie tylko) strażaka

- str. 4

Zapowiedzi
czerwcowych imprez

- str. 5

Linia 114

Roboty w sołectwach

- str. 6-7

Rury będą miały dwukrotnie większą średnicę niż obecnie

Budynek B urzędu
Ciekawi ludzie.
Leszek Juraszek

- str. 8

Nowe numery
telefonów
Pod koniec kwietnia w Urzędzie Gminy Lubicz zaczęła działać nowa centrala telefoniczna, a to oznacza zmianę niektórych numerów.

Następne wydanie „Gońca”
w czerwcu

ciągowych ułożonych na głębokości 1,8
m. Zastąpi ona dotychczasowy przesył
wody starymi kielichowymi rurami
o przekroju Ø 160. Prace są prowadzone na trasie od mostu na Drwęcy
w Lubiczu, dalej do Lubicza Górnego
i Krobi, a w konsekwencji również do
Młyńca Drugiego.
W związku z tym pojawią się pewne
utrudnienia drogowe, głównie na ul.
Orszta w Krobi, ale będziemy wcześniej
o tym informować mieszkańców.
Ten etap będzie kosztował ponad 2 mln
zł i przyniesie poprawę ciśnienia w sieci. Ostateczny efekt da drugi etap, który
przewiduje dodatkowe połączenie sieci
z zasilaniem od strony Torunia zupełnie
nową nitką Ø 600 pod dnem Drwęcy
oraz dalszą rozbudowę infrastruktury
wodociągowej w poszczególnych miejscowościach.
Tekst i fot. (JN)

Dotyczy to referatów i stanowisk w budynku B urzędu (USC, meldunki, dowody osobiste, promocja, kultura, sport,
pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, archiwum).

Aktualny wykaz kontaktów znajdziecie Państwo na www.lubicz.pl w zakładce Urząd.
Nowa centrala to nie tylko możliwość
sprawniejszego kontaktu z urzędnikiem,
bezpośredniego połączenia do żądanego
referatu, ujednolicenie numeracji, ale także
rejestrowanie rozmów. To także zminimalizowanie awarii, jakie zdarzały się w dotychczasowej starej centrali.
(KM)

Autobus
z Krobi
Od maja gmina Lubicz wspólnie
w Urzędem Miasta Torunia wprowadziły nową linię autobusową 114, która
miała ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się między gminą, a Toruniem.
Pilotażowa linia autobusowa nr 114
(wcześniej roboczo nazywana nr 135;
pisaliśmy o tym w poprzednim „Gońcu”) miała przede wszystkim skrócić
czas dojazdu do miasta. Kurs pomija bowiem wjazd do Lubicza Górnego, który
w przypadku linii nr 35 powodował duże
opóźnienia. Założenie było takie, aby
mieszkaniec Krobi, wyjeżdżając autobusem 114, z uwzględnieniem przesiadki na Rubinkowie, docierał na Plac św.
Katarzyny w czasie krótszym niż jadąc
autobusem nr 35.
Co dalej z nową linią?
Więcej str. 3

2

maj 2022

Wyjaśniamy co trzeba zrobić

Teraz można się
podłączyć
Mieszkańców ulic, na których została
założona kanalizacja zachęcamy do
wystąpienia do Zakładu Usług Komunalnych o warunki podłączenia
do sieci. Kogo szczególnie?
Lubicz Dolny, ulice: Ogrodowa, Kolejowa, Cicha, Rekreacyjna, Źródlana,
Szmaragdowa, Podgórna, Miodowa,
Ceramiczna, Spokojna, Strumykowa,
Dworcowa,
Krobia, ulice: Cytrynowa, Krótka,
Poprzeczna, Jaśminowa, Olszynowa,
Oliwkowa, Leszczynowa, Osiedlowa,
Długa, Malinowa,
O wypełnienie obowiązku i przyłączenie
swoich posesji do sieci prosimy także
wszystkich pozostałych mieszkańców,
którzy do dziś tego nie zrobili, mimo że
mają dostęp do kanalizacji.
Jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Krok 1

Pobrać wniosek o wydanie warunków
przyłączenia do sieci ze strony www.
zuk-lubicz.pl lub bezpośrednio z Biura
Obsługi Klienta ZUK w Lubiczu (Wniosek nazywa się formalnie: zlecenie wykonania usługi - wydanie warunków
przyłączenia).

Krok 2

Udać się do BOK i złożyć, podpisując
osobiście wypełniony druk: zlecenie
wykonania usługi - wydanie warunków
przyłączenia.
BOK znajduje się w Lubiczu Dolnym
przy ul.Toruńskiej 56, czynny jest w: poniedziałki, środy, czwartki 7-15, wtorki
w godz. 7-16, piątki w godz. 7-14.

Krok 3

ZUK wydaje na podstawie wniosku warunki projektowe lub wykonawcze.

Krok 4

BOK powiadamia SMS-em o możliwości odbioru warunków w siedzibie ZUK
-u w Lubiczu Dolnym.

Krok 5

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez
ZUK rury na dwa sposoby:
1. we własnym zakresie, sugerowane
jest zamontowanie prostej studzienki
rewizyjnej fi 315 zgodnie z wydanymi
warunkami. Po wykonaniu przyłącza,
ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do ZUK, wówczas pracownik, dokona odbioru;
2. poprzez zlecenie ZUK-owi usługi
odpłatnej, wówczas wszystko kompletnie wykonują ekipy ZUK-u na
ustalonych warunkach. Możliwość
i termin realizacji oraz koszt usługi
zostanie oszacowany i uzgodniony
odrębnie dla każdego przyłącza.

Krok 6

Likwidacja dotychczasowego szamba
tj. całkowite opróżnienie i zasypanie.
Należy wykonać je samodzielnie we
własnym zakresie.

Krok 7

To podpisanie z ZUK umowy na odbiór ścieków, a po oddaniu sieci do
użytkowania możliwa jest codzienna
eksploatacja.
Informacje: 56 678 53 14 w. 30
Opr. (JN)

Granty PPGR

Laptopy dla
młodzieży
88 komputerów trafi za darmo do
mieszkańców naszej gminy.
Są to osoby, które w ubiegłym roku złożyły wnioski i spełniły określone kryteria projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Lubicz, występująca w imieniu swoich mieszkańców, otrzymała
274 800 zł na zakup dla nich 17 komputerów stacjonarnych, 71 laptopów i 2
tabletów oraz 88 sztuk oprogramowania.
W tej chwili Urząd Gminy Lubicz jest
na etapie ogłaszania przetargu. Jak tylko
sprzęt zostanie dostarczony, będziemy
kontaktować się z wnioskodawcami i indywidualnie zawierać umowę darowizny.
Opr. (KM)

Energia ze słońca

Panele już na dachach
Pod koniec kwietnia na zlecenie gminy
została założona ostatnia z 78 instalacji fotowoltaicznych.
Nasza gmina wzięła udział w projekcie
„Instalacja systemów odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Lubicz”, który zakładał częściowe sfinansowanie instalacji
montowanych na prywatnych domach.
Wymogi formalne spełniły 102 wnioski
mieszkańców, ale z uwagi na ograniczoną
pulę pieniędzy w publicznym losowaniu
wyłoniono 78 uczestników. W związku
z licznymi rezygnacjami do projektu
ostatecznie dostały się także osoby z listy
rezerwowej, lecz konieczny był również
dodatkowy nabór uczestników.

Montażem instalacji w naszej gminie
zajęła się wyłoniona w przetargu firma
Pro-eco Sp. z.o.o z Gdyni. - W związku z pandemią Covid okazało się, że
producent paneli fotowoltaicznych nie
jest w stanie w terminie dostarczyć
wybranych przez nas paneli, dlatego
postanowiliśmy zmienić producenta.
Ostatecznie zamontowano panele firmy
VIESSMANN – wyjaśnia Dorota Pruszyńska, kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Instalacje fotowoltaiczne mieszkańcom w części sfinansował Regionalny
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko–Pomorskiego.
(KM)

CEEB

Złoż do końca czerwca
Czym ogrzewasz dom? Deklarację
trzeba złożyć do końca czerwca. Przypominany, że dotyczy to każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości.
To obowiązek ogólnopolski.
Termin doręczenia deklaracji źródeł ciepła
i spalania paliw do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB) upływa
z końcem czerwca. Za niezłożenie jej

w wyznaczonym czasie można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł,
a jeśli sprawa trafi do sądu, to nawet
do 5 tys. zł. Tak mówią przepisy.
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.
(KM)

Spełniamy prośbę mieszkańców

Komisariat Policji
w Dobrzejewicach. Kontakty
Adres
87-123 Dobrzejewice 65
tel. 47 754 2900, fax 47 754 2914
Komendant
podkom. Tomasz Markowski

Wykaz Rewiru Dzielnicowych
dzielnica nr 45 – miejscowości: Lubicz
Górny, Krobia
asp. Tomasz Boduch - tel. 695 881 321

Zastępca komendanta
asp. szt. Bartosz Kryszak

dzielnica nr 46 – miejscowości; Lubicz
Dolny, Grębocin
sierż. szt. Adam Włodarczyk - tel. 695
881 322

Kierownik Referatu Kryminalnego
kom. Tomasz Pęziak
tel. 47 754 2930

dzielnica nr 47 – miejscowości: Złotoria,
Nowa Wieś, Kopanino, Grabowiec
asp. Michał Heldt – tel. 695 881 326

Kierownik Referatu Prewencji
asp. sztab. Andrzej Zwolankowski
tel. 47 754 2910

dzielnica nr 48 – miejscowości: Brzeźno, Brzezinko, Gronowo, Gronówko,
Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Józefowo, Mierzynek, Jedwabno, Rogówko,
Rogowo
asp. szt. Łukasz Przybylski – tel. 695
881 325

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
asp. Aleksandra Karolewska
tel. 47 754 2919, 695 881 331
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Nowe połączenie z Toruniem

W Jedwabnie, czyli środku gminy

Korekty są potrzebne Nowy skwer
Od maja gmina Lubicz wspólnie
w Urzędem Miasta Torunia wprowadziły nową linię autobusową 114,
która miała ułatwić mieszkańcom
przemieszczanie się między gminą,
a Toruniem.
Pilotażowa linia autobusowa nr 114 (wcześniej roboczo nazywana nr 135; pisaliśmy
o tym w poprzednim „Gońcu”) miała
przede wszystkim skrócić czas dojazdu
do miasta. Kurs pomija bowiem wjazd do
Lubicza Górnego, który w przypadku linii
nr 35 powodował duże opóźnienia. Założenie było takie, aby mieszkaniec Krobi,
wyjeżdżając autobusem 114, z uwzględnieniem przesiadki na Rubinkowie, docierał na Plac św. Katarzyny w czasie krótszym niż jadąc autobusem nr 35.
Wójt Marek Nicewicz wielokrotnie
podkreślał, że autobus 114 jest linią pilotażową, której funkcjonowaniu bacznie przygląda się od samego początku.
Pracownicy urzędu gminy testowali
nowe połączenie, m.in. kontrolując czas
przejazdu autobusu oraz zbierając inne
informacje od pasażerów. W urzędzie

analizowano też wszelkie docierające
do nas opinie oraz komentarze.
Wszystkie zebrane uwagi zostały omówione 19 maja w Urzędzie Gminy Lubicz na pierwszym z cyklu spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Torunia.
Wnioski? – Pewne korekty są konieczne –
mówi wójt Marek Nicewicz. Na ich wprowadzenie MZK potrzebuje jednak czasu,
ponieważ każda zmiana w rozkładzie musi
być skoordynowana z siatką połączeń komunikacji miejskiej w Toruniu. Dlatego
do końca tego roku szkolnego linia 114
będzie kursować na obecnych zasadach.
W wakacje na trasie Krobia - Toruń ponownie pojedzie autobus linii nr 35. Do
jego aktualnego rozkładu prawdopodobnie zostanie ponownie wprowadzony autobus wyjeżdżający z naszej gminy ok.
7.30. W tej sprawie czekamy na decyzję
Urzędu Miasta Toruń, któremu podlega
miejski przewoźnik. Co do powakacyjnych losów, a przede wszystkim rozkładów jazdy linii 114, wójt gminy będzie
jeszcze rozmawiał z przedstawicielami
Torunia na kolejnym spotkaniu.
(KM)

Rusza remont

Sześć metrów jezdni
Droga powiatowa nr 2035 z Młyńca
Pierwszego do Jedwabna będzie przebudowana.
Jak informuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w kwietniu została
podpisana umowa na modernizację
tego trzykilometrowego odcinka mocno sfatygowanej drogi. Wykonawcą
budowy jest Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo. Będzie to kosztowało ponad 5 mln zł. Pieniądze pocho-

dzą z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, a inwestycję współfinansuje
Gmina Lubicz w kwocie 604 230 zł.
Wykonawca ma pół roku na zrealizowanie zaplanowanych robót. Efektem będzie sześciometrowa jezdnia asfaltowa
z poboczem i zjazdami oraz fragmentami chodnika, peronami przystankowymi
i oświetleniem. Wyremontowane zostaną także przepusty pod zjazdami, przydrożne rowy i odwodnienia.
(JN)

Wizualizacja skwerku w Jedwabnie

Centrum Jedwabna zyska nowy wizerunek na miarę XXI wieku. Takie
postanowienie z zebrania sołeckiego
jest konsekwentnie realizowane przez
sołtysa i radę sołecką przy pomocy
pracowników urzędu gminy.
Efektem wielu dotychczasowych prac
jest powstanie koncepcji architektonicznej autorstwa młodych projektantów
z pracowni Small Form Studio, która
teraz będzie podstawą do sporządzenia
szczegółowej dokumentacji projektowej
i pozyskania pozwolenia na budowę.
Równolegle trwają negocjacje z dostawcami materiałów mających posłużyć do wykonania tej inwestycji, na co
w budżecie sołectwa zarezerwowana jest
pierwsza transza środków.
W Jedwabnie na placu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych, w centrum wsi
jest miejsce, które służy mieszkańcom

od wielu lat jako pętla autobusowa. Tu
funkcjonuje sklep, świetlica wiejska,
plac zabaw, a od niedawna jest także
środek nowo wybudowanej ścieżki rowerowej z Rogówka do Lubicza. I tu
właśnie jest także geometryczny środek
gminy, co zostanie podkreślone specjalną aranżacją architektoniczną.
Wyglądać to będzie jak na załączonej
wizualizacji, ale trzeba dopowiedzieć,
że miejsce to zyska nie tylko ławeczki,
nową wiatę autobusową, ozdobną kratownicę nad głowami, gabloty i zielone
ścianki, ale również stację rowerową
i postument w kształcie obrysu gminy.
O zrealizowaniu tego pomysłu decyduje wiele uzgodnień, ale wydaje się, że
jesteśmy na dobrej drodze, aby oblicze
Jedwabna zmieniło się. Przy okazji zyskamy kolejne przyjazne i nowocześnie
urządzone miejsce publiczne.
(JN)

Droga 552 Grębocin – Lubicz Dolny

Nowe kroki w sprawie chodnika
Rozpoczęła się długo wyczekiwana
przebudowa chodnika na ul. Dworcowej od skrzyżowania z DK15 do końca
obszaru zabudowanego.
Prace zostały zlecone przez Wojewódzki
Zarząd Dróg na wnioski i potrzeby zgłaszane przez Małgorzatę Jurkiewicz, radną
z Grębocina i władze gminy. Jak dowiadujemy się u właściciela drogi, dotychczasowe „tańczące” na wszystkie strony płytki
chodnikowe zostaną zastąpione kostką
brukową ułożoną na równi ze studzienkami. Wszystko będzie więc równo i w jednym poziomie. Prace potrwają do czerwca.
Jest jeszcze jedna dobra wiadomość.
Mamy za sobą kolejny krok w sprawie

powstania brakującego fragmentu chodnika pomiędzy Grębocinem a Lubiczem.
28 kwietnia Rada Gminy Lubicz podjęła
uchwałę o pomocy rzeczowej dla Gminy
Miasta Toruń, w postaci przygotowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 na terenie Torunia polegająca na budowie chodnika”. Chodzi
o fragment gruntu, po którym chodnik ma
przebiegać, będący własnością Torunia.
Bez tej uchwały cała procedura przygotowania tej jakże potrzebnej inwestycji stanęłaby w miejscu. Środki na tę część dokumentacji znalazły się w budżecie gminnym
na ten rok, jest właśnie ogłoszony przetarg
na wykonawcę projektu.

- Na dziś możemy powiedzieć, że choć inwestycja jest trudna i wymaga współpracy
z wieloma partnerami, to jednak zmierzamy konsekwentnie w stronę wybudowania
tego chodnika. Opieramy się na porozumieniu, jakie mamy z Urzędem Marszałkowskim, w ramach którego po naszej

stronie leży zabezpieczenie dokumentacji
projektowej oraz wykupy gruntów, a po
stronie właściciela drogi, czyli władz województwa koszty wybudowania tego traktu.
Myślę, że w przyszłym roku możliwe jest
rozpoczęcie tej inwestycji – ocenia Marek
Nicewicz, wójt gminy Lubicz.
Tekst i fot. (JN)

Płyty chodnikowe zostaną zastąpione kostką brukową
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Dla pasjonatów aktywności fizycznej

Bieg (nie tylko) Strażaka
W charytatywnym I Lubickim Biegu
Strażaka na dystansie 5 km zwyciężył
Damian Olkowski z Lipienicy, a wśród
pań najlepsza była Sylwia Rok-Szpala
z Lubicza Górnego.
Dzieci i młodzież mieli do pokonania
kilometr i świetnie dali sobie radę, łącznie z najmłodszą 18-miesięczną zawodniczką. W kategorii do 10 lat I miejsce
zdobył Vadimir, II Makar, a III Artur.
W kategorii młodzieżowej do 15 lat
zwyciężył Seweryn przed Borysem i Tymoteuszem.
Najliczniejsza była grupa dorosłych.
Pierwszy do mety dobiegł Damian Olkowski i to on wybiegał imponujący
puchar ufundowany przez Marka Nice-

wicza, wójta gminy Lubicz. Na podium
stanęli także Krzysztof Retecki oraz Sławomir Bartkowski.
Wśród pań najlepsza była Sylwia Rok
-Szpala, a za nią przybiegły Joanna Kalota i Klaudia Różycka.
Po biegu wszyscy znakomicie bawiliśmy się na pikniku rodzinnym, zajadając
lody i ukraińskie specjały. Dochód z imprezy, 5745,50 tys. zł, został przeznaczony na pomoc obywatelom Ukrainy.
Wydarzenie przygotowali OSP Lubicz,
Sołectwo Lubicz Dolny, Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym, Toruńska
Fundacja Nadziei oraz Fundacja Pomocy Społecznej Okruszek Szczęścia przy
współudziale Urzędu Gminy Lubicz.
Tekst i fot. (KM)

Zwycięzcy I Lubickiego Biegu Strażaka

Inicjatorka biegu Katarzyna Gałka motywuje do biegu najmłodszych

Piknik rodzinny, na którym wspólnie bawiliśmy się po sportowej rywalizacji

OSP Mierzynek ma już 75 lat!

Międzygminny rajd rowerowy

To lata ciekawej historii i kultywowania tradycji, a także współpracy ze środowiskiem.
Nie tylko z miejscowym KGW „Od Pokoleń”, ale także z gminą, zawsze, gdy jest taka
potrzeba, co podkreślał w swoim przemówieniu wójt Lubicza Marek Nicewicz. Strażacy
z Mierzynka świętowali 21 maja, w towarzystwie zaproszonych gości oraz koleżanek
i kolegów z innych jednostek. Wójt w prezencie wręczył jednostce voucher na renowację sztandaru. Nie zabrakło także ślubowania nowych druheń i druhów oraz odznaczeń
dla najbardziej zasłużonych. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Jerzy
Sójka, Marek Bernacki i Mariusz Filuś. Fot. (KM)

Wielu rowerzystów, w tym z naszej gminy, wzięło udział w Międzygminnym Rajdzie Rowerowym, jaki odbył się 22 maja. Na finałowym pikniku w Osieku m.in. serwisowano
rowery, były zabawy i zajęcia dla dzieci, wystawa pojazdów zabytkowych i wojskowych
oraz przepyszne poczęstunki. W pogodnej atmosferze integrowali się mieszkańcy trzech
sąsiednich gmin, a my zachęcamy aby przy następnej takiej okazji wyjść z domu i wziąć
udział w jednej z wielu proponowanych imprez. Fot. (JN)
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Otwarcie kąpieliska w Józefowie! Zobaczcie rozpiskę!

Zajęcia
w sołectwach
W naszych wiejskich świetlicach, salach i na boiskach każdy znajdzie coś
dla siebie. Wolicie zajęcia artystyczne
czy sportowe? Oferta jest darmowa.
Skorzystajcie.

Brzezinko świetlica OSP:
Przed nami czwarty już sezon nad urokliwym jeziorem w Sołectwie Młyniec Drugi.
Kąpielisko będzie czynne od 25 czerwca do 28 sierpnia w godz. 10.00-18.00. Na nowo
zorganizujemy strzeżone miejsca do kąpieli, nawieziemy świeży piasek, przygotujemy
boisko do siatkówki plażowej, postawimy toalety przenośne. W lipcu dla dzieci pojawi się
dodatkowa stała atrakcję, którą wójt Marek Nicewicz zapowiadał już w ubiegłym roku,
czyli plac zabaw statek piracki. Gmina pozyskała na niego środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Więcej na portalu www.lubicz.pl i w następnym „Gońcu”. Fot. (TB)

Zapraszamy do wspólnego spędzania czasu

Czerwcowe imprezy
Sołectwa na ścianie wspinaczkowej

Na sobotę 4 czerwca zaplanowano gorącą rywalizację sołectw naszej gminy we
wspinaczce na ściance. Turniej, do którego zaprosiliśmy reprezentacje wszystkich
17 sołectw odbędzie się przy świetlicy
w Krobi przy okazji większego wydarzenia. Będzie to sołecki piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka oraz zawodami
w siatkówce plażowej i w badmingtona
w ramach cyklu imprez z okazji 10-lecia
KS Krobia. Rywalizacja na ściance zostanie poprzedzona pokazem we wspinaniu
osób niepełnosprawnych, a z kolei na zakończenie każdy będzie mógł spróbować
swoich sił pod nadzorem instruktora. Zapraszamy do Krobi od godz. 15.00

Dzień dla zdrowia

Jak dbać o zdrowie? Najlepiej spytać
o to specjalistów. Będzie ku temu okazja
4 czerwca w trakcie Dnia dla zdrowia.
Co znajdujemy w programie?
Porady lekarzy specjalistów, kosmetologa, dietetyka, fizjoterapeuty. Ale nie
tylko. Będą także atrakcje i konkursy
dla dzieci, pokazy straży i ratownictwa,
nordic walking oraz zdrowe przekąski.
Wydarzenie, finansowane z Budżetu
Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego,
odbędzie się 4 czerwca w godz. 10.0013.00 przy Urzędzie Gminy Obrowo
i jest skierowane dla mieszkańców gmin
Obrowo, Lubicz i Czernikowo.
Jeśli chcecie oddać krew, to krwiobus
będzie czekał w godz. 9.00-12.00.

Kolarze na start

Macie ochotę pokibicować kolarzom?
Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Jeździe Indywidualnej na Czas.

Wyścig odbędzie się 11 czerwca
w Młyńcu Drugim (start i meta w okolicach świetlicy) w godz. 10.30 do 15.00.
Trasa to droga powiatowa z Młyńca Drugiego w kierunku Mierzynka.
W czasie przejazdu kolarzy ruch pojazdów zostanie przekierowany przez
Młyniec Drugi – Krobię – Mierzynek
do Lubicza Górnego oraz Szembekowo
– Lubiczu Górny.
W wyścigu mają prawo wystartować zawodnicy kategorii: żak, żakini, młodzik
i młodziczka, posiadający aktualne licencje zawodnicze i ważne badania lekarskie.
Zgłoszenia do 9 czerwca poprzez stronę
kpzkol.

Powitamy lato na Pl. Niepodległości

W niedzielę 26 czerwca od godz.11.00
będziemy wielopokoleniowo witać wakacje. Przy pumptracku, rampach, placu
zabaw i siłowni staną stoiska edukacyjne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, udzielaniem pierwszej
pomocy, znakowaniem rowerów i ich
serwisowaniem itp. Zaplanowano także naukę jazdy na rolkach prowadzoną
przez profesjonalnych instruktorów,
pokazy rowerowe, jazdy na hulajnogach. Będą animacje dla dzieci, kiermasz pod namiotami, a na scenie zaprezentują się przedszkola z naszej gminy,
zespoły seniorskie, zespoły estradowe
oraz od godz. 18.00 gwiazda wieczoru
Tribute to Maanam. Szczegóły na profilu FB Gmina Lubicz.
Informacje o imprezach sołeckich
zamieszczają profile sołeckie. Kalendarium imprez znajduje się także na
www.lubicz.pl.
(KM), (JN)

• zajęcia świetlicowe dla dzieci w poniedziałki w godz.17.00-19.00 ; zapisy pod nr tel. 604 658 152.

Grabowiec:

• treningi piłkarskie dla wszystkich chętnych, pod okiem klubowego trenera
Juventusu, w soboty o godz. 10:00,
boisko, zapisy: tel. 506 203 265 lub
e-mail k.jurgielski@jacademy.pl.

Grębocin:

świetlica ul. Szkolna 8
• spotkania KGW w środy od
godz.14.00,
• zajęcia świetlicowe dla dzieci
w czwartki i piątki w godz. 14.3016.30,
• spotkania Klubu Kobiet Kreatywnych każdy ostatni piątek miesiąca
od godz.18.00
• zajęcia taneczno-fitnessowe dla całych rodzin w poniedziałki w godz.
19.00-20.00; zapisy pod nr tel. 793
988 269.
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 poniedziałki w godz.15.00-18.30; zapisy pod nr tel. 505 287 518 lub w czasie zajęć,
• zajęcia biblioterapii dla dzieci i młodzieży w każdą 1. i 3. sobotę miesiąca w godz. 10.00-12.00; zapisy pod
nr tel. 517 251 368.

Kopanino świetlica:

• zajęcia świetlicowe dla dzieci w piątki w godz.16.30-18.30;

Krobia świetlica:

• zajęcia sportowe – brydż w poniedziałki w godz. 17.00-21.00,
• zajęcia sportowe ping-pong + szachy
we wtorki w godz. 16.30-20.00,
• spotkania Kobiet Aktywnych w Krobi w każdy pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca w godz. 17.30-20.00,
• spotkania DKK w ostatni wtorek lub
czwartek miesiąca w godz.18.0020.30,
• zajęcia sportowe – joga w środy
w godz. 17.00-18.30,
• 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 poniedziałki
w godz.17.00-18.00;
• zbiórki zuchowe w poniedziałki od
godz.18.00
• zbiórki harcerek w soboty
w godz.10.00-12.30.
świetlica ul. Toruńska 56:
• spotkania z terapeutą uzależnień we
wtorki w godz. 9.00-16.00,
• spotkania Stowarzyszenia Pokolenia
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 poniedziałek-piątek w godz.14.00-18.00,
• spotkania Klubu Seniora „Lubiczanie”
w poniedziałki w godz.17.00-20.00,
• spotkania Klubu Seniora GOPS poniedziałek w czwartki w godz.8.1514.15,
• spotkania Stowarzyszenia „Lubiczanie” co drugą środę w godz.17.0020.00,
• spotkania Klubu Seniora „Dolina
Drwęcy” w czwartki w godz.17.0020.00,
• spotkania Stowarzyszenia Miłośników Lubicza Górnego co drugi piątek od godz.18.00.

Mierzynek świetlica:

• zajęcia taneczno-fitnessowe dla całych rodzin we wtorki w godz. 19.3020.30 i w czwartki w godz. 18.0019.00; zapisy pod nr tel. 533 435 453.

Młyniec Drugi świetlica:

• zajęcia świetlicowe dla dzieci poniedziałek i czwartek w godz. 16.30-19.00;
• warsztaty fotograficzne ostatnia sobota miesiąca od godz.11.00.

Rogowo świetlica OSP:

• zajęcia taneczno-fitnessowe dla całych rodzin we wtorki w godz.18.0019.00; zapisy pod nr tel. 533 435 453.

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.
Opr. (KM)
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Nasza gmina

Z aparatem fotograficznym po sołectwach
Ciekawostki inwestycyjne

Z radością spieszymy donieść, że na terenie naszej gminy inwestują większe
i mniejsze firmy, budując kolejne obiekty
lub nadając dotychczasowym nowe przeznaczenie. Na zdjęciach krótki przegląd
nowych inwestycji, w następnym numerze zaprezentujemy przekształcane firmy.

Stacja paliw sieci BP w Lubiczu Górnym przy DK10

Dyskont „Biedronka” w Grębocinie przy ul. Nad Strugą

Naprawa drogi w Brzezinku

Dewastacje

Salon BMW w Lubiczu Dolnym

Niestety, często spotykamy się z dewastacjami mienia gminnego, zachowaniami niezrozumiałymi i niewytłumaczalnymi. No bo dlaczego ktoś
posiadający nadmiar ziemi czy piachu
wywozi go na łąkę nad Drwęcą pod
mostem drogowym w Lubiczu, zamiast oddać za darmo tym, którzy to
wykorzystają np. na wyrównanie terenu? Banery z hasłem „przyjmę ziemię i gruz” można spotkać na terenie
naszej często. Albo dlaczego ktoś pakuje śmieci do samochodu i wyrzuca
je w lesie, nad rzeką skoro gminny
PSZOK przyjmie je nieodpłatnie? Co
kieruje ludźmi, że potrafią zniszczyć
tyrolkę na placu zabaw lub linę w huśtawce, albo połamać bujaka dla dzieci?
Dlaczego pójście nad rzekę z kilkoma
pełnymi puszkami piwa jest możliwe,
ale zabranie pustych puszek ze sobą
do śmietnika nie wchodzi już w grę?

Nowa hala NOVAR-u na styku Mierzynka i Młyńca Drugiego

W Grabowcu naprzeciwko kościoła będzie dyskont Dino

Przykłady dewastacji z terenu gminy

Za ciężko? Czy naprawdę musimy
stawiać na przystankach metalowe,
nie najładniejsze wiaty, bo te przezroczyste tracą szyby w ciągu kilku dni?

Łatanie dróg

W minionym miesiącu rozkwitła wiosna, można było zatem zabrać się za
wszelkie prace w sołectwach. Było
tego sporo, począwszy od koszenia
traw i zamiatania ulic i chodników, po
łatanie asfaltów i niwelowanie dziur
w drogach gruntowych.

Place zabaw

Wszystkie place zabaw zyskały nowy,
atestowany piasek w piaskownicach,
pojawiła się nowa huśtawka typu
„bocianie gniazdo” w Brzezinku, naprawiono tyrolkę przy ul. Tulipanowej w Lubiczu Dolnym, a Grabowiec
czeka na nową tyrolkę w zamian za tę
zniszczoną ostatnio. Na placu zabaw
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Huśtawka na placu w Brzezinku

w centrum Gronowa wymieniliśmy
zniszczone panele odgradzające, przy
przedszkolu urządziliśmy kącik wypoczynkowy z ławkami, w Grębocinie
musieliśmy zdemontować na trwale
zdewastowaną karuzelę.

W świetlicach

Świetlica w Grębocinie zyskała potrzebne dodatkowe zamki oraz podwieszony pod sufitem stelaż z rzutnikiem.
W nowej świetlicy w Gronowie jest
już pełne wyposażenie wraz z meblami
kuchennymi. W Mierzynku zakończono pierwszy etap ocieplania budynku
świetlicy i OSP, ściana szczytowa ma
też nowy napis, w dalszej kolejności
będą ocieplane ściany boczne i monto-

Kącik wypoczynkowy w Gronowie

wane zadaszenie nad drzwiami wejściowymi. Także Nowa Wieś doczekała się
remontu: wymalowano pomieszczenie
główne i wejście, zamontowano nowe
oświetlenie, jest na nowo zrobiona łazienka, oszklone okno w wiatrołapie,
wyczyszczone rynny. Pod dębem stoi
wyremontowana wiata z zupełnie nowym stołem, przy placu zabaw zamontowano tablicę do koszykówki, boisko
skoszono i zamontowano bramki.
Ciepłe wiosenne dni pozwoliły na powrót remontu do Jedwabna, tak więc
trwa malowanie na zewnątrz wszystkich metalowych elementów elewacji. Z kolei świetlica w Młyńcu Drugim przygotowuje się do odświeżania
wnętrz i budowy zadaszenia na tarasem.

Nowa Wieś – odremontowane pomieszczenie świetlicy

Nowa Wieś – teren sportowy gotowy

Skwer przy przystanku w Lubiczu Dolnym

Miejsca publiczne

Wykonaliśmy przegląd gablot gminnych wraz z drobnymi naprawami
i konserwacjami, postawiliśmy nowe
tablice otwarte (np. w Lubiczu Górnym, Krobi), naprawiliśmy kilka
skrzynek na „Gońca”. Pod ruinami
zamku w Złotorii jest już zwodowany
pomost dla kajakarzy, a teren uprzątnięty i skoszony. Zresztą koszenie odbyło
się też w Lubiczu Dolnym, Grabowcu,
Gronowie; zostawiamy jednak trawy
zgodnie z ekotrendem wszędzie tam,
gdzie nie zagraża to bezpieczeństwu.
W Krobi, Młyńcu Pierwszym, Lubiczu
Dolnym pojawiły się nowe latarnie fotowoltaiczne, a skwer przy przystanku
na DK10 jest już gotowy.

ul. Bankowa w Lubiczu Górnym

Nowe drogi

Zakończono budowę ul. Morelowej
w Grębocinie, sąsiednia Księżycowa
będzie budowana niebawem, ponieważ kończy się postępowanie przetargowe. Ulica Toruńska zostanie w końcu wyasfaltowana.
W Grabowcu jest gotowa ul. Wiśniowa,
rozpoczęło się korytowanie pod nową
nawierzchnię z kostki ulicy Malinowej.
Wybudowano także ul. Handlową w Lubiczu Górnym, teraz trwa uzupełnianie
zieleni. Trzeba też na nowo odbudować fragment chodnika w Gronowie,
bo TIR-y skierowane po wypadku na
DK15 objazdem przez wieś zniszczyły
nawierzchnię traktu.
Tekst i fot. (JN)
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Inspirujące historie

Od marzenia do zawodu
Cztery lata przed emeryturą rzuciła
pracę w placówce medycznej i zajęła
się szyciem podkładek pod talerze.
A wszystko zaczęło się od podróży do
Brazylii.
Z wielobarwnymi podkładkami pod talerze Iwona Telega z Mierzynka zetknęła
się podczas pobytu w Brazylii. – Tam robi
się je z tego, co jest pod ręką – mówi. –
Ważne, aby na stole był kolor. Podkładki
są wielorakich wzorów, ale to właśnie
kolor robi robotę. Zawsze bardzo lubiłam szyć, więc po powrocie zaczęłam się
tym zajmować, dostosowując podkładki
do naszych upodobań i wygody.
Najpierw kombinowała z wkładami, używając do tego różnorodnych materiałów,
decydując się ostatecznie na jednolitą,
białą, lakierowaną płytę HDF. Podkładki
pani Iwony mają średnicę 35 cm i obszyte
są wymienialnym materiałem. Zaczęła od
tkanin dekoracyjnych, ale pod wpływem
klientek zamieniła materiały na wodoodporne, bo te dla wielu są bardziej praktyczne. Gdy podkładka się pobrudzi, wystarczy zdjąć obszycie, wrzucić do pralki
i uprać w 40 stopniach.
Pani Iwona swojej pasji poświęca mnóstwo czasu. Wzorów godzinami szuka
w Internecie. W swojej kolekcji ma ich
już ponad 70, codziennych i okolicz-

nościowych. – Pięknie dekorują stoły
i można sobie nimi nawet nastój poprawić. Tym bardziej, że w sklepach są
przeważnie podkładki czarne, złote czy
stalowe, ewentualnie różowe – mówi.
Ale jak to wszystko się zaczęło?
Był marzec rok 2020. Iwona Telega poleciała do Brazylii spełnić swoje wielkie
marzenie sprzed wielu lat, które narodziło się podczas oglądania filmu „Misja”.
Chciała na żywo zobaczyć brazylijskie
wodospady.
W końcu to marzenia miało się spełnić.
Nadszedł zaplanowany dzień wylotu,
ale kilka dni wcześniej zaskoczyła nas
pandemia. – W Brazylii były wówczas
nieliczne przypadki Covid-19 – opowiada pani Iwona. – Jednak w ciągu godzin
świat stał się inny.
Z dnia na dzień zamknięto dostęp do wodospadów. Potem okazało się, że rano
zamknięto także lotnisko, z którego tego
dnia pani Iwona miała polecieć do Rio
de Janeiro, a stamtąd do Polski. Samolot
z Rio wyleciał bez niej. Utknęła w ciepłej Brazylii i nagle okazało się, że jej
największym marzeniem jest znaleźć się
w zimnej Polsce, w swoim domu. Wróciła z przygodami, jadąc do Rio 1000 km
samochodem osobowym, potem lecąc
do Amsterdamu, dokąd przyjechał po
nią mąż samochodem.

- Zawsze lubiłam szyć – przyznaje pani
Iwona. Fot. Nadesłane

- Widocznie zawsze coś dzieje się po
coś – uważa dziś. – Wracałam niepocieszona. Przyznaję. Odbyłam długą i kosztowną podróż do wodospadów i ich nie
zobaczyłam, choć byłam blisko. Po co
tam jechałam? Zadawałam sobie to pytanie wielokrotnie. Od pewnego czasu już
wiem, że pojechałam tam po inspirację.
Po powrocie przez pewien czas szycie
podkładek łączyła z pracą związaną
ze służbą zdrowia, a potem… odeszła.
Stworzyła markę iwcinici.pl i dziś zawodowo zajmuje się wyłącznie wykonywaniem podkładek pod talerze.
Zamiast spełnić swoje brazylijskie marzenie, pani Iwona zmieniła swoje życie.
(KM)

Ciekawi ludzie

O kurach wie wszystko
Leszek Juraszek z Lubicza Dolnego odtworzył istniejącą niegdyś rasę
kury. Miała być lubiczanką, lecz została tęczanką. Dlaczego?
- Bardzo chciałem, żeby została lubiczanką, ale jej rodowód jest jednak gdzie
indziej, więc po konsultacjach z innymi
specjalistami stwierdziłem, że byłoby to
nie fair – mówi pan Leszek.

Pan Leszek z zawodu jest leśnikiem, ale
pracował jako zawodowy sportowiec
i nauczyciel wychowania fizycznego.
Hodowla kur jest jego pomysłem na
emeryturę

Tęczanka pochodzi od tęczówki czernichowskiej. Pan Leszek zajął się
odtwarzaniem tej staropolskiej rasy
za namową prof. Marka Dubiela.
Jeździł po Polsce z rycinami i szukał kur, które pasowałyby do wzorca. W końcu trafił do Starego Sącza,
skąd przywiózł koguta, trzy kury
i pięć jaj. To był początek hodowli.
Tworzył krzyżówki, szukając ideału,
a w najlepszym momencie miał nawet
200 tęczówek. Pomagało mu w tym
dwóch młodych hodowców, u których
dla ochrony linii przechowywał część
swojej gromadki. Ptasia grypa dwukrotnie zagroziła hodowli, na szczęście jej część przetrwała, a tęczówka
okazała się znakomitą nioską.
- Żeby rozpocząć hodowlę trzeba dążyć
do wzorca, biorąc pod uwagę absolutnie
wszystko, m.in. grzebień, barwy, upierzenie, mięśnie – tłumaczy pan Leszek.
Po 12 latach, 30 stycznia tego roku, tęczanka została oficjalnie zarejestrowana

w Polskim Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego i bierze
udział w wystawach.
Tęczanka to nie jedyna rasa kury w inwentarzu pana Leszka. Lubiczanin ma
kury znoszące nie tylko białe jajka, ale
także zielone czy czekoladowe.
- Teraz jestem w trakcie przebranżawiania i chcę zostać specjalistą od polskich
ras kur – mówi.
To kolejna zmiana w życiowej pasji Leszka Juraszka, ponieważ hodowlą ptactwa
zajął się blisko 20 lat temu, zaczynając
od bażantów, ale w 2010 r. decydował, że
jednak zamieni bażanty na kury.
Pan Leszek jest uznanym i docenianym
hodowcą. Pucharów w domu już nie
ma gdzie stawiać. Dlatego od jakiegoś
czasu, na jego prośbę, na wystawach
zamiast pucharów hodowcy otrzymują
przydatne w hodowli nagrody rzeczowe.
I zawsze podkreśla, że mieszka w gminie Lubicz.
(KM)
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KRÓTKO
W okresie od 1 czerwca do 31
sierpnia odpady niesegregowane
(zmieszane) z terenu całej gminy
będą odbierane co tydzień. Dotyczy
to także następujących miejscowości:
Brzeźno, Brzezinko, Grabowiec,
Gronowo, Gronówko, Jedwabno,
Józefowo, Kopanino, Mierzynek,
Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi,
Rogowo i Rogówko.

Urząd Gminy Lubicz ogłasza uzupełniający nabór wniosków na dofinansowanie dotyczące demontażu,
transportu oraz unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz. Wnioski należy
składać na formularzu, który można
pobrać w urzędzie lub ze strony
internetowej gminy, w terminie od 15
czerwca do 15 lipca. Wykaz załączników oraz inne informacje umieściliśmy na www.lubicz.pl. Szczegółowych informacji udzielą także
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg,
pok. nr 1 i 5, e-mail gk@lubicz.pl, nr
tel. 56 621 21 38 i 56 621 21 28.

Od 3 do 10 czerwca trwa tegoroczna
kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn
z naszej gminy. Z kolei kobietom
wyznaczono termin na 29 czerwca.
Osoby wezwane do stawienia się
przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 w Toruniu zgłaszają
się w wyznaczonym terminie do
siedziby komisji przy ul. Władysława
Łokietka 3 w Toruniu (Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży).
Więcej www.lubicz.pl.

18 maja w bibliotece gminnej
w Lubiczu Dolnym odbył się gminny konkurs interpretacji poezji
dziecięcej pt.: „Wierszyki, figielki,
bajeczki...”. Piętnaścioro zdolnych
dzieci. reprezentujących szkoły
z terenu naszej gminy, rywalizowało o udział w etapie powiatowym
w Chełmży. Zakwalifikowały się:
Wiktoria Gołembiewska ze szkoły
w Lubiczu Górnym, Antonina Gorczyca ze szkoły w Młyńcu Pierwszym oraz Aleksandra Sarnacka ze
szkoły w Złotorii.
Opr. (KM)

Ściągawka
Ważne numery telefonów
Urząd Gminy Lubicz 56 621 21 00
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

