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Następne wydanie „Gońca”
we wrześniu

Ośrodek dla niepełnosprawnych

Tutaj jak w domu
Trwają prace przy kolejnej inwesty-
cji w naszej gminie. W Gronowie po-
wstanie Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalne. To pierwsza taka placówka 
w województwie.

W najbliższym czasie gmina oddaje do 
użytku dwie ważne dla mieszkańców 
inwestycje: wielofunkcyjny budynek 
ze świetlicą, biblioteką i remizą w Zło-
torii oraz salę gimnastyczną dla szkoły 
w Lubiczu Dolnym, o czym piszemy 
wewnątrz tego numeru. Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalne, które powstanie 
na boisku byłej szkoły w Gronowie, to 
ośrodek dla osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózku, niewido-
mych i niesłyszących.
Nowy obiekt zostanie podzielony na 
dwa sektory: pobyt dzienny (10 miejsc) 
oraz całodobowy (10 miejsc w pokojach 
jednoosobowych z łazienką i minianek-
sem kuchennym).
Misją Centrum w Gronowie będzie stwo-
rzenie miejsca, w którym osoby niepełno-
sprawne poczują się jak w domu. 
- Pobyt w ośrodku ma pomóc tym osobom 
rozwinąć kompetencje społeczne, nawią-
zywać relacje interpersonalne, ale także za-
pewnić regularną rehabilitację, czyli popra-
wić ich codzienny komfort życia – mówi 

Anna Sikorska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Przed wejściem postawimy makietę 
brailowską obrazującą kształt obiektu 
i powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
z otoczeniem. Wewnątrz zostanie umiesz-
czony plan tylfograficzny odwzorowujący 
rozkład i funkcję pomieszczeń. W budynku 
zostanie zainstalowana nawigacja głosowa. 
Placówka powstanie w sąsiedztwie kilku 
innych instytucji świadczących usługi 
społeczne dla mieszkańców gminy Lu-
bicz, które mieszczą się w budynku by-
łej szkoły: Dziennego Domu „Senior+”, 
przedszkola, biblioteki i świetlicy. 
Gmina może zbudować Centrum dzięki 
uzyskaniu prawie 3 mln zł dofinansowania 
w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej Programu 
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” finanso-
wanego z Funduszu Solidarnościowego. 
Inwestycja będzie gotowa we wrześniu 
2023 roku.

(KM)

WarTość ProJekTu: 
4 699 847,71

kWoTa DofinansoWania: 
2 956 338,15

WkłaD Własny Gminy 
LuBicz: 1 743 509,56

Pilne

Bezcenna 
woda
Gmina Lubicz ma otrzymać wspar-
cie w wysokości 5 mln zł na popra-
wę infrastruktury wodociągowej 
w gminie. 

Co roku w trakcie letnich upałów 
mieszkańcy Lubicza Górnego, Krobi, 
Mierzynka i Młyńca Drugiego bory-
kają się ze słabym ciśnieniem wody 
w kranach. - Stąd też do Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” zgłosiliśmy pilną po-
trzebę przebudowy infrastruktury 
wodociągowej na odcinku od Toru-
nia do Lubicza Górnego - mówi wójt 
Marek Nicewicz. - Dostrzegając wagę 
problemu, do pierwszych prac zwią-
zanych z tą inwestycją przystąpiliśmy 
jeszcze przed ogłoszeniem wyników-
naboru konkursu. 
Dzięki pozyskanym środkom będzie 
możliwa budowa nie tylko, zaplanowa-
nego do połowy lipca, I etapu inwestycji, 
ale również realizacja jej najważniejszej 
części, czyli przewiertu pod Drwęcą.
Prace mają się zakończyć na przeło-
mie roku.

(KM)



To, co można robić w aktualnej sy-
tuacji rynkowej, jest realizowane. 
Zatem wszędzie tam, gdzie gminne 
drogi gruntowe potrzebują naprawy 
- działamy. 

Oczywiście równanie, korytowanie czy 
uzupełnianie ubytków tłuczniem nie jest 
rozwiązaniem docelowym, ale pozwala 
choć chwilowo poprawiać przejazd. Wią-
że się to z uciążliwością nadmiernego 
kurzu przy letnich upałach, lecz asfaltu 
nie da się ułożyć wszędzie, tym bardziej 
że koszty w ostatnich miesiącach rosną 
zastraszająco. Często wykonawcy z tego 
powodu schodzą z placu budowy, co jest 
powszechną sytuacją w całym kraju. 
Jeśli mamy przygotowaną dokumenta-
cję, ruszamy z wykonaniem, najczęściej 
korzystając z kostki betonowej. Tak re-
alizujemy np. ul. Pocztową w Złotorii, 
gdzie do końca wakacji będzie już go-
towa nawierzchnia. Podobny los, ale na 

jesieni czeka ul. Księżycową oraz Lamp-
kowskiego od mostku do ul. Nad Strugą 
w Grębocinie. Z kolei w Grabowcu po-
wstaje ul. Malinowa, a także zjazd z drogi 
wojewódzkiej w ul. Baśniową (w lipcu 
powinno być już wszystko gotowe).
Projektuje się ul. Olszynowa w Krobi 
z założeniem jej wykonania do końca 
roku. Toruńska w Grębocinie ma wresz-
cie pierwszą warstwę asfaltu, nieba-
wem druga – ścieralna, ale wcześniej 
uregulowane zostaną studzienki. Nie-
stety, skrzyżowanie z ul. Jesienną na-
dal czeka na wykonanie, lecz wynika to 
z kolejnej odkrytej tu kolizji z kablem 
energetycznym. Obecnie czekamy na 
ostateczne uzgodnienia z Energą Ope-
rator, a potem zrobimy to skrzyżowanie 
w komplecie z całą Jesienną.
Ruszyła także budowa drogi pomiędzy 
Jedwabnem a Młyńcem Pierwszym 
o czym szerzej piszemy na str. 6. Od-
były się już pierwsze spotkania w ra-
mach przygotowania inwestycji budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej z Młyńca Drugiego przez 
Krobię do Lubicza Górnego. 

Ulica Zielonej Puszczy
Ta ulica w Mierzynku interesuje wiele 
osób, a stan nawierzchni rzeczywiście 
jest fatalny od wielu lat. Dlatego jesz-
cze w tym roku zostanie ona zmoderni-
zowana na odcinku do ul. Farmerskiej. 
Inwestycję realizujemy we współpracy 
z gminą Obrowo, bowiem ul. Jaworowa 
będąca przedłużeniem Zielonej Puszczy 
jest traktem na terenie sąsiedniej gminy. 
Tu, do końca tego roku zostanie nałożo-
na nowa warstwa asfaltu.

Kopiemy wodociąg
Zgodnie z założeniami powstaje zupełnie 
nowa magistrala wodociągowa zasilająca 
w wodę Lubicz Górny, Krobię, i dalej. 
Grube niebieskie rury zostały już ułożone 
do ul. Kalinowej w Krobi, teraz metodą 
przecisku podziemnego są instalowane 
w ciągu ul. Orszta. Przy tych pracach 
trafiają się sytuacje nieprzewidziane, stąd 
przerwy w dostawach wody i trudności 

w dojazdach do posesji w tamtej okolicy. 
W imieniu wykonawcy przepraszamy, 
jednak po wykonaniu tej magistrali ma 
poprawić się ciśnienie w kranach.

A poza tym…
Lipy przy kościele w Grabowcu wyma-
gały przycięcia i choć to zabieg kosme-
tyczny, to okazał się niełatwy. Udało się 
również przestawić skrzynkę pocztową 
w Grębocinie w miejsce bardziej dostęp-
ne dla mieszkańców – przy przystanku 
naprzeciwko restauracji „Pod Kasztana-
mi”. W Grębocinie również zakończył się 

remont chodnika wzdłuż drogi 552, teraz 
jest już równo i bezpiecznie. Strażakom 
z OSP w Gronowie poprawiono wjazd do 
garaży. W budynku gminnym w centrum 
Jedwabna zamontowano nowe drzwi za-
plecza i pomalowano wszystkie elementy 
metalowe elewacji. W Krobi, na wniosek 
mieszkańców, pojawiły się kolejne progi 
zwalniające, choć trzeba pamiętać, że nie 
rozwiązują one tak do końca problemu 
pędzących pod oknami pojazdów. Najczę-
ściej wyasfaltowane drogi kuszą kierow-
ców do szybkiej jazdy. W Grabowcu przy 

przystanku zainstalowano nową latarnię 
fotowoltaiczną, a boisko w Nowej Wsi 
ma już i bramki, i kosz, i oznakowanie. 
Teraz trzeba tylko dbać o zieleń i korzy-
stać. Świetlica w Mierzynku doczekała się 
ocieplonej i odnowionej łącznie z napisem 
ściany szczytowej, do jesieni taką oprawę 
wraz z zadaszeniem nad wejściem zyska-
ją pozostałe ściany. Z kolei plac zabaw 
w centrum Gronowa zyskał nowe pane-
le ogrodzeniowe, które zastąpiły te starte 
mocno zużyte i zdewastowane.

Tekst i fot. (JN)

Grębocin, Złotoria, Grabowiec, Krobia, Mierzynek

Drogi, drogi i nie tylko drogi

Nowy próg zwalniający w Krobi

Oznakowanie terenu sportowego w Nowej Wsi

Budowa magistrali wodociągowej

Równy chodnik w Grębocinie

Plac zabaw w centrum Gronowa

Nowa lampa solarna w Grabowcu

Przecisk pod ul. Kalinową w Krobi
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Początek roku szkolnego 2022/23 za-
pisze się w kronikach szkoły w Lubi-
czu Dolnym inaczej niż zwykle, ponie-
waż uczniowie rozpoczną go w nowej, 
przez długie lata wyczekiwanej sali 
gimnastycznej. 

Przez 25 lat kolejne pokolenia uczniów 
szkoły korzystały z małej sali przy remi-
zie OSP, która jest oddalona o kilkaset 

metrów. Sala tuż przy szkole zdecy-
dowanie poprawi więc komfort nauki 
w Lubiczu Dolnym.
Dokładnie rok temu, w czerwcowym 
„Gońcu”, pisaliśmy, że gmina rozpo-
częła budowę sali. Wójt Marek Nice-
wicz zdecydował się na to, mimo od-
mowy dofinansowania przedsięwzięcia 
z programów rządowych, uzasadniając: 
- Mieszkańcy już od wielu lat zabiegali 

o tę inwestycję. Rozumiem ich potrzebę 
i uważam ją za ważną. Dlatego według 
mnie, ze względu na dobro uczniów, nie 
możemy dłużej czekać z rozpoczęciem 
tej inwestycji.
Ostatecznie sejmik województwa ku-
jawsko-pomorskiego przyznał nam 
690 tys. zł wsparcia. Z budżetu gmi-
ny na budowę sali wyłożymy prawie 
2 mln zł.
Nowa sala gimnastyczna wraz z łącz-
nikiem i pomieszczeniami ma 420 m 
kw. powierzchni użytkowej.
Na wyposażenie samej sali składają się 
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 wyko-
rzystanie ich także do gry w badminto-
na oraz tenisa. Będzie także miejsce na 
rozłożenie maty do judo o wymiarach 10 
m x 10 m. Nie zabraknie również nagło-
śnienia mobilnego, równoważni gimna-
stycznej z regulacją wysokości i konia 
gimnastycznego bez łęków, drabinek 
mocowanych wzdłuż ściany okiennej, 
a także ławek gimnastycznych.

Łącznik zostanie przeznaczony na po-
trzeby socjalne. Znalazły się w nim 
toalety (w tym dla niepełnosprawnych) 
z młodzieżowymi elementami na ścia-
nach, natryski, szatnie, pomieszczenie 
trenerskie i magazyn sprzętu.
Prace na budowie wykonywane przez 
Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu 
są już na ukończeniu. O tym, jaki będzie 
ostateczny efekt mieszkańcy przekonają 
się już 1 września podczas rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. 

Tekst i fot. (KM)

Sala powstała przy szkole, z którą jest 
połączona łącznikiem

Tak wygląda, na obecnym etapie prac, sala gimnastyczna szkoły w Lubiczu Dolnym

Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o tę inwestycję

koniec wycieczek na lekcje wf-u

Otwarcie w połowie września

złotoria potrzebowała takiego miejsca
To będzie centrum społeczno-kultural-
nego życia Złotorii. W jednym miejscu 
znajdzie się świetlica wiejska, hol wy-
stawowy, biblioteka oraz remiza.

Gdy w ubiegłym roku okazało się, że 
inwestycja zostanie zrealizowana wie-
loletnia sołtys Barbara Kisielewska nie 
kryła ogromnej radości, mówiąc, że 
spełnia się jej wielkie marzenie.
Złotoria potrzebowała takiego miejsca. 
Nie tylko na pokoleniową i środowisko-
wą integrację mieszkańców, ale także 
realizację rożnych pomysłów.
W budynku przebudowywanej remizy 
znajdzie się sala świetlicowa. Dotąd 
Złotoria była jedynym sołectwem, 
które nie miało świetlicy. Świetli-
ca stwarza nowe możliwości, m.in. 
organizacji zajęć, spotkań grup for-
malnych i nieformalnych, wspólnego 
celebrowania wydarzeń. 
Ze świetlicy wchodzimy w przestron-
ny i przeszklony hol, który stanie się 
galerią wystawową. To tutaj będą mo-
gli upubliczniać swoje prace m.in. ar-
tyści ze Złotorii i inni mieszkańcy. To 
tutaj będzie można wspominać bogatą 
historię miejscowości.
Holem dochodzimy do biblioteki. – Cze-
kałam na to 12 lat – mówi z uśmiechem 
na ustach Sylwia Zajączkowska, bibliote-
karka ze Złotorii. Filia biblioteki gminnej, 

dotąd goszcząca w starej szkole, w koń-
cu znajdzie swoje docelowe miejsce. 
Widzieliśmy projekt aranżacji wnętrza 
i zdradzimy tylko, że jest nietypowe, no-
woczesne i otwarte na nowe inicjatywy.
Budynek posiada też patio, które tak-
że będzie wykorzystywane, ponieważ 
jest idealne do budowania nastroju 
oraz klimatu imprez.
Osobne wejście mają strażacy, którzy 
przez cały czas modernizacji budynku 
bacznie patrzyli wykonawcy na ręce. 
Dotychczasowa remiza została odświe-
żona i powiększona, więc jednostka 
znajdująca się w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym zyskała dodat-
kowe pomieszczenia wraz z nowocze-
snym wyposażeniem, m.in. dyżurkę, 
czystą i brudną szatnię oraz zaplecze 
socjalne z łazienkami i prysznicami 
Termin zakończenia inwestycji upły-
wa z końcem czerwca. Na zdjęciach 
ilustrujących artykuł pokazujemy Pań-
stwu jak budowa wyglądała na począt-
ku czerwca. W wakacje planowane są 
odbiory. Oficjalne otwarcie odbędzie 
się w połowie września.
Budynek modernizowany jest w ra-
mach projektu „Przebudowa i rozbu-
dowa remizy OSP w Złotorii na cele 
kulturalne zwiększające atrakcyjność 
kulturową województwa kujawsko-po-
morskiego”. Gmina Lubicz przepro-

wadzi go w partnerstwie z liderem za-
dania, czyli Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, dzięki któremu otrzymała 2 mln 

zł w z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Wartość całej in-
westycji wyniesie przeszło 4,4 mln zł. 

Tekst i fot. (KM)

Nowe garaże Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Złotorii

Przeszklony hol, który będzie pełnił rolę 
sali wystawowej

Złotoria doczeka się świetlicy wiejskiej, jasnej i przestronnej
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Czwarty sezon nad jeziorem w Sołectwie Młyniec Drugi

kąpielisko w Józefowie czeka

W sobotę 25 czerwca, na dobry start, 
wieczorem na plaży zagrał DJ, ale już 
od rana mieszkali korzystali z ładnej 
pogody, łapiąc opaleniznę i pływając 
w jeziorze. 

Od samego początku priorytetem władz 
gminy Lubicz, oprócz stworzenia do-
brych warunków wypoczynku, było 
zapewnienie mieszkańcom bezpieczeń-
stwa. Stąd obecność ratowników. Dzięki 
temu, mimo kilku niebezpiecznych sy-
tuacji w poprzednich latach, nie doszło 
do tragedii. W tym roku nad Józefowem 
także dyżurują fachowcy WOPR.
Gmina przygotowała miejsca do kąpie-
li - również brodzik dla małych dzieci, 
nawiozła świeży piasek, urządziła boisko 

do siatkówki plażowej, postawiła toalety 
przenośne. Zorganizowaliśmy też par-
kingi (bezpłatny przed wjazdem do lasu 
i płatny tuż przy plaży) oraz bar z mini-
wypożyczalnią sprzętu wodnego (deski 
sup i kajaki). Na terenie plaży zostało 
zamontowane jeszcze więcej śmietników, 
odświeżona przebieralnia, a ratownicy zy-
skali schronienie przed palącym słońcem.
Miłośnicy lektury znajdą w Józefowie 
„Letnią czytelnię” biblioteki publicz-
nej. Stowarzyszenie One Passion One 
Love WP 2 i 24 lipca zaprasza na roz-
grywki siatkówki plażowej (informa-
cje/zapisy 736 053 115).
Dla dzieci gmina Lubicz planuje przy-
gotować dodatkową stałą atrakcję, któ-
rą wójt Marek Nicewicz zapowiadał 

już w ubiegłym roku, czyli plac zabaw 
„Statek piracki”. Ma on stanąć w lipcu, 
na górze plaży pod lasem, w miejscu 
zacienionym i bezpiecznym. Czekamy 
na ogłoszenie konkursu, dzięki któremu 

będziemy mogli sfinansować tę strefę 
zabaw dla najmłodszych.
Kąpielisko będzie czynne od 25 czerwca 
do 28 sierpnia w godz. 10.00-18.00. 

(KM)

W zawodach rywalizowało sześć sołectw

Gminny Turniej sołectw w krobi
Najszybciej wspinającym się sołec-
twem jest Grębocin! To zwycięstwo 
dla sołectwa podczas turnieju sołectw 
wywalczyli Marcin Nowakowski i To-
masz Bieńkowski.

Po raz pierwszy zaproponowaliśmy so-
łectwom rywalizację na ściance wspi-
naczkowej. 4 czerwca w rywalizacji 
wzięły udział drużyny: Grębocina, Lu-
bicza Dolnego, Gronowa, Złotorii, Krobi 
i Młyńca Drugiego. Zawodnicy mieli do 
pokonania, oczywiście w górę, dwie tra-
sy o różnym stopniu trudności. W finale 
Grębocin był szybszy od Lubicza Dolne-
go, a Gronowo zajęło trzecie miejsce.
Medaliści otrzymali w nagrodę lekkie, 
nowoczesne drabiny, które zapewne 

przydadzą się w trakcie różnych prac so-
łeckich, a zwycięska miejscowość zdoby-
ła puchar wójta Marka Nicewicza.

Po turnieju ze ścianki wspinaczkowej bez-
płatnie mogli skorzystać wszyscy chętni.
- Wspinaczka jest coraz bardziej po-
pularnym sportem, który niedawno 
nawet zagościł na olimpiadzie – mówi 
inicjator zawodów i ich sędzia główny 
Marek Fuerst, mieszkaniec Krobi.
Zawody odbyły się przy okazji dwóch 
innych wydarzeń Dnia Dziecka przy-
gotowanego przez Sołectwo Krobia 
oraz 10-lecia KS Krobia. Dla dzieci 
niewątpliwie największą atrakcją oka-
zały się dmuchańce, ale nie zabrakło 
też konkursów i malowania twarzy. 
KS Krobia świętował na sportowo, 
proponując dorosłym grę w siatkówkę 
plażową, a młodzieży w badmintona.

(KM)

Podziękowania od wójta Marka Nice-
wicza. Na podium najlepsi zawodnicy. 
Fot. (JN)

Reprezentanci sołectw rywalizowali ze 
sobą na takiej ściance. Fot. (JN)

Mieszkańcy chętnie wypoczywają na plaży od pierwszego dnia sezonu. Fot. (MW)

Dla wypoczywających gmina przygotowała boisko do piłki plażowej. Fot. (MW)
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26 czerwca na wielkim festynie w Lu-
biczu Górnym powitaliśmy lato. Cze-
go tam nie było? Przeglądy twórczości 
artystycznej przedszkolaków i piosen-
ki biesiadnej seniorów, różnego rodza-
ju stoiska informacyjno-edukacyjne, 
warsztaty ratownictwa, zabawy stra-
żackie, pokazy oraz występ zespołu 
śpiewającego piosenki Maanamu.

GOPS w Lubiczu dołączył się do im-
prezy gminnej w ramach realizowanego 
przez siebie projektu dla dzieci i młodzie-
ży pt. „Więcej wiem, jestem bezpiecz-
ny, lepiej pomagam”. Piknik rodzinny 
połączony z warsztatami ratownictwa 
medycznego oraz pokazem rolkowym 
to część szerszych wakacyjnych dzia-
łań. Projekt został dofinansowany ze 
środków europejskich pochodzących 
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Na pumptracku i skateparku, poza po-
pisami rolkowymi, zobaczyliśmy także 
demonstrację ekstremalnej jazdy na de-
sce i hulajnodze. Instruktorzy ze szkó-
łek wyjaśniali w jaki sposób bezpiecznie 
korzystać z tych popularnych sprzętów, 
omawiając również podstawy jazdy. 
Podkreślali jak ważne jest, aby zadbać 
o swoje bezpieczeństwo, chroniąc gło-
wę, ubierając ochraniacze, a także prze-
strzegając zasad poruszania się po torach 
i rampach. Wszystko po to, aby zachę-
cić młodzież do aktywnych i zdrowych 
form spędzania czasu wolnego. 
Na wydarzeniu zaprezentowało się także 
nowe Stowarzyszenie Centrum Lubicz - 
Pogranicze Kultur z Lubicza Górnego oraz 
zachęcająca do wstąpienia w swoje szere-
gi Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Lubicz pod kierunkiem Katarzyny Gałki.
Na deser wystąpił zespół Tribute to 

Maanam Show z Gdańska, który przy-
pomniał najbardziej znane przeboje 
legendarnego Maanamu, jak „Boskie 
Buenos” czy „Cykady na Cykladach”. 
Ten koncert został zorganizowany we 
współpracy z radną powiatową Agniesz-
ką Janiaczyk-Dąbrowską, dzięki której 
sfinansowano go z Budżetu Obywatel-
skiego Powiatu Toruńskiego.
Dziękujemy również niezawodnym i po-
mocnym strażakom z OSP KSRG Gro-
nowo i OSP Lubicz, Kołu Gospodyń 
Wiejskich „Od Pokoleń” w Mierzynku, 
Komisariatowi Policji w Dobrzejewicach, 
WFOŚiGW, MPO oraz wszystkim pozo-
stałym partnerom.

Tekst i fot. (KM)

Śpiew, taniec, pokazy i inne atrakcje

Lato zachęca do wspólnej zabawy

Upominki od władz gminy otrzymały wszystkie występujące dzieci

Na zakończenie na scenie wystąpił zespół Tribute to Maanam Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym

Popisy jazdy na deskorolce i hulajnodze

Tak się jeździ na rolkach!Zaprezentowali się też seniorzy

Gry i zabawy edukacyjne WFOŚiGW. Obok stoisko Komisariatu Policji w Dobrzejewicach

Warsztaty w namiocie GOPS z ratownikiem Tomaszem Modrzewskim
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Gronowie, jako czwarta z naszej 
gminy, oficjalnie dołączyła do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Dla strażaków to wyróżnienie, ale 
i dodatkowe obowiązki.

W lutym w „Gońcu” informowaliśmy, 
że rozpoczęły się przygotowania do 
wprowadzenia OSP Gronowo do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Przynależność do systemu to 
większy prestiż, ale także więcej pracy, 
obowiązków i wymagań. Taka jednostka 
musi być bardziej dyspozycyjna i szyb-
ciej zorganizować się do wyjazdu.
Oficjalnie jednostka została przyjęta 
do systemu 18 czerwca. - To wielkie 

wyzwanie dla druhen i druhów z OSP 
Gronowo. Wpisanie do KSRG to duże 
uznanie dla zasług OSP oraz motywacja 
do jeszcze lepszej pracy - podkreśla wójt 
Marek Nicewicz.
- Jest to ważny moment dla nas - mó-
wił naczelnik OSP Gronowo Mateusz 
Gilar. - Możemy się zacząć rozwijać, 
możemy działać na terenie całego 
powiatu toruńskiego, województwa 
kujawsko-pomorskiego. Najczęściej 
wyjeżdżamy do wypadków samocho-
dowych i pożarów, jak i również miej-
scowych zagrożeń.
W tej chwili w OSP Gronowo jest ponad 
30 aktywnych strażaków. W ub. r. brali 
udział w 85 wyjazdach. Dysponują m.in. 
trzema wozami oraz łodzią. (KM)

sprawny jak strażak

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się 19 czerwca w Rogów-
ku, zwyciężyła OSP Lubicz przed Gronowem i Złotorią. Nagrody wręczył wójt Marek 
Nicewicz w asyście prezesa gminnego Krzysztofa Rybickiego i honorowego prezesa 
Ryszarda Korpalskiego. Druhowie zmierzyli się w sprawnościowym torze przeszkód 
i rozwinięciu bojowym. Komendantem zawodów był Jacek Guranowski. Wydarzenie 
sfinansowała gmina Lubicz. Fot. Aneta Stopyra 

Fundusz sołecki

To Twoja decyzja
Chcesz mieć wpływ na to, jakie dzia-
łania są podejmowane w twoim sołec-
twie? Przyjdź na zebranie wiejskie.

Budżet gminy Rada Gminy Lubicz 
uchwala zawsze na rok z góry, a częścią 
budżetu jest właśnie fundusz sołecki, 
czyli pieniądze specjalnie wydzielone 
dla sołectw na ich najpilniejsze potrzeby. 
To mieszkańcy głosują na zebraniach na 
co ten fundusz przeznaczyć.
Cały fundusz sołecki na 2022 rok w na-
szej gminie wyniósł ponad 730 tys. zł. Pula 
dla każdej miejscowości jest przydzielana 
na podstawie wzoru podanego w ustawie 

o funduszu sołeckim, w którym największe 
znaczenie ma liczba osób zamieszkujących 
sołectwo. Kwoty przyszłorocznego budże-
tu sołeckiego poznamy w lipcu, ponieważ 
są one uzależnione od danych GUS ogła-
szanych po pierwszym półroczu. 
Zebrania mają rozpocząć się 30 sierpnia, 
a skończyć 16 września. Pełną rozpiskę 
opublikujemy w wakacje na stronie 
internetowej www.lubicz.pl. O datach 
zebrań będziemy także przypominać 
na FB Gmina Lubicz, fb sołeckich oraz 
w SMS-ach (zachęcamy do zapisania się 
do naszego systemu SMS). 

(KM)

Młyniec Pierwszy – Jedwabno

remont start!
27 czerwca wykonawca ZDB Rogowo 
rozpoczął roboty związane z przebu-
dową drogi powiatowej nr 2035C. To 
będzie pierwszy etap inwestycji obej-
mujący prawie 3-kilometrowy odci-
nek w dwóch miejscowościach Młyń-
cu Pierwszym i Jedwabnie.

Celem przebudowy jest poszerzenie 
jezdni do 6 m, wykonanie pobocza 
o szerokości 2x0,75m, budowa zjaz-
dów, peronów autobusowych, fragmentu 
chodnika w Młyńcu Pierwszym, a także 
budowa oświetlenia przy projektowa-
nym przejściu dla pieszych na wysoko-
ści ul. Jesionowej w tej miejscowości. 

Wykonawca wyremontuje również prze-
pusty pod zjazdami, odtworzy przydroż-
ne rowy i wykona zieleń drogową. 
W pierwszej kolejności ZDB Rogowo 
rozpoczął roboty przygotowawcze i roz-
biórkowe, w dalszej przystąpi do robót 
ziemnych.
Koszt robót budowlanych wyniesie 5 
164 142 zł. Zadanie jest realizowane 
przez Powiat Toruński przy dofinanso-
waniu ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg i współfinansowane 
przez Gminę Lubicz.
Wykonawca powinien zakończyć prace 
w październiku b.r.

Opr. (KM)

Uwaga! Przystanki na żądanie

nowe numery mzk
Od 1 lipca toruńskie MZK wprowadza 
zmiany, które dotyczą także gminy Lu-
bicz. Zmienią się m.in. numery autobu-
sów, które kursują na naszym terenie. 
Co z aktualnymi biletami miesięcznymi, 
które mają dotychczasowe oznaczenia?

Jak informuje na swojej stronie interne-
towej MZK w Toruniu, nowa numeracja 
będzie następująca:
• linia nr 111 – Pl. Św. Katarzyny – Ru-

binkowo – Gronowo. obecnie nr 21;
• linia nr 112 – Pl. Św. Katarzyny – 

Elana – Gronowo, obecnie nr 37;
• linia nr 113 – Pl. Św. Katarzyny – 

Kaszczorek – Złotoria – Kopanino, 
obecnie nr 23;

• linia nr 115 – Pl. Św. Katarzyny 
– Rubinkowo II – Lubicz/Krobia, 
obecnie nr 35.

• linia nr 121– Rubinkowo II – Lubicz – 
Szembekowo/Obrowo, obecnie nr 45;

• linia nr 122 – Rubinkowo II – Osiek 
– Obrowo, obecnie nr 46.

Przewoźnik wyjaśnia także kwestię bi-
letów miesięcznych: „Bilety miesięczne 
wystawione wg dotychczasowej nume-
racji na jedną linię miejsko-podmiejską 
zachowują ważność. Oznaczenie nr linii 
na biletach miesięcznych będzie sukce-
sywnie zmieniane przy zakupie nowych 
biletów w kasach MZK”.
Dalej w komunikacie czytamy: „Prawie 
wszystkie przystanki zlokalizowane na 
terenie gmin ościennych będą posiadać 
status przystanków na żądanie. Przy-
stanki na żądanie sprawdziły się i zna-
cząco usprawniają przejazd autobusów, 
co wpływa na ograniczenie zbędnego 
zatrzymywania się autobusów i skraca 
czas przejazdu. Wyjątkami będą pętle 
oraz przystanki: Lubicz-Bankowa, Lu-
bicz Górny, Lubicz Dolny”.

Opr. (KM)

Druhowie do dyspozycji

Gronowo w systemie

Moment przekazania dokumentów potwierdzających przyjęcie OSP Gronowo do 
KSRG. Fot. Aneta Stopyra
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Przedszkole w Lubiczu Górnym, szkoła w Grębocinie

Panie dyrektor kończą swoją misję
Tegoroczne zakończenie roku szkolne-
go było szczególne dla dwóch naszych 
wieloletnich pań dyrektor, które koń-
czą swoją misję: Elżbiety Światow-
skiej i Aleksandry Lisieckiej.

Elżbieta Światowska z Przedszkolem Pu-
blicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu 
Górnym była związana od 1984 r. najpierw 
jako nauczyciel, a następnie dyrektor. 
Funkcję tę pełniła przez 30 lat. To w tym 
czasie, 24 lata temu, Przedszkole Publiczne 
„Chatka Puchatka” rozpoczęło działalność 
w nowej siedzibie, czyli w Lubiczu Gór-
nym, przy ulicy Piaskowej 2. Z końcem 
tego roku szkolnego pani dyrektor po 40 
latach pracy przeszła na emeryturę.

Aleksandra Lisiecka nauczycielem 
w szkole w Grębocinie została w 1986 r. 
Brała czynny udział w zachodzących 
w niej zmianach spowodowanych re-
formą oświaty. Od 1 września 2007 r. 
pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej, a od 14 września 2009 r. 
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Grębo-
cinie. 1 marca 2010 r. została dyrekto-
rem Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, 
następnie przekształconego w Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Grę-
bocinie. Aleksandra Lisiecka kończy 
swoją misję jako dyrektor, ale pozostaje 
w szkole jako nauczyciel.
Obie panie czuwały na sprawnym 
i bezpiecznym dla dzieci i młodzieży 

funkcjonowaniem placówek na każ-
dym etapie, będąc nieocenioną pomocą 
i wsparciem dla współpracowników, 
uczniów i rodziców. Wiedza i doświad-
czenie pań dyrektor wspierały także „or-
gan założycielski”, czyli władze gminy 
tej oraz poprzednich kadencji. 
Obie dyrektorki podczas zakończenia 
roku nie kryły wzruszenia, otrzymując 
wiele ciepłych słów od społeczności 
swoich szkół, a także gości tych wyda-
rzeń wójta Marka Nicewicza i zastępcy 
wójta Wojciecha Rakowieckiego. Panie 
dyrektor zostały również uroczyście po-
żegnane na czerwcowych obradach przez 
Radę Gminy Lubicz i szefowe jednostek.

(KM)

Elżbieta Światowska zarządzała przedszkolem 30 lat. Teraz 
przyszedł czas na odpoczynek, do czego pani dyrektor będzie 
mogła wykorzystać prezent wręczony przez Wojciecha 
Rakowieckiego, zastępcę wójta. Fot. (KM)

Aleksandra Lisiecka po wakacjach będzie pracować w szkole 
jako nauczyciel, a na urlopie zapewne przyda się leżak, który 
pani dyrektor otrzymała od wójta Marka Nicewicza. Fot. (JN)

Pomoc dla Ukrainy

uchodźcy 
chcą 
pracować
Jesteś przedsiębiorcą w naszej gminie? 
To może poszukujesz pracownika? 

Na terenie naszej gminy mieszka kilka-
set obywatelek Ukrainy. Część z nich 
znalazła zatrudnienie, ale sporo nadal 
szuka pracy, próbując odnaleźć się w ob-
cej rzeczywistości. Tę trudność uchodź-
ców w poruszaniu się po nieznanym 
rynku pracy zauważył Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubiczu, do któ-
rego zgłaszają się obywatelki Ukrainy.
Dlatego 24 maja w Lubiczu Górnym od-
były się bezpłatne warsztaty doradztwa 
zawodowego dla uchodźców z Ukrainy.
- Zajęcia były bardzo udane - mówi 
Marta Rębska z GOPS - Panie uczyły 
się jak szukać pracy w Polsce i pisały 
CV. Mają różne zawody i doświadcze-
nia. Są bardzo zainteresowane pracą 
i zmotywowane. 
Pracodawców, którzy mogliby zatrud-
nić panie z Ukrainy prosimy o kontakt 
z Martą Rębską 516 142 013 lub Moniką 
Wysocką 501 957 855 .

(KM)

Rozpiska spotkań, wyjazdów i projektów

Wakacyjne zajęcia w sołectwach
I w końcu są wakacje! Życzymy Wam 
słonecznego lata, bezpiecznych ką-
pieli wodnych, radości i odpoczynku. 
Mamy także dla Was kilkadziesiąt 
propozycji. Sprawdźcie.

Fundacja „Okruszek Szczęścia”:
Wakacyjna Trasa 2022 – czyli sześć 
wyjazdów, m.in. do JuraParku w Solcu 
Kujawskim i nad morze - po wcześniej-
szym zgłoszeniu i dostarczeniu zgody na 
udział w zajęciach prowadzonych przez 
Fundację (do pobrania na stronie Funda-
cji www.okruszekszczęścia.pl), a także 
trzy akcje: dwie sportowe oraz warsztaty 
piernika w Toruniu; bieżące informacje 
na FB Fundacji; zapisy i więcej szczegó-
łów pod nr 533 534 402
Grabowiec:
• Projekt socjalny GOPS-u „Chodź, po-

maluj mój świat” 25.08.2022 r. o godz. 
12.00, teren przy posesjach nr 25

Grębocin:
• świetlica ul. Szkolna 8 - zajęcia 

świetlicowe dla dzieci w terminie 
od 11.07.2022 r. do 22.07.2022 r. 
w poniedziałki i środy w godz. 9.00-
12.00, w piątki w godz. 9.00-15.00

• filia biblioteki - 1-5.08.2022 r. (poza 
środą 3.08) 10.00-12.00 zajęcia te-
atralne dla dzieci w wieku szkolnym

Gronowo:
• zajęcia świetlicowe dla dzieci w ponie-

działki i czwartki w godz. 11.00-14.00
• zajęcia biblioterapii w bibliotece dla 

dzieci i młodzieży w każdą 1. i 3. so-
botę miesiąca w godz. 10.00-12.00

Gronówko:
• Projekt socjalny „Chodź, pomaluj 

mój świat” - 7.07.2022 r., godz. 12.00 
podwórko przy blokach

Jedwabno:
• Projekt socjalny „Chodź, pomaluj mój 

świat” - 24.08.2022 r., godz. 12.00 bo-
isko przy świetlicy środowiskowej

Józefowo:
• siatkówka plażowa (kąpielisko) - 

25.06 oraz 2 i 24.07.2022 r.; infor-
macje/zapisy 736 053 115

• strzeżone kąpielisko w godz. 
10.00-18.00 od 25.06.2022 r. do 
28.08.2022 r. - więcej tutaj.

Lubicz Dolny:
• boisko orlik przy SP - zajęcia sporto-

we w weekendy w godzinach popo-
łudniowych

• Biblioteka Publiczna - 1-12.08.2022 r. 
(poza środami) dla dzieci w wieku 
7-12 lat w godz. 12.00-14.00 zaję-
cia pt. „Biblioteka - świat w jednym 
miejscu” - podróż przez kontynenty

Lubicz Górny:
• zajęcia świetlicowe (Boczna 4) dla 

dzieci w terminie od 25.07.2022 r. po-
niedziałek - czwartek w godz.14.00-
18.00, w piątki w godz. 10.00-14.00 
(nabór zamknięty)

• od 19.07.2022 r. do 2.08.2022 r. oraz 
od 16.08.2022 do 30.08.2022 r. we 
wtorki i czwartki w godz. 14.30-
16.30 zajęcia sportowo-kreatywne 
przy Amfiteatrze 

• filia biblioteki - 7.07.2022 r. godz. 
18.00 oraz 25.08.2022 r. godz. 18.00 
„Cafe Paris” - dzień francuski - zaję-
cia dla całych rodzin

Rogówko:
• zajęcia taneczno-fitnessowe dla ca-

łych rodzin w świetlicy OSP we 
wtorki w godz. 19.00-20.00; zapisy 
pod nr tel. 533 435 453

• Projekt socjalny „Chodź, pomaluj 
mój świat” - 30.06.2022 r., godz. 
12.00, teren przy remizie 

Złotoria:
• 4-8.07.2022 w godz. 10.00-13.00 

pięć spotkań artystyczno - ta-
necznych, których efektem będzie 
stworzenie wyjątkowego przed-
stawienia (zajęcia opłacone przez 
parafię z funduszy zebranych pod-
czas Charytatywnego, Parafialnego 
Festynu „Święto Rodziny”)

• zajęcia sportowe dla dzieci na sali 
SP – tenis – od 4.07.2022 r. do 
15.07.2022 r. w poniedziałki, środy 
i piątki w godz.17.00-19.00; zapisy 
pod nr tel. 602 120 771

• zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w świetlicy SP – wakacyjno-te-
atralny survival w terminie 11, 13 
i 15, 25, 27 i 29.07.2022 r. w godz. 
10.00-13.00; zapisy pod nr tel. 
602 436 816 (liczebność grup do 
20 osób)

• filia biblioteki - od 27.06.2022 r. do 
15.07.2022 r.: wtorki w godz. 16.00-
18.00 zajęcia czytelniczo-plastyczne, 
czwartki 10.00-12.00 zabawy rucho-
we (na boisku).

Opr. (KM)
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krÓTko
Z ostatniej chwili: 30 czerwca 

wójt Marek Nicewicz jednogłośnie 
uzyskał od Rady Gminy Lubicz 

absolutorium za wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu.

Kolejna akcja krwiodawstwa 
za nami. 25 czerwca z obecności 

krwiobusa, który jak zwykle stanął 
przy Urzędzie Gminy w Lubiczu 

Dolnym, skorzystało 25 osób, odda-
jąc ponad 11 litrów krwi. Wszystkim 

krwiodawcom dziękujemy za ten 
bezcenny dar życia.

Ludwik Wikiera, sołtys Kopanina 
otrzymał wyróżnienie w konkursie 
powiatowym na Sołtysa Roku 2021. 

Gratulujemy Panu Ludwikowi 
docenienia, a mieszkańcom  

takiego sołtysa.

KGW „Od Pokoleń” w Mierzynku 
z majowego Festiwalu Kół Gospo-

dyń Wiejskich w Chełmnie „Polska 
od kuchni” przyjechało z dwiema 

nagrodami. Anna Jankowska otrzy-
mała tytuł I wicemiss, a Monika Sęp 
wyróżnienie. Paniom będzie można 

pogratulować osobiście podczas 
„Święta Mierzynka” 2 lipca, na które 
KGW, OSP i sołtys zapraszają także 
mieszkańców okolicznych miejsco-

wości, od godz. 15.00, teren świetlicy.

Stowarzyszenie One Passion One 
Love WP zaprasza osoby, które 

ukończyli terapię uzależnień i po-
trzebują trzeźwej, bezpiecznej grupy 
do wzajemnego wspierania w dalszej 

drodze trzeźwości. Spotkania od-
bywają się w trzecią środę miesiąca 

w świetlicy wiejskiej w Lubiczu 
Dolnym o godz. 19.00.

3 września w Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Szkoła” w Gronowie 
odbędzie się Narodowe Czytanie. 

Początek o godz. 11.00. Wszystkich, 
którzy chcieliby przeczytać fragment 

„Ballad i romansów” Mickiewicza 
prosimy o kontakt z biblioteką pu-

bliczną w Lubiczu Dolnym.

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

Pół wieku wspólnego życia

razem w radości i smutku
W maju i czerwcu „Medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie” otrzymało 
sześć par z naszej gminy. 

Do grona tych małżeństw, które do-
czekały się złotych godów dołączyli: 

Marianna i Józef Wojno z Nowej Wsi, 
Bożena i Adam Kosobuccy z Lubicza 
Dolnego, Magdalena i Janusz Wsze-
lak ze Złotorii, Mirosława i Zbigniew 
Dudkiewicz z Grębocina, Gabriela 
i Wojciech Modlińscy z Lubicza Dol-

nego oraz Teresa i Andrzej Zazdżyk 
z Lubicza Dolnego. 
Odznaczenia, w imieniu prezydenta 
RP, jubilatom wręczył wójt Lubicza 
Marek Nicewicz. (KM)

Fot. (KM), (TB)

Państwo Modlińscy

Państwo Wojno

Państwo Wszelak

Państwo Zazdżyk

Państwo Dudkiewicz 

Państwo Kosobuccy
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