
Ze świetlicy kierujemy się w prze-
stronny i przeszklony hol, który pełni 
funkcję galerii wystawowej. Holem 
dochodzimy do filii biblioteki. Osobne 
wejście posiada remiza.

Zmodernizowany budynek w Złotorii 
jest kolejnym w gminie, po Gronowie, 
obiektem przekształconym na potrzeby 
mieszkańców. 8 września odbyło się ofi-
cjalne otwarcie nowego miejsca.

W Złotorii pod jednym dachem mamy 
kilka ciekawych przestrzeni.
Świetlica stwarza nowe możliwości, 
m.in. organizacji zajęć, spotkań grup 
formalnych i nieformalnych, wspólnego 
celebrowania wydarzeń. Filia biblioteki 
przeniosła się tu ze starej szkoły. Budynek 
posiada też hol wystawowy i niewielkie, 
lecz interesujące patio. Remiza zyskała 
dodatkowe pomieszczenia wraz z nowo-
czesnym wyposażeniem, m.in. dyżurkę, 
czystą i brudną szatnię oraz zaplecze so-
cjalne z łazienkami i prysznicami.
Gmina Lubicz przeprowadziła inwestycję 
w partnerstwie z liderem zadania, czyli 
Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, który przyznał 
jej 2 mln zł w z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wartość całej in-
westycji wyniosła ponad 4,5 mln zł.
Więcej str. 6.
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Lubicz Dolny. Inwestycja powstała w rok

uczniowie mają swoją salę
– Dokonaliśmy tego, na co Lubicz 
Dolny czekał od wielu lat – mówił 
wójt Marek Nicewicz, dziękując 
wszystkim, którzy zabiegali o po-
wstanie sali gimnastycznej przy szko-
le w tej miejscowości.

Nowy rok szkolny zainaugurowano 
w nowej sali gimnastycznej. - Po wielu 
latach spełniło się nasze marzenie – mó-
wiła Wioletta Pawłowska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Lubiczu Dolnym.
Salę zbudowano w rok. Wójt Marek Ni-
cewicz zdecydował się na to, mimo od-
mowy dofinansowania przedsięwzięcia 
z programów rządowych.
Z budżetu gminy, dzięki decyzji Rady 
Gminy Lubicz, na budowę sali wyłożo-
no prawie 2 mln zł. Inwestycję wsparł 
także sejmik województwa kujawsko
-pomorskiego ponad 680 tys. zł.
Uroczystego otwarcia sali, rzucając 
piłką do bramki, dokonali marsza-

łek Piotr Całbecki i wójt Lubicza, 
a dokończyli, rozcinając symboliczną 
planszę, znani sportowcy: medalist-
ka mistrzostw Europy Marika Popo-
wicz-Drapała i olimpijczyk Sławomir 
Kruszkowski. 

Nowa sala gimnastyczna w Lubiczu 
Dolnym wraz z łącznikiem i pomiesz-
czeniami ma 420 m kw. powierzchni 
użytkowej.
Więcej na str. 3
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Zmodernizowany budynek remizy

Pod jednym dachem w złotorii

Tak prezentuje się z zewnątrz przebudowana remiza w Złotorii. Urząd Gminy Lubicz 
odnowił też obelisk upamiętniający pomordowanych 

Marszałek województwa Piotr Całbecki i wójt Lubicza Marek Nicewicz podpisują piłki, 
którymi symbolicznie otworzyli nową salę



Na początku sierpnia Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że podpisała umowę 
obejmującą opracowanie dokumenta-
cji projektowej i nadzór autorski nad 
rozbudową drogi krajowej nr 10 w Lu-
biczu Dolnym i Lubiczu Górnym.

- Potwierdziły się wcześniejsze doniesie-
nia, że droga ekspresowa S10 nie będzie 
przebiegać przez teren naszej gminy. Z ra-
dością odnotowujemy więc fakt przystą-
pienia do prac projektowych związanych 
z modernizacją drogi krajowej DK10 prze-
biegającej przez teren naszej gminy – mówi 
wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz.
Inwestycja ma objąć dwa newral-
giczne, zakorkowane skrzyżowania - 
DK10 z ul. Dworcową w Lubiczu Dol-
nym oraz DK10 z ul. Nową i Lipnowską 
w Lubiczu Górnym. – Planowana jest 
budowa dwóch rond w miejscu istnieją-
cych skrzyżowań. Do momentu opraco-
wania koncepcji projektu nie ma jednak 

pewności jakiego typu będą to ronda 
oraz jakie będą rozwiązania komunika-
cyjne, zarówno pomiędzy rondami, jak 
i drogami dojazdowymi – mówi wójt 
i dodaje: - Podczas pracy nad projektem 
liczę na współpracę z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad i biu-
rem projektowym, podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku przebudowy drogi 
krajowej DK nr 15 w Grębocinie.
Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz 
od początku swojej kadencji szuka 
rozwiązań na poprawę przepustowości 
na drogach dojazdowych do Torunia. 
Zdaniem wójta przebudowa DK10 na 
terenie gminy jest jednym z dwóch 
istotnych, obok budowy nowej drogi 
wraz z nową przeprawą mostową, kro-
ków w stronę rozwiązania problemów 
korków komunikacyjnych doskwierają-
cych mieszkańcom gminy. Rozwiązania 
te zapewnią lepsze skomunikowanie tej 
części gminy z Toruniem. 
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Dwa newralgiczne skrzyżowania

ruszają prace nad 
projektem DK nr 10

Nowa linia MZK nie sprawdziła się

Autobus z Krobi
Na skutek uwag mieszkańców od 1 
września linia MZK nr 114 Toruń 
– Krobia nie wróciła na trasę. Do 
Krobi, tak jak w poprzednich latach, 
kursuje linia nr 115 (dawne 35). 

Od maja br. gmina Lubicz wspólnie 
w Urzędem Miasta Torunia pilotażo-
wo, na dwa miesiące, wprowadziła 
nową linię autobusową 114, która mia-
ła ułatwić mieszkańcom naszej gminy 
przemieszczanie się między Toruniem 
a Krobią, skracając czas dojazdu do 
miasta. Kurs pomijał bowiem wjazd do 
Lubicza Górnego, który w przypadku 
linii nr 35 (przekształconej na 115) po-
wodował duże opóźnienia. 
Wójt Marek Nicewicz od początku 
podkreślał, że autobus 114 jest linią 
pilotażową, a jej funkcjonowaniu 
bacznie będzie się przyglądał. Urzęd-

nicy wykonali kilka kursów nową li-
nią, a opinie mieszkańców zbieraliśmy 
za pośrednictwem FB Gmina Lubicz. 
Mieszkańcy kontaktowali się także 
z urzędem e-mailowo i telefonicznie. 
Zebrane uwagi zostały omówione 
z przedstawicielami Urzędu Miasta 
Torunia, ponieważ to jemu podlega 
miejski przewoźnik. 
Ostatecznie zdecydowano, że po prze-
rwie wakacyjnej linia nr 114 nie wró-
ci na trasę, a zamiast niej na odcinku 
Krobia-Toruń, tak jak wcześniej, poje-
dzie linia 115, na której zoptymalizo-
wano liczbę kursów. Wstępny rozkład 
jazdy upubliczniliśmy na gminnym 
profilu FB jeszcze w lipcu, ponownie 
zachęcając mieszkańców do wyraże-
nia swojego zdania. W życie wszedł 
od września. 

(KM)

Co z dodatkiem węglowym?

Tysiące wniosków
Dodatek węglowy jest realizowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lubiczu.

Wnioski są przyjmowane w dwóch 
punktach, w głównej siedzibie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Lu-
biczu ul. Toruńska 56 (1 stanowisko) 
oraz w budynku B (budynek, w którym 
mieści się USC) Urzędu Gminny Lubicz 
ul. Toruńska 24 (2 stanowiska).
Druk wniosku można pobrać ze strony 
ośrodka www.gopslubicz.pl lub gminnej 
strony www.lubicz.pl.
Lubicki GOPS zarejestrował już 3 tys. 
wniosków. W momencie oddawania 
tego numeru do druku trwało posiedzenie 
Sejmu, na którym zaplanowano znowe-

lizowanie ustawy przyznającej dodatek 
węglowy. Założenia noweli były takie, że 
na jeden adres miał przysługiwać jeden 
dodatek. Z uwagi na ogrom wniosków 
Parlament zapowiadał, że wydłuży czas 
ich rozpatrzenia do 60 dni i nałoży na 
urzędników obowiązek weryfikowania 
wniosków, a także zawiadomienia or-
ganów ścigania o złożeniu fałszywego 
oświadczenia. 
Uwaga! Osoby składające wnioski przez 
epuap prosimy o zwrócenie uwagi nie 
tylko na podpisanie pisma przewodnie-
go, ale także na podpisanie wniosku. 
W przypadku pytań i wątpliwości można 
kontaktować się pod numerami 500 280 
473 lub 500 280 657.
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Woda popłynęła

nowymi rurami
W lipcu dobiegł końca pierwszy etap 
budowy nowej sieci wodociągowej, 
która przyczyniła się do podniesie-
nia ciśnienia wody m.in. w Lubiczu 
Górnym, Krobi i Mierzynku.

Uruchomienie nowej sieci oznaczało 
konieczność przepięcia ze starego ruro-
ciągu na ten zbudowany.
W połowie wakacji nastąpiło płukanie 

i chlorowanie sieci, a następnie osta-
teczne badanie jakości wody. Dopiero 
po nim woda popłynęła nowymi rurami 
do domów i mieszkań.
Przypominamy, że bieżące informacje 
dotyczące działania sieci wodno-kana-
lizacyjnej w naszej gminie można zna-
leźć na FB Zakład Usług Komunalnych 
w Lubiczu; nr tel. Pogotowia Wod-Kan. 
to: 605 356 529.

Opr. (KM)

Zebrania wiejskie

Dbają o świetlice
16 września zakończył się w naszej gmi-
nie cykl zebrań wiejskich, na których 
mieszkańcy rozdzielali fundusz sołecki 
na 2023 rok. Na co pójdą te pieniądze?

Wrześniowe zebrania wiejskie odbyły 
się w każdym z 17 sołectw. Ich najważ-
niejszym punktem było uchwalenie bu-
dżetu sołeckiego, który zawsze rozdzie-
lany jest na przyszły rok, podobnie jak 
budżet gminy.
Częścią budżetu gminy, uchwalanego 
przez Radę Gminy Lubicz, jest właśnie 
fundusz sołecki, czyli pieniądze specjal-
nie wydzielone dla sołectw wyłącznie na 
ich najpilniejsze potrzeby. Ale to miesz-
kańcy na zebraniach głosują na co ten 
fundusz przeznaczyć.
Okazuje się, że większość potrzeb sku-
pia się wokół świetlic wiejskich - na do-
posażenie, modernizację czy zagospoda-

rowanie terenu wokół. Tak zdecydowali 
m.in. mieszkańcy Mierzynka, Rogowa, 
Nowej Wsi czy Brzeźna. W niektórych 
miejscowościach postawiono także na 
poprawę estetyki wsi, np. w Lubiczu 
Górnym. Krobia chce zakupić lampy, 
a Jedwabno w centrum wsi stworzyć 
skwerek. Sołectwa tradycyjnie też za-
bezpieczają pieniądze na imprezy inte-
gracyjne dla swoich mieszkańców.
Fundusz sołecki na 2023 to przeszło 
802 tys. zł. Pula dla każdej miejscowości 
jest przydzielana na podstawie wzoru po-
danego w ustawie o funduszu sołeckim, 
w którym największe znaczenie ma licz-
ba osób zamieszkujących sołectwo. Stąd 
najwięcej, bo ponad 58 tys. dla każdego, 
otrzymały do dyspozycji najliczniejsze 
sołectwa w gminie, m.in. Grabowiec, 
Grębocin i Złotoria.

(KM)

Przebudowa DK10 ma być sfinansowana z pieniędzy rządowych
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Inwestycja powstała w rok, mimo trudnej sytuacji na rynku

uczniowie szkoły w Lubiczu Dolnym 
mają nową salę gimnastyczną!

- Po wielu latach spełniło się nasze ma-
rzenie – mówiła Wioletta Pawłowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubi-
czu Dolnym. Nowy rok szkolny zainau-
gurowano w nowej sali gimnastycznej.

Przez 26 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.
Lubicki Zakład Usług Komunalnych 
rozpoczął budowę sali w czerwcu 
ubiegłego roku. Wójt Marek Nicewicz 
zdecydował się na to, mimo odmo-
wy dofinansowania przedsięwzięcia 
z programów rządowych, uzasadniając 
wówczas: - Mieszkańcy już od wielu lat 
zabiegali o tę inwestycję. Rozumiem ich 
potrzebę i uważam ją za ważną. Dlate-
go według mnie, ze względu na dobro 
uczniów, nie możemy dłużej czekać 
z rozpoczęciem tej inwestycji.
Z budżetu gminy na budowę sali wyło-
żono 2 mln zł. Inwestycję wsparł także 
sejmik województwa kujawsko-pomor-
skiego ponad 680 tys. zł.

Dokonaliśmy tego!
1 września w nowej sali zainaugurowa-
no nowy rok szkolny. – Po wielu latach 
spełniło się nasze marzenie – mówiła 
dyrektor Wioletta Pawłowska. – Mamy 
salę, która jest dopełnieniem szkoły 
i daje nowe możliwości rozwoju.
Marszałek Piotr Całbecki zaznaczył: - 
Jestem tu w pierwszej kolejności, aby 
podziękować nauczycielom za to, że 
pomimo różnych problemów nadal są na 
posterunku. Dodał też: - Ta inwestycja 
zaprzecza stereotypom. Salę zbudowa-
no w rok, jak na obecne trudne warunki 
za nieduże pieniądze, a wszystko dzięki 
determinacji wójta i rady gminy.

Tę determinację wójta i radnych pod-
kreślała także poseł Iwona Michałek. 
– W przeszłości, jako pracownik ku-
ratorium miałam nadzór nad tą szkołą. 
Przyjeżdżałam tutaj wielokrotnie i pa-
miętam, że już wtedy w różnych roz-
mowach przejawiała się tęsknota za salą.
Wójt Marek Nicewicz zwrócił się do 
wszystkich, którzy przyczynili się do 
powstania sali, wymieniając m.in. ab-
solwentów szkoły, rodziców uczniów, 
grono pedagogiczne, sołectwo, a także 
radnych Teresy Klawińskiej i Marcina 
Różyckiego. – Dokonaliśmy tego, na 
co Lubicz Dolny czekał od wielu lat – 
powiedział. Zaznaczył, że nowa sala 
jest początkiem rewitalizacji Lubicza 
Dolnego, który podobnie jak inne miej-

scowości doczeka się także m.in. więk-
szej świetlicy. Świetlica ta, podobnie jak 
w Gronowie czy Złotorii, będzie częścią 
centrum aktywności społecznych inte-
grującego różne środowiska. 

Nowa część
Uroczystego otwarcia sali, rzucając piłką 
do bramki, dokonali marszałek Piotr Cał-
becki i wójt Marek Nicewicz, a dokoń-
czyli, rozcinając symboliczną planszę, 
znani sportowcy Marika Popowicz-Dra-
pała i Sławomir Kruszkowski. 
Nowa sala gimnastyczna w Lubiczu Dol-
nym wraz z łącznikiem i pomieszczenia-
mi ma 420 m kw. powierzchni użytkowej.
Sama sala składa się z boiska do koszy-
kówki, wielkości 20 m x 11 m, a także 

boiska do siatkówki – 18 m x 9 m - wypo-
sażonego w słupki z regulacją zawieszenia 
siatki, co umożliwi wykorzystanie ich tak-
że do gry w badmintona oraz tenisa. Jest 
też miejsce na rozłożenie maty do judo 
o wymiarach 10 m x 10 m. Nie zabrakło 
również nagłośnienia mobilnego, równo-
ważni gimnastycznej z regulacją wyso-
kości i konia gimnastycznego bez łęków, 
drabinek mocowanych wzdłuż ściany 
okiennej oraz ławek gimnastycznych.
Łącznik został przeznaczony na potrze-
by socjalne. Znalazły się w nim toalety 
(w tym dla niepełnosprawnych) z mło-
dzieżowymi elementami na ścianach, 
natryski, szatnie, pomieszczenie trener-
skie i magazyn sprzętu.
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Nowa sala gimnastyczna ze szkołą jest połączona łącznikiem Inauguracja roku dla klas IV-VIII

Na zdjęciu m.in. goście poseł Iwona Michałek i marszałek Piotr Całbecki 

Występ szkolnego kółka teatralnego Dyrektor szkoły Wioletta Pawłowska Radni Teresa Klawińska i Marcin Różycki
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Krótki przegląd wydarzeń 

To właśnie będziemy wspominać
Lato to czas, w którym korzystając 
ze sprzyjającej pogody dzieje się 
o wiele więcej. Nie sposób wymie-
nić wszystkiego, więc zaglądamy do 
kilku miejsc.

Za nami czwarty sezon na gminnym ką-
pielisku w Józefowie. Jak w poprzednich 
latach, dzięki obecności ratowników 
mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. 
Gmina nawiozła świeży piasek, przy-
gotowała miejsca do kąpieli, urządziła 
boisko do siatkówki plażowej, postawi-
ła toalety przenośne, wydzierżawiła dla 
mieszkańców parking. Można było sko-
rzystać też z baru z miniwypożyczalnią 
sprzętu wodnego. Niestety, ze względu 
na opóźnienia w ogłoszeniu konkursów 
europejskich, gmina nie zdążyła posta-
wić dla najmłodszych zapowiadanego 
placu zabaw, a bez tych środków nie 
jest w stanie zrealizować przedsięwzię-
cia. Temat jest wciąż aktualny. Czekamy 
na ocenę naszego wniosku przez Urząd 
Marszałkowski w Toruniu.
W lipcu w Lubiczu Górnym wystąpił 
Teatr Baj Pomorski z przedstawieniem 
„Szewczyk Dratewka”. 
W wakacje, i nie tylko, odbyło się też 
wiele festynów w sołectwach naszej gmi-
ny. Relacje z nich znajdziecie na profilach 
sołeckich na FB, więc przy okazji przy-
pominamy, że wszystkie nasze sołectwa 

mają swoje fanpage’e i zachęcamy do ich 
obserwowania. Jedno z wydarzeń miało 
miejsce 9 lipca w Brzezinku, gdzie kapli-
ca pw. św. Rocha, stojąca na historycz-
nym wzgórzu, zyskała tablicę z opisem 
historii tego miejsca i innymi ciekawost-
kami. Tablicę przygotował Urząd Gminy 
Lubicz we współpracy z radnym Kazi-
mierzem Rybackim.
W sierpniu, jak co roku, gościliśmy 
uczestników Międzynarodowego Spły-
wu Kajakowego płynącego Drwęcą.
3 września w całej Polsce mieliśmy 
akcję Narodowego Czytania. Gminna 
Biblioteka Publiczna, wraz z gminą, 
tym razem zaprosiła mieszkańców do 
centrum aktywności społecznej w Gro-
nowie, gdzie m.in. mieści się filia biblio-
teki. Wspólnie interpretowaliśmy „Bal-
lady i romanse” Adama Mickiewicza.

W naszej gminie w wielu sołectwach 
stanęły także pomysłowe witacze. Już 
po zamknięciu tego numeru „Gońca” 
komisja konkursowa obejrzała insta-
lacje i wytypowała jej zdaniem naj-

ciekawszą do corocznego konkursu 
wojewódzkiego, o czym przeczytacie 
na www.lubicz.pl, a przegląd witaczy 
zobaczycie na FB „Gmina Lubicz”.

(KM)

Wrzesień i październik

zajęcia w świetlicach wiejskich
Grabowiec świetlica:
• boisko Juventusu dostępne dla miesz-

kańców w soboty w godz. 9.00-13.00.
Grębocin świetlica:
• zajęcia taneczno-fitnessowe w ponie-

działki w godz.19.00-20.00,
• spotkania KGW w środy od 

godz.14.00,
• zajęcia świetlicowe dla dzieci 

w czwartki w godz. 14.30-16.30 
i piątki w godz. 15.30-17.30,

• spotkania Klubu Kobiet Kreatyw-
nych każdy ostatni piątek miesiąca 
od godz. 18.00,

• warsztaty malarskie dla młodzieży 
i dorosłych w każdą 1. i 3. sobotę 
miesiąca w godz. 10.00-13.00.

W kaplicy przy kościele w Grębocinie:
• spotkania Klubu Seniora „Złota Je-

sień” w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Gronowo świetlica:
• zajęcia w ramach projektu „Lepsze ju-

tro rodzin” dla dzieci i ich rodziców we 
wtorki i czwartki w godz.15.00-19.00,

• spotkania KGW w środy w godz. 
17.00– 20.00,

• zajęcia biblioterapii dla dzieci i mło-

dzieży w każdą 1. i 3. sobotę miesią-
ca w godz. 10.00-12.00.

Krobia świetlica:
• zajęcia sportowe – brydż w ponie-

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

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

bi w każdy 1. i 3. 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. 17.00-18.30,

• zajęcia artystyczne dla dzieci i mło-
dzieży 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 przy OSP:
• zbiórki zuchowe w poniedziałki od 

godz. 17.00-20.00,

• 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 „Pokole-

nia” 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 go-

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

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

w poniedziałki w godz. 17.00-20.00,
• spotkania Klubu Seniora GOPS w po-

niedziałki i środy w godz. 8.15-14.15,
• spotkania Stowarzyszenia „Lu-

biczanie” 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 ca-

łych rodzin w środy w godz. 18.00-
19.00.

Młyniec Drugi świetlica:
• młodzieżowe warsztaty fotograficzne 

ostatnia sobota miesiąca w świetlicy 
od godz. 11.00-13.00, pozostałe so-
boty w terenie.

Rogówko świetlica OSP:
• zajęcia taneczno-fitnessowe dla ca-

łych rodzin we wtorki i czwartki 
w godz. 19.00-20.00.

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. 

Do udziału we wszystkich zajęciach 
serdecznie zapraszamy także obywa-
teli ukraińskich.

Tablicę odsłonili sołtys Jacek Witkowski, radny Kazimierz Ry-
backi i wójt Marek Nicewicz. Fot. Sołectwo Brzezinko

Narodowe Czytanie w Gronowie odbyło się w odpowiedniej do 
lektury aranżacji. Fot. (BNL)

Podczas występu Baja Pomorskiego lubicki amfiteatr był wypełniony po brzegi. Fot. (JN)
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Nowa dyrektor szkoły w Grębocinie

Wierzę w ludzi
Od 1 września Szkołą Podstawową 
w Grębocinie zarządza Katarzyna 
Rumińska, polonistka z 21-letnim sta-
żem, dotąd pracująca w Szkole Pod-
stawowej w Lubiczu Górnym.

Ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły 
nie został rozstrzygnięty z powodu bra-
ku kandydatów. Wójt Marek Nicewicz 
zaproponował pięcioletnie kierowanie 
szkołą Katarzynie Rumińskiej.
- Zastanawiałam się, bo to będzie dla 
mnie duża życiowa zmiana – mówi - To 
wyzwanie, które postrzegam jednak jako 
szansę na rozwój.
Nowa pani dyrekor ma ukończone stu-
dia w zakresie zarządzania i organizacji 
oświatą, wyróżniającą ocenę pracy i dłu-
goletni straż pracy.
Ukończyła polonistykę na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Przez 21 lat była nauczycielką języka 
polskiego w szkole w Lubiczu Górnym. 
Uczyła również historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie, a także języka polskiego 
obcokrajowców.
- Literatura jest dobrym punktem wyjścia 
do wymiany poglądów, myśli, dyskusji, 
a ja lubię rozmawiać z ludźmi – uzasad-
nia wybór kierunku studiów. - Mówią 

o mnie, że jestem idealistką i romantycz-
ką – zdradza. - A jak pani sądzi? – pyta-
my. – Trochę tak - odpowiada z uśmie-
chem, przyznając też jest optymistką.
Nowa pani dyrektor wierzy w ludzi, 
w dobro, stawia na budowanie relacji 
i współpracę. Na tym chce bazować, kie-
rując szkołą. – Bez sprawnej drużyny nie 
osiągnie się celów – uważa.
Prywatnie jest mężatką, z rodziną miesz-
ka w Lubiczu Dolnym, ma syna i córkę 
oraz psa. Jej pasją są podróże.

Tekst i fot. (KM)

Integracja i dobra zabawa

rolki skradły serca
GOPS w Lubiczu w tegoroczne wa-
kacje realizował projekt pt. „Więcej 
wiem, jestem bezpieczny, lepiej poma-
gam”, w ramach którego zorganizował 
klub młodzieżowy dla dzieci i młodzie-
ży mieszkających w Lubiczu Górnym. 

Ostatecznie w projekcie wzięło udział 
32 dzieci z Polski i z Ukrainy. Jego 
celem była aktywizacja i integracja 
społeczna. Projekt rozpoczął się za-
jęciami integracyjno-motywacyjnymi 
z psychologiem. W kolejnym etapie 
zorganizowano „szkółkę rolkową”, 
w trakcie której uczestnicy uczyli się 
bezpiecznej jazdy na rolkach, dzięki 
sprzętowi zakupiony w ramach projek-
tu (rolki, kaski, zestawy ochraniaczy). 
Zajęcia odbywały się na zrewitalizowa-
nym Placu Niepodległości w Lubiczu 
Górnym. Dopełnieniem projektu był 
cykl spotkań ze służbami porządkowy-
mi: policjantami z Komisariatu Policji 
w Dobrzejewicach, strażakami z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dol-
nym oraz ratownikiem medycznym 
Tomaszem Modrzewskim.

Na realizację projektu gmina Lubicz 
pozyskała dotację w wysokości 95 
proc. całkowitej wartości projektu ze 
środków europejskich w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

(MR) 

Katarzyna Rumińska: - Bez sprawnej 
drużyny nie osiągnie się celów

Dzieci uczyły się bezpiecznej jazdy na 
rolkach na Placu Niepodległości. Fot. 
Nadesłane

„Dbajmy o czystą wodę” 

Liczy się pomysł
Referat Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Lubicz zaprasza 
dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 
lat do wzięcia udziału w kolejnej edy-
cji konkursu ekologicznego.

Prace powinny zawierać treści ekolo-
giczne ukazujące prawidłowe postawy 
wobec środowiska przyrodniczego czy 
piękno krajobrazu oraz rzeki Drwęcy.
Zgłoszenia przyjmujemy w trzech ka-
tegoriach:
• kategoria I – dzieci z oddziałów 

przedszkolnych oraz zerówki,
• kategoria II – dzieci z klas I-IV szkół 

podstawowych,
• kategoria III – dzieci z klas V-VIII 

szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest osobiste 
wykonanie eko-plakatu w formacie 
max A3, dowolną techniką (np. ma-
lowanie/rysowanie/wyklejanie) z wy-
korzystaniem materiałów naturalnych, 
surowców wtórnych itp. Liczy się wy-
obraźnia, ciekawy pomysł oraz styl 
wykonania.
Prace konkursowe należy dostarczyć 
do siedziby Urzędu Gminy Lubicz do 
3 października. Wszystkie szczegóły 
znajdziecie w regulaminie zamiesz-
czonym na www.lubicz.pl.
W razie wątpliwości prosimy o kon-
takt z Edytą Sekretarską pod nr  
tel. 56 621 21 29.

Opr. (KM)

Doceniony na zjeździe powiatowym 

Wyróżnienie dla 
sołtysa Kopanina
Ludwik Wikiera z Kopanina zdobył 
wyróżnienie w konkursie „Sołtys Roku 
Powiatu Toruńskiego”. W lipcu pan Lu-
dwik odebrał nagrodę podczas powia-
towego zjazdu sołtysów, który odbył się 
w Krobi. Jednym z prelegentów zjazdu 
był wójt Lubicza. O czym mówił?

Kopanino - niewielkie sołectwo, zadba-
ne, zielone i spokojne. Jego sołtysem 
od 36 lat jest Ludwik Wikiera. Z jego 
inicjatywy w Kopaninie powstały nowe 
drogi, wodociąg, świetlica, pętla auto-
busowa. Pan Ludwik to prawdziwy go-
spodarz swojej miejscowości. – Nie ma 
znaczenia czy to dzień, czy noc – przy-
znaje Elżbieta Wikiera, żona sołtysa, 
wspierająca go w pracy społecznej. Pan 
Ludwik pilnuje porządku, dba o zieleń, 
kosi, sprząta. Potrafi też zjednać sobie 
ludzi, co podkreślili mieszkańcy, wy-
syłając jego kandydaturę do konkursu. 
Gdy jest tylko coś do zrobienia, orga-
nizuje ekipę, która wraz z nim bierze 
się do pracy. Wspólnie ustawiają ogro-
dzenia, kładą kostkę, montują elementy 
małej architektury itp. Kapituła konkur-
sowa doceniła te wszystkie działania.
Jednym z prelegentów zjazdu był wójt 
Lubicza Marek Nicewicz, który mówił 
o wykorzystywaniu funkcjonującego 
od lat w gminie funduszu sołeckiego. 
To pieniądze specjalnie wydzielone dla 
sołectw z budżetu gminy. Warto zazna-
czyć, że nie każda gmina posiada taki 
fundusz dla mieszkańców, ponieważ 
zarządzanie nim wiąże się z dodatko-
wą pracą urzędników. Ważne jest, że 
o przeznaczeniu funduszu decydują sami 
mieszkańcy, a z roku na rok te środki 

przyczyniają się do poprawy wizerunku 
miejscowości i komfortu życia.
Marek Nicewicz mówił też o współdzia-
łaniu sołectwa Złotoria z gminą, czego 
efektem jest ciekawie zagospodarowany 
park czy o decyzjach zebrań wiejskich 
w Rogowie, które zbudowało duży, wy-
godny parking dla mieszkańców.
Wójt Lubicza podał również przykład, 
goszczącej na zjeździe sołtysów, Krobi: 
- To jest miejscowość, która od samego 
początku ułożyła sobie pomysł na funk-
cjonowanie funduszu i terenu powoli 
stającego się centrum miejscowości. 
Najpierw powstało boisko piłkarskie. 
W następnym roku dokupiono do nie-
go piłkochwyty i ławki, a w następnym 
powstał plac zabaw. W kolejnym doku-
piono siłownię zewnętrzną aż wreszcie 
powstały pełnowymiarowe dwa boiska 
do siatkówki plażowej.
Tegoroczny fundusz sołecki w gminie 
Lubicz wyniósł ponad 735 tys. zł, przy-
szłoroczny ponad 802 tys. zł.

Tekst i fot. (KM)

Ludwik Wikiera dba o swoje sołectwo 
od 36 lat
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Centrum aktywności społecznej daje nowe możliwości

Sołectwo złotoria wreszcie na swoim
W Złotorii pod jednym dachem mamy 
świetlicę wiejską, hol wystawowy, filię 
biblioteki gminnej oraz remizę OSP. 8 
września odbyło się oficjalne otwarcie 
nowego miejsca.

Wójt Marek Nicewicz mówił, że zmoder-
nizowany budynek w Złotorii jest kolej-
nym w gminie obiektem przekształconym 
na potrzeby mieszkańców: – Złotoria to 
silne sołectwo, silne siłą swoich miesz-
kańców, kreatywnych, z pasją, zaangażo-
wanych społecznie, prezentujących swoje 
zdolności w wyjątkowy sposób.

Wykorzystamy to, jak najlepiej
- Jesteśmy pięknie położonym sołec-
twem, ale największym naszym skar-
bem są nasi mieszkańcy - przyznała soł-
tys Barbara Kisielewska, a zwracając 
się do władz gminy dodała: - Daliście 
nam szansę i uwierzcie, że wykorzysta-
my ją jak najlepiej.
Świetlica stwarza nowe możliwości, 
m.in. organizacji zajęć, spotkań grup 

formalnych i nieformalnych, wspólnego 
celebrowania wydarzeń.
Ze świetlicy kierujemy się w przestron-
ny i przeszklony hol, który stanie się 
galerią wystawową. 
Holem dochodzimy do filii biblioteki, 
która przeniosła się tu ze starej szkoły. 
Marzenna Wojnar, dyrektor gminnej 
biblioteki i mieszkanka Złotorii nie 
kryła radości z powrotu filii do pier-
wotnej lokalizacji. – Biblioteka jest 
dla każdego, chciałabym, aby łączyła 
pokolenia - mówiła.
Budynek posiada też niewielkie, lecz 
interesujące patio, które także będzie 
wykorzystywane, ponieważ jest ide-
alne do budowania nastroju oraz kli-
matu imprez.

Drugi dom
Remiza zyskała dodatkowe pomiesz-
czenia wraz z nowoczesnym wyposa-
żeniem, m.in. dyżurkę, czystą i brudną 
szatnię oraz zaplecze socjalne z łazien-
kami i prysznicami.

Obecny na otwarciu wicemarszałek wo-
jewództwa Zbigniew Sosnowski, który 
również jest strażakiem, mówił: - Dla nas 
strażaków remiza to drugi dom. Trudno 
wyrazić wdzięczność strażakom, bo nie 
tylko ratują zdrowie i życie, ale także służą 
społeczności w wielu różnych sytuacjach.
Budynek został modernizowany w ra-
mach projektu „Przebudowa i rozbudowa 
remizy OSP w Złotorii na cele kultural-
ne zwiększające atrakcyjność kulturową 
województwa kujawsko-pomorskiego”. 
Gmina Lubicz przeprowadziła go w part-
nerstwie z liderem zadania, czyli Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, który przyznał 
jej 2 mln zł w z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wartość całej in-
westycji wyniosła ponad 4,5 mln zł.
W przemówieniach podkreślano za-
angażowanie mieszkańców Złotorii: 
byłego wicewojewody Bernarda Kwiat-
kowskiego, bryg. w st. spocz. Zygmunt 
Politowskiego oraz Sylwii Tubielewicz
-Olejnik, dyrektora z Urzędu Marszał-

kowskiego, którzy przyczynili się do 
tego, że inwestycja doszła do skutku.
Z kolei m.in. Sylwia Tubielewicz- 
Olejnik dziękowała wójtowi Marko-
wi Nicewiczowi i radnym gminnym za 
podjęcie trudnej decyzji o sfinansowa-
niu przebudowy.
Strażacy z OSP Złotoria, dziękując za 
odnowioną i powiększoną remizę mó-
wili: – Ten dzień daje nam nowe siły do 
jeszcze lepszego działania.
Nie zabrakło też ciepłych wypowiedzi 
radnych Złotorii Aldony Peregonczuk 
i Zbigniewa Szczepańskiego, przed-
stawicieli państwowej straży pożarnej 
i innych gości, a także przekazania wielu 
pożytecznych i interesujących prezentów.
Drzwi otwarte nowego obiektu w Zło-
torii dla mieszkańców odbyły się 17 
września ze spacerem po obiekcie, 
wręczeniem wyróżnień dla aktywnych 
mieszkańców, koncertem Grażyny Rut-
kowskiej-Kusy, finalistki The Voice Se-
nior oraz pysznym tortem na deser.

Tekst i fot. (KM)

Odnowiona remiza OSP

Otwarcia nowego obiektu symbolicznie dokonali: sołtys Barbara Kisielewska, prezes 
OSP Maria Błaszczyk, dyrektor biblioteki Marzenna Wojnar, wicemarszałek Zbigniew 
Sosnowski i wójt Marek Nicewicz

Od lewej: Marzenna Wojnar, dyrektor biblioteki gminnej, Halina Blokowska, emeryto-
wana bibliotekarka ze Złotorii oraz Sylwia Zajączkowska, bibliotekarka w Złotorii

Zaproszeni goście w sali świetlicy wiejskiej

Hol wystawowy łączący świetlicę z biblioteką
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Zgłoś chęć wywozu

Co zrobić ze starymi tapczanami?
30 września rusza kolejna w tym roku 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

W tabeli znajdują się terminy odbio-
ru odpadów wielkogabarytowych dla 
poszczególnych miejscowości. Osoby 
chcące skorzystać z odbioru tego rodzaju 
odpadów spod posesji muszą dokonać 
zgłoszenia listy odpadów do wywozu 
najpóźniej pięć dni roboczych przed pla-
nowanym terminem w Urzędzie Gminy 
Lubicz (budynek A) pok. nr 1, pok. nr 5, 
telefonicznie 56 621 21 28, 56 621 21 38 
lub e-mailem: gk@lubicz.pl.
Przypominamy! Do odpadów wielkoga-
barytowych nie należy sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny oraz opony i odpady 
budowlane, które można samodzielnie 
zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.
PSZOK jest zlokalizowany w Lubiczu 
Górnym wjazd od Nowej Wsi ulicą 
Promową (teren oczyszczalni ścieków). 

Czynny: od wtorku do piątku, od marca 
do października w godz. od 10.00 do 
18.00, a od listopada do lutego w godz. 
od 8.00 do 16.00, zaś w każdą sobotę 
w godz. od 9.00 do 14.00. Na PSZOK 
przyjmowane są bezpłatnie odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe do 1m3 na rok 

(jedno gospodarstwo domowe), a pozo-
stałe odpady segregowane bez limitu. 
Numer telefonu do kontaktu (w godzi-
nach pracy) 797 999 886.
Więcej informacji na temat PSZOK 
można znaleźć na www.lubicz.pl w za-
kładce Informator. (SO)

MIEJSCOWOŚCI Data odbioru
BRZEZINKO, BRZEŹNO, GRĘBOCIN, GRONOWO, GRONÓWKO, ROGOWO, ROGÓWKO, 30.09.2022

GRABOWIEC, JEDWABNO, KOPANINO 3.10.2022
LUBICZ DOLNY 4.10.2022
LUBICZ GÓRNY 5.10.2022

ZŁOTORIA, NOWA WIEŚ 6.10.2022
KROBIA, MIERZYNEK, MŁYNIEC PIERWSZY, MŁYNIEC DRUGI, JÓZEFOWO 7.10.2022

Drogi, chodniki, lampy, projekty…

zmienia się w naszym otoczeniu

Za nami wakacje, ale nie oznacza to 
wcale zastoju w pracach nad poprawą 
infrastruktury naszych sołectw. 

W tym okresie odnotowaliśmy inten-
sywny postęp prac na budowie drogi po-
między Młyńcem Pierwszym a Jedwab-
nem. Rozpoczęła się także budowa tzw. 
drogi do jednostki w Gronowie.
Gotowe są już ul. Pocztowa w Złotorii 
i chodnik przy ul. Piaskowej w Lubi-
czu Górnym. 
W Grębocinie można jeździć po wyas-
faltowanej ul. Toruńskiej, a mieszkańcy 
Mierzynka doczekali się rozpoczęcia mo-
dernizacji ul. Zielona Puszcza (przebudo-
wa rozpocznie się za kilkanaście dni).
Podobnie jest z ul. Olszynową w Kro-
bi. W drugiej połowie września do prac 
ruszają ekipy drogowców. Tu pojawi się 
5-metrowa asfaltowa droga na odcinku 

od ul. Osiedlowej do Wiejskiej, z dwoma 
skrzyżowaniami wyniesionymi oraz je-
den próg zwalniający. Inwestycja powin-
na być gotowa do końca października.
Za nami także pierwszy etap stawiania 
lamp ulicznych w najbardziej niebez-
piecznych miejscach gminy - ustawio-
no 32 lampy solarne. Drugi etap zakłada 
instalacje lamp kablowych.
Mamy także dobrą wiadomość dla 
uczniów szkoły w Młyńcu Pierwszym. 
Jest już wybrany w przetargu wyko-
nawca dokumentacji projektowej na 
budowę nowej sali gimnastycznej przy 
szkole. To Biuro Projektów i Nadzorów 
Budowlanych WDI z Kalisza. Do koń-
ca I kwartału 2023 ma powstać projekt, 
zawierający nie tylko obiekt sali gimna-
stycznej, ale także pomieszczenia biblio-
teki i stołówki ze świetlicą szkolną. 

Tekst i fot. (JN)

Wyczekiwana przebudowa tzw. drogi do jednostki w Gronowie
W Lubiczu Górnym wyremontowany 
chodnik wzdłuż ulicy Piaskowej

W ramach I etapu doświetlenia najbar-
dziej niebezpiecznych miejsc na terenie 
gminy, ustawiono 32 lampy solarne. 
Na zdjęciu lampy przy ul. Słonecznej 
w Kopaninie

Zakończono budowę z kostki ul. Poczto-
wej w Złotorii, trwają prace projektowe 
nad przygotowaniem przebudowy ul. 
Szkolnej

Ul. Toruńska w Grębocinie wyasfaltowana, kończą się również ostatnie prace na skrzy-
żowaniu z ul. Jesienną

Trwają prace na zewnątrz świetlicy 
w Rogowie. Na zdjęciu ocieplanie i izo-
lowanie fundamentów

Sołtysi Anna Katra z Młyńca Pierwszego i Jan Strzelecki z Jedwabna w towarzystwie 
Doroty Pruszyńskiej, kierownik referatu inwestycji na remontowanej drodze pomiędzy 
Jedwabnem i Młyńcem Pierwszym 
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KrÓTKO
25 września Stowarzyszenie Kurs na 
Obrowo zaprasza do udziału w Mię-
dzygminnym Rajdzie Rowerowym. 

Zbiórka o 11.00 przy szkole w Złoto-
rii. Meta i piknik w Sąsiecznie przy 

Daglezjowym Dworze.

W naszej gminie można skorzystać 
z bezpłatnej wizyty u psychologa. 

Panie psycholog przyjmują w siedzibie 
GOPS w Lubiczu, przy ulicy Toruń-
skiej 56 w Lubiczu Dolnym, w nastę-

pujących terminach: poniedziałek 9.00 
- 17.00, środa, czwartek, piątek 7.00 

- 15.00 - psycholog Patrycja Łączkow-
ska, tel. 451 645 914, e-mail placzkow-
ska@gopslubicz.home.pl; wtorek 7.00 

- 15.00 - psycholog Ewelina Makowska, 
tel. 519 577 798, e-mail  

e.makowska@gopslubicz.home.pl.
Spotkanie z psychologiem umawiamy 
bezpośrednio, kontaktując się z psy-
chologiem lub poprzez wcześniejszy 
kontakt z pracownikiem socjalnym.

Kolejny rok z rzędu Lubicz został 
liderem konkursu Eko-Orły, ponie-

waż pomogliśmy w uzyskaniu dotacji 
z „Czystego Powietrza” największej 

liczbie mieszkańców w kategorii 
gmin od 20 do 50 tys. Wyniki V edy-
cji konkursu ogłoszono 2 września 
na konferencji „Jak zaoszczędzić 

energię i poprawić jakość powietrza 
- perspektywy dla województwa ku-

jawsko-pomorskiego” organizowanej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu. Przypomnijmy, że od 
czerwca 2021 r. w urzędzie gminy 
działa Punkt Programu „Czystego 
Powietrza”. Pomoc w wypełnianiu 

wniosków odbywa się w poniedział-
ki, wtorki, środy i piątki w godz. 
11.00 -13.30, po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy Lubicz 

pod numerem telefonu: 56 621 21 29.

36 okolicznych samorządów, w tym 
gmina Lubicz, 9 sierpnia powołało 

do życia Stowarzyszenie Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Toruń. 

W spotkaniu założycielskim uczestni-
czył także wójt gminy Lubicz Marek 

Nicewicz. Utworzenie wspólnego 
stowarzyszenia jest warunkiem 

koniecznym ubiegania się  
o ponad 88 mln euro wsparcia  
w ramach ZIT w nowej unijnej  

perspektywie finansowej. 

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

złotoria 
z najładniejszym 
stoiskiem
Tegoroczny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich 
Powiatu Toruńskiego odbył się w Łubiance 
23 lipca. Koła zmierzyły się w rywaliza-
cji na najlepszą aranżację stoiska oraz 
najsmaczniejszą potrawę. W pierwszej 
kategorii najlepsze okazało się KGW ze 
Złotorii „Przebojowe Złotorianki” (na 
zdjęciu). Z kolei KGW „Od Pokoleń” 
z Mierzyna zdobyło III miejsce w kategorii 
drugiej. Fot. FB Sołectwo Złotoria

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Przyrzekali sobie pół wieku temu
Usłyszeć „Marsz Mendelsona” po 50 la-
tach? Bezcenne. W sierpniu złote gody 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu 
Dolnym świętowało pięć par.

Ewa i Roman Papierkiewicz ze Złotorii, 
Leokadia i Zdzisław Szczęśni z Lubicza 
Dolnego, Jolanta i Józef Majcher z Lu-
bicza Górnego, Danuta i Wiesław Stani-

kowscy z Lubicza Dolnego oraz Eugenia 
i Krzysztof Dzikowscy z Mierzynka.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
wręczył jubilatom wójt Marek Nicewicz.

Tekst i fot. (KM)

Leokadia i Zdzisław Szczęśni oraz Ewa i Roman Papierkiewicz w towarzystwie kierownik USC Barbary Zarębskiej i wójta Marka Nicewicza

Eugenia i Krzysztof Dzikowscy Danuta i Wiesław Stanikowscy Jolanta i Józef Majcher
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