
Już po raz trzeci zapraszamy miesz-
kańców naszej gminy do wspólnego 
świętowania rocznicy odzyskania nie-
podległości w 1918 roku, które odbę-
dzie się na łące nad Drwęcą, w miejscu 
dawnej granicy zaborów. 

To historyczne wydarzenie plenerowe 
odbędzie się w piątek 11 listopada roku 
o godz.16.00 w Lubiczu Górnym na 
końcu ul. Lipnowskiej (przy Drwęcy).
Tym razem program wydarzenia został 
wzbogacony o specjalną inscenizację 

historyczną oraz dodatkowe atrakcje. 
Scenariusz, oprócz tradycyjnego ogni-
ska i specjalnej scenografii patriotycz-
nej, przewiduje również przyjazd gen. 
Hallera z asystą, przejście graniczne, 
gdzie będą wystawiane pozwolenia na 
przekroczenie granicy, punkt poboro-
wy do „błękitnej armii”, szpital polowy 
dla żołnierzy. Oczywiście na uczestni-
ków czekać będzie gorąca wojskowa 
grochówka z kotła, ale także pyszno-
ści przygotowane przez kola gospodyń 
wiejskich z naszej gminy.

Przygotowaliśmy również pamiątkowe 
monety dla tych, którzy zapiszą się do 
wojska lub wezmą udział w opatrywaniu 
ran. Pozostałym uczestnikom wydarze-
nia rozdamy kotyliony. Można przyjść 
z własnymi flagami, chorągiewkami. 
Tradycyjnie wspólne śpiewanie patrio-
tycznych pieśni wesprze drukowany 
śpiewnik. W tym roku część artystyczną 
zapewnia nam Jacek Słupkowski (gitara 
klasyczna). Liczymy także na sponta-
niczne występy grup i zespołów. 
Dokończenie na str. 2

Mieszkańców zainteresowanych sko-
rzystaniem z preferencyjnego zakupu 
węgla kamiennego, za cenę do 2 tys. 
zł za tonę, prosimy o składanie wnio-
sków w Urzędzie Gminy Lubicz.

Tuż przed oddaniem tego numeru „Goń-
ca” do druku, Prezydent RP podpisał 
ustawę o zakupie preferencyjnym pali-
wa stałego przez gospodarstwa domowe. 
Gdy gazeta dotrze do Państwa rąk, to 
najprawdopodobniej na stronie Urzędu 
Gminy Lubicz www.lubicz.pl będą już 
wszystkie informacje o zasadach dystry-
bucji węgla kamiennego wraz z wnio-
skiem do pobrania. 

Co istotne – wcześniej gmina zbierała je-
dynie zapotrzebowanie, po to, aby okre-
ślić ilość i rodzaj paliwa stałego, który 
powinniśmy zabezpieczyć dla naszych 
mieszkańców. By zakupić surowiec złoże-
nie zapotrzebowania nie wystarczy, teraz 
należy dostarczyć „właściwy” wniosek.
Według Rozporządzenia Ministra Akty-
wów Państwowych osoby uprawnione 
(te, którym przysługuje dodatek węglo-
wy) mogą nabyć na preferencyjnych wa-
runkach 1,5 tony węgla w tym roku, a ko-
lejne 1,5 tony do końca kwietnia 2023 r. 
Wniosek składamy w formie papierowej 
– osobiście w Biurze Podawczym UG Lu-
bicz, przesyłamy pocztą tradycyjną na ad-

res Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 
87-162 Lubicz Dolny z dopiskiem „Wę-
giel” lub za pośrednictwem ePUAP-u.
Gmina Lubicz czeka na podpisanie umo-
wy z państwową spółką, która wprowadzi 
węgiel kamienny do obrotu na naszym te-
renie. Gdy tylko to nastąpi, podamy m.in. 
numer konta do dokonania wpłaty oraz 
adresy punktów dystrybucji surowca na 
naszym terenie. Gwarantowana cena do 
2 tys. zł dotyczy wyłącznie tony opału 
(odbiór we własnym zakresie). 
Wszystkie aktualne informacje na ten 
temat będziemy na bieżąco umieszczać 
na www.lubicz.pl.

(KM)
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w grudniu

Świętujemy niepodległość na granicy zaborów

11 listopada przyjedzie gen. Haller

Pilne! Z ostatniej chwili

zakup węgla od gminy

Tak w tym wyjątkowym dniu prezentował się spichlerz lubicki trzy lata temu. Fot. Archiwum



Spotkanie na granicy zaborów

Wspólne święto

Dokończenie ze str. 1
Impreza potrwa ok. 2 godziny, będzie 
sporo okazji do pamiątkowych foto-
grafii. Prosimy ubrać się odpowiednio 
do warunków pogodowych, pamiętając 
że będziemy na łące z mokrą trawą. Ze 
względu na ograniczony teren, zalecamy 
parkowanie aut na okolicznych ulicach, 
ponieważ na niewielkim placu przy wej-
ściu na łąkę miejsc jest mało.
W świętowaniu rocznicy odzyskania nie-
podległości pomagają nam: Krzysztof 
Walterski właściciel łąki, strażacy z OSP 
Lubicz Dolny, Koła Gospodyń Wiejskich, 

radni gminy Lubicz, sołtysi, Spółdzielnia 
Socjalna „Lubiczanka”, Nadleśnictwo 
Dobrzejewice, druhny i druhowie z drużyn 
harcerskich ZHR. Zgodę na wykorzystanie 
budynku starego spichrza do powieszenia 
flagi wydało Starostwo Powiatowe.

(JN) 
Informujemy, że Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest 
sponsorem wydarzenia „Inscenizacja hi-
storyczna na granicy zaborów w Lubiczu 
z okazji Święta Niepodległości”. Więcej 
informacji o spółce GAZ-SYSTEM, znaj-
duje się na stronie www.gaz-system.pl.

Gospodarka odpadami w naszej gminie
• Bioodpady w naszej gminie są odbie-

rane z nieruchomości przez cały rok.
W okresie od listopada do marca raz na 
miesiąc. Jeszcze w tym roku, zgodnie 
z harmonogramem, odbiór nastąpi:
 - 5 listopada i 3 grudnia: Krobia, 

Lubicz Dolny, Lubicz Górny.
 - 19 listopada i 10 grudnia: Grębo-

cin , Nowa Wieś, Złotoria.

 - 26 listopada i 17 grudnia: Brzeź-
no, Brzezinko, Grabowiec, Gro-
nowo, Gronówko, Jedwabno, 
Józefowo, Kopanino, Mierzynek, 
Młyniec Pierwszy, Młyniec Dru-
gi, Rogowo, Rogówko.

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) przy ul. Pro-
mowej w Lubiczu Górnym od 2 li-

stopada do końca lutego jest czynny 
w godz. od 8.00 do 16.00, a w każdą 
sobotę od 9.00 do 14.00.
Przypominamy, że do PSZOK 
można dostarczyć tylko posegrego-
wane odpady komunalne; odpady 
budowlane i rozbiórkowe przyjmo-
wane są do 1m3 na rok (jedno go-
spodarstwo domowe), a pozostałe 

odpady segregowane bez limitu.
Telefon kontaktowy do pracownika 
PSZOK: 797 999 886 (w godzinach 
pracy punktu).

• Mieszkańcy gminy są proszeni 
o regulowanie bieżących i zaległych 
opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

(DK)

Uwaga, ważny komunikat!

Jodek potasu. 
Jesteśmy gotowi
Zgodnie z decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ca-
łym kraju rozdystrybuowano tabletki 
z jodkiem potasu. W przypadku za-
grożenia skażeniem radiacyjnym będą 
one wydawane mieszkańcom gminy 
Lubicz w 17 punktach rozmieszczo-
nych na terenie gminy.

Podejmowane obecnie działania to stan-
dardowa procedura przewidziana w prze-
pisach prawa i stosowana na wypadek 
wystąpienia ewentualnego zagrożenia 
radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, 
że obecnie takiego zagrożenia nie ma, 
a sytuacja jest na bieżąco monitorowana 
przez Państwową Agencję Atomistyki. Je-
żeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, ko-
munikat o tym zostanie podany w mediach 
ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja 
tabletek ruszy natychmiast po wydaniu 
stosownej decyzji przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji 
w naszej gminie przekażemy na stro-
nie www.lubicz.pl, FB Gmina Lubicz, 
FB wójta gminy Lubicz, 17 profilach 
sołeckich, przez gminny system powia-
damiania SMS oraz poprzez sołtysów 
i strażaków OSP.
Punkty dystrybucji jodku potasu 
w gminie Lubicz:
1. Brzezinko, Świetlica wiejska w OSP 

- Brzezinko 16a 
2. Brzeźno, Świetlica wiejska - Brzeź-

no 68
3. Grabowiec, Świetlica wiejska - Gra-

bowiec 12 
4. Grębocin, Szkoła Podstawowa - ul. 

Szkolna 4 
5. Gronowo, Świetlica wiejska - Gro-

nowo 5 
6. Jedwabno, Świetlica wiejska - 

Jedwabno 27 
7. Krobia, Świetlica wiejska - ul. Olim-

pijska 14 
8. Kopanino, Świetlica wiejska - Aleja 

Dębów 
9. Lubicz Dolny, Szkoła Podstawowa 

- ul. Szkolna 7 

10. Lubicz Górny, Szkoła Podstawowa 
- ul. Piaskowa 23 

11. Mierzynek, Świetlica wiejska 
w OSP - ul. Zacisze 11a 

12. Młyniec Pierwszy, Świetlica wiejska 
- ul. Toruńska 32 

13. Młyniec Drugi, Świetlica wiejska - 
ul. Dolina Drwęcy 72

14. Nowa Wieś, Świetlica wiejska - ul. 
Nad Drwęcą 74

15. Rogówko, Świetlica wiejska w OSP 
- ul. Lubicka 29 

16. Rogowo, Świetlica wiejska w OSP 
- Rogowo 

17. Złotoria, Szkoła Podstawowa - ul. 
Pomorska 11b

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd 
tabletki nasyca tarczycę stabilnym jo-
dem, blokując tym samym wchłanianie 
przez nią radioaktywnego jodu oraz 
zapobiega jego gromadzeniu się. Ta-
bletkę taką należy przyjąć niezwłocz-
nie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu 
właściwych służb. W przypadku póź-
niejszego przyjęcia działanie tabletek 
nadal pozostaje korzystne w ciągu do 
8 godzin od wystąpienia skażenia.
Dawkowanie jest uzależnione od wieku 
osoby przyjmującej:
• dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 

12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 
100 mg jodu)

• dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 
mg jodu)

• dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 
1/2 tabletki (25 mg jodu)

• noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
• kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 

tabletki (100 mg jodu).
Tak, jak w przypadku innych leków, 
także w przypadku tabletek ze stabil-
nym jodem, jeśli występują jakiekol-
wiek obawy, choroby przewlekłe lub 
jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości 
co do możliwości przyjęcia leku, należy 
skonsultować się z lekarzem.
Profilaktyczne przyjmowanie jodku po-
tasu na własną rękę jest odradzane przez 
lekarzy i specjalistów.

Opr. (KM)

Skorzystaj z pomocy

Tu masz wsparcie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubiczu realizuje dla mieszkańców 
gminy Lubicz dwa programy skiero-
wane do osób niepełnosprawnych.

„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” to pomoc w postaci usługi 
asystenta osobistego osoby niepełno-
sprawnej. Program ma na celu zapewnie-
nie wsparcia w wykonywaniu codzien-
nych czynności w miejscu zamieszkania 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym osób niepełnosprawnych. Wsparcie 
skierowane jest do dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz osób doro-
słych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.

„Opieka wytchnieniowa” jest programem 
skierowanym do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy wymagają wsparcia 
w postaci doraźnej, czasowej przerwy 
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, a także nad osobami dorosłymi 
posiadającymi orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.
Oba programy są finansowane z Fundu-
szu Solidarnościowego.
Szczegółowe informacje: Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. 
Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny, tel. 
56 674 21 55, adres e-mail: gopslu-
bicz@home.pl, www.gopslubicz.pl.

(MR)
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- W ostatnim czasie media lokalne 
sporo uwagi poświeciły lubickiemu 
Zakładowi Usług Komunalnych. 
Słyszeliśmy o dużym zadłużeniu tej 
spółki, odwołaniu jej prezesa, pan 
także wydał oświadczenie, infor-
mując mieszkańców, że ZUK jest w 
trudnej sytuacji finansowej i trzeba 
go wspomóc. Wyjaśnijmy czym jest 
ZUK i dlaczego powstał w naszej 
gminie?
- Zakład Usług Komunalnych Spółka 
z.o.o w Lubiczu został utworzony na 
początku 2020 roku, na bazie połączenia 
Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. i jed-
nostki samorządowej, jaką był Zarząd 
Dróg, Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Dlaczego powstał ZUK? For-
ma prowadzenia zadań własnych gminy 
przez jednostkę samorządową jest z mo-
jego punktu widzenia rozwiązaniem 
dobrym, ale nie najkorzystniejszym dla 
gminy. Zdecydowanie bardziej opłaca 
się zlecać te zadania własnej spółce ko-
munalnej. ZUK może w pełni odliczać 
podatek VAT, realizować zadania spraw-
niej, efektywniej, za pomocą własnej 
załogi. Z tego modelu korzysta wiele 
samorządów w Polsce, zarówno w du-
żych miastach, takich jak Szczecin czy 
Radom, jak również w małych gminach. 
W naszym województwie takie zakłady 
usług komunalnych działają między in-
nymi w Brodnicy, Wąbrzeźnie, Brześciu 
Kujawskim, Chełmży, Złejwsi Wielkiej, 
Łysomicach czy Czernikowie.

- Co to są te „zadania własne gmi-
ny”? Co ma do zrobienia spółka ko-
munalna w ciągu roku?
- To m.in. zimowe utrzymanie dróg, 
naprawa ich nawierzchni, sprzątanie, 
malowanie, umieszczanie w pasie dro-
gowym znaków drogowych, koszenie 
trawników, utrzymanie zieleni. To także 
prowadzenie gminnego punktu odbio-
ru odpadów selektywnych, czyli tak 
zwanego PSZOK-u, utrzymanie i re-
montowanie budynków urzędu, komu-
nalnych, bibliotek i świetlic. Do tego 
dochodzą place zabaw, boiska sportowe 
oraz szereg zadań zgłaszanych przez 
sołectwa. Trzeba podkreślić, że lubicki 
ZUK od początku istnienia zrobił wiele 
dobrych rzeczy. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników ZUK-u byliśmy w stanie 
przygotować w 2022 roku pięć miesz-
kań komunalnych dla naszych miesz-
kańców. Powstały parkingi w Rogowie, 
Lubiczu Górnym, Grabowcu, droga do 
ruin w Złotorii, chodnik w Młyńcu 

Pierwszym, wyremontowano świetli-
ce w Rogówku, Grębocinie, Mierzyn-
ku, Lubiczu Górnym czy Nowej Wsi. 
Można wymienić wiele innych zadań, 
które zostały zrealizowane przez ZUK.

- Skoro było tak dobrze, to dlaczego 
jest tak źle? Dziś lubicki ZUK ma 
spore kłopoty i długi. Jaka jest przy-
czyna tych problemów?
- Z dużym rozczarowaniem odbieram 
sytuację, w której znalazła się spółka. 
Pomijając oczywiście czynniki makro-
ekonomiczne, czyli kryzys, pandemię, 
inflację, astronomiczne skoki cen ma-
teriałów budowlanych, które mocno 
„dają w kość” wszystkim podobnym 
jednostkom w Polsce, najbardziej za-
wiódł tutaj czynnik ludzki. I to mnie 
bardzo boli. Cały czas uważam, że 
prowadzenie spółki komunalnej przez 
gminę to jest najlepsze rozwiązanie dla 
prowadzenia zadań własnych, o ile ta 
spółka jest dobrze zarządzana, a lubicki 
ZUK był od pewnego czasu zarządzany 
źle. Pojawiły się jakieś kamienie w try-
bach dobrze funkcjonującej maszyny, 
które spowodowały, że ta maszyna, 
niestety, popsuła się i stanęła. Dlate-
go zdecydowałem o odwołaniu preze-
sa ZUK, który w pełni odpowiadał za 
błędy w zarządzaniu spółką. O tych 
błędach powiadomiłem prokuraturę, 
sprawą zajmuje się również policja go-
spodarcza. Liczę na skrupulatne zbada-
nie sytuacji i pociągnięcie winnych do 
odpowiedzialności. 

- Żeby ratować ZUK przed upadłością, 
radni podjęli decyzję o dokapitalizo-
waniu spółki kwotą 2,5 mln złotych. 
Ten krok spotkał się z dużą krytyką.
- Analizując sytuację finansową spółki, 
stanęliśmy na rozdrożu co do dalszych 
losów jej funkcjonowania - albo dofi-
nansowujemy spółkę, albo doprowa-
dzamy do jej upadłości lub rozwiązania. 
Gdybyśmy poszli w tę drugą stronę, to 
gmina i tak nie zostałaby zwolniona 
z realizacji zadań własnych, więc do 
tego działania potrzebna byłaby albo 
nowa spółka, albo należałoby wrócić do 
tego, co mieliśmy, czyli jednostki sa-
morządowej. Na to rozwiązanie w osta-
teczności się nie zdecydowaliśmy, 
głównie z tego powodu, że oznaczało-
by to dużo wyższe koszty. W momen-
cie likwidacji lub ogłaszania upadłości 
pozbylibyśmy się majątku, który w tej 
chwili posiada spółka: maszyn, samo-
chodów, sprzętu technicznego, siedzi-

by. Musielibyśmy 100 proc. naszych 
działań zlecić na zewnątrz komuś, kto 
realizowałby to dużo drożej niż sama 
spółka lub powołać nową jednostkę 
budżetową, zatrudnić pracowników 
i zakupić dla nich odpowiedni sprzęt.

- Czy taka sytuacja, w której spółka 
gminna była dofinansowana z budżetu 
gminy kiedykolwiek wcześniej miała 
miejsce w naszej czy innych gminach?
- Oczywiście, że tak. Zwłaszcza 
w 2022 roku, tak trudnym dla bu-
dżetów gmin, ale i budżetów spółek 
komunalnych, z powodu znacznego 
wzrostu cen energii, paliw, płac, in-
flacji, podejmowano mnóstwo uchwał 
dokapitalizujących spółki komunalne 
czy też spółki miejskie. Ale i w naszej 
gminie takie decyzje były podejmo-
wane w poprzednich kadencjach. Jeśli 
spojrzymy na dane z lat 2015-2018, to 
radni niejednokrotnie dofinansowa-
li Lubickie Wodociągi, czyli spółkę, 
która w tamtych latach zajmowała 
się tylko wąskim obszarem działania, 
jakim była gospodarka wodno-kanali-
zacyjna. Nie była ta spółka odpowie-
dzialna za utrzymanie dróg, czyszcze-
nie, sprzątanie, malowanie, budynki 
komunalne, a zajmowała się wyłącz-
nie sprawami wodno-kanalizacyjnymi. 
Poprzednia Rada Gminy Lubicz doka-
pitalizowała spółkę czterokrotnie, na 
łączną sumę 2,2 miliona złotych. Teraz 
skorzystaliśmy więc z narzędzia, które 
radni poprzedniej kadencji już stoso-
wali. Doceniam decyzję obecnej rady, 
bo dzięki temu spółka mogła dalej re-
alizować zadania własne gminy oraz 
podjęte działania naprawcze. 

- Co dalej będzie z ZUK-iem?
- ZUK działa normalnie, realizuje swo-
je zadania pod kierownictwem nowe-
go prezesa, który intensywnie pracuje 
nad naprawieniem sytuacji. Nowy 
prezes Piotr Rozwadowski zaczął od 
ograniczania wydatków na administra-
cję i jako osoba bardzo doświadczona 
w zarządzaniu spółką komunalną, bę-
dzie wprowadzał kolejne etapy planu 
naprawczego. Przeprowadzony zosta-
nie szczegółowy audyt, który ma wska-
zać i usunąć te elementy zarządzania, 
które doprowadziły do kłopotów spół-
ki. Tak jak powiedziałem, odpowiednie 
organy badają ewentualne przekrocze-
nia prawa i rozliczą winnych. Przed 
nami zima, ZUK będzie miał mnóstwo 
pracy, sytuacja zewnętrzna jest trudna, 
ale damy radę. 

(Red.)

Wójt Marek Nicewicz: - Z dużym rozczarowaniem odbieram sytuację, w której znalazła 
się spółka. Fot. (KM)

Dlaczego radni zdecydowali się dokapitalizować gminną spółkę?

O sytuacji w lubickim zakładzie 
usług Komunalnych
rozmowa z markiem nicewiczem, wójtem Gminy Lubicz

zaKład usłuG 
KOmunaLnycH sP. z O.O.

Lubicz dOLny

ul. Toruńska 56
87-162 Lubicz

Biuro Obsługi Klienta
tel/fax. 56 678 53 14

665 380 659
email biuro@zuk-lubicz.pl

poniedziałek, środa, czwartek  
7.00 – 15.00

wtorek 7.00 – 16.00
piątek 7.00 - 14.00

pogotowie wodno-kanalizacyjne
605 356 529

www.zuk-lubicz.pl
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bajkoteka dla najmłodszych

Po długiej pandemicznej przerwie do Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym powróci-
ły zajęcia rozwijające dla najmłodszych mieszkańców gminy Lubicz. Odbywają się one 
w każdy wtorek o godz. 11.00-15.00. Dedykowane są 2-3-latkom, które nie chodzą do 
przedszkola. Obowiązują zapisy pod nr 56 678 51 35. Fot. (GBP)

Posprzątali swoje otoczenie

Akcja Fundacji Nasza Ziemia Sprzątanie świata – Polska w tym roku przebiegła pod 
hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Do akcji 16 września zaprosiliśmy szkoły w gminie. 
Udział zgłosiły: szkoły z Młyńca Pierwszego, Lubicza Górnego oraz Lubicza Dolnego. 
Uczniowie pokazali wspólną zieloną moc i zadbali o środowisko. Uczestnicy akcji, a było 
ich ok. 350, zebrali kontener o pojemności 7.5 m3 odpadów. Fot. SO

Obrady komisji konkursowej odbyły się 25 października

Edukacja

moja gmina.
moje środowisko
Na gminny konkurs ekologiczny, któ-
rego przedmiotem było wykonanie 
eko-plakatu, nadesłano 173 prac ze 
szkół oraz przedszkoli. 

Decyzją komisji w każdej kategorii 
przyznano nagrody za I, II, III miejsce 
oraz po 7 wyróżnień. 
Kategoria I (oddziały przedszkolne oraz 
zerówki): I miejsce Anna Kudenchuk, II 
Zofia Breńska, III Natasza Makowska 
(Przedszkole Publiczne „Chatka Puchat-

ka”); kategoria II (klasy I-IV): I Jan Bo-
żek - SP Grębocin, II Maja Klejna - SP 
Młyniec Pierwszy, III Dominika Wie-
czerzak - SP Lubicz Górny; kategoria III 
(V-VIII): I Robert Wegner - SP Lubicz 
Górny, II Izabela Surman - SP Złotoria, 
III Aleksandra Stodolak - SP Złotoria. 
Nagrody ufundowali Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu oraz Gmina Lubicz. 
Więcej: wwww.lubicz.pl oraz FB 
Gmina Lubicz. 

Tekst i fot. (KM)

Jesienny rozkład. Aktualny do połowy grudnia

zajęcia w świetlicach wiejskich
Grabowiec:
• 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,

mała sala szkoły podstawowej:
• zajęcia dla dorosłych (gimnastyka 

pod okiem fizjoterapeuty) we wtorki 
w godz. 19.00-20.

kaplica przy kościele:
• spotkania Klubu Seniora „Złota Je-

sień” w czwartki w godz. 17.00-19.00.
Gronowo świetlica:
• zajęcia świetlicowe dla dzieci w ponie-

działki w godz.14.30-17.30 (do 5.12),

• 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 ping-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 
w godz. 17.00-20.00,

• zajęcia fitnessowo-taneczne w środy 
w godz. 16.30-17.30 (od 19.10)

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

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

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

Mierzynek świetlica:
• zajęcia taneczno-fitnessowe dla całych 

rodzin w 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

• zajęcia kreatywne dla dorosłych 
w środy w godz. 17.00-20.00; od li-
stopada w godz. 16.00-19.00.

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.
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Obecnie najstarszą mieszkanką na-
szej gminy jest pani Genowefa Czech 
z Nowej Wsi, która 21 października 
świętowała swoje setne urodziny. 

Pani Genowefa urodziła się 21 paź-
dziernika 1922 roku we wsi Przeczów 
k/Pacanowa jako jedna z pięciu có-
rek Jadwigi i Jana Meszek. Rodzina 
w poszukiwaniu lepszego życia tra-
fiła w 1928 roku do Nowej Wsi. Tu 
zamieszkali w domu przy ul. Nad 
Drwęcą, który stoi do dziś. Jubilat-
ka uczęszczała do Szkoły Podstawo-
wej w Lubiczu Dolnym. Po wojnie, 
w 1948 roku, pani Genowefa wyszła 
za mąż. Wspólnie z mężem Janem 
pod koniec lat 50. XX w. zamieszkali 
w nowo wybudowanym domu przy ul. 
Promowej na obrzeżach Nowej Wsi.
Pani Genowefa Czech jest obecnie 
najstarszą mieszkanką naszej gminy. 
Doczekała się czwórki dzieci (Elżbie-
ty, Krystyny, Andrzeja i Tadeusza), 14 
wnucząt i 10 prawnucząt. Jak opowia-
dają najbliżsi, pani Genowefa to twarda 
i dzielna kobieta, często wspominająca 

dzieje rodziny, ale również zaintereso-
wana teraźniejszością. Chętnie uczest-
niczy w spotkaniach rodzinnych.
Z okazji setnych urodzin jubilatkę od-
wiedziło grono gości oficjalnych, m.in. 
Wojciech Rakowiecki, zastępca wójta 
gminy Lubicz.
Szanownej jubilatce życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu i szczęściu.

(KM)

Zwycięska drużyna Młyńca Drugiego wraz z zastępcą wójta Wojciechem Rakowieckim

Z okazji Dnia Nauczyciela

Kogo nagrodzono?

26 października na sesji Rady Gminy 
Lubicz wójt Lubicza Marek Nicewicz 
kilkunastu nauczycielom z placówek 
oświatowych z naszej gminy wręczył 
nagrody za osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej.

Wójt przyznał nagrodę następującym 
nauczycielkom: Joannie Ardanowskiej 
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, 
Wiesławie Geras – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Złotorii, Marioli Marcin-
kowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Młyńcu Pierwszym, Wioletcie Paw-
łowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego 
w Lubiczu Dolnym, Dorocie Drozdow-
skiej – wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 
Górnym, Dorocie Ratkowskiej – ze Szko-
ły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Ma-
rzannie Koralewskiej z Przedszkola Pu-
blicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu 
Górnym, Lucynie Wiktorskiej-Wnuk ze 
Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierw-
szym, Aleksandrze Lisieckiej ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Grę-
bocinie, Hannie Muchalskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Grębocinie, Agnieszce 
Świerczek – Szczech ze Szkoły Pod-
stawowej w Grębocinie, Agnieszce 
Smolińskiej ze Szkoły Podstawowej 

w Złotorii oraz Sylwii Knieć ze Szkoły 
Podstawowej w Lubiczu Dolnym.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
kilkunastu nauczycieli z naszej gminy 
odebrało także nagrody państwowe.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Grębocinie:
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 
- (przyznaje Prezydent RP - po 20 latach 
pracy zawodowej)
1. Aneta Furmańska
2. Magdalena Kuster
Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(jednorazowe odznaczenie Ministra Edu-
kacji Narodowej za dorobek zawodowy)
1. Kinga Dymerska
2. Małgorzata Łukasik
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Lubiczu Górnym:
Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(jednorazowe odznaczenie Ministra Edu-
kacji Narodowej za dorobek zawodowy)
1. Magdalena Czajkowska
2. Mirosław Jabłoński
3. Marlena Szamska
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysła-
wa Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym
Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty
1. Karolina Wojciechowska

Opr. (KM)

Uczniowie naszych szkół

zdolni i pomocni
Do kogo trafiły wyróżnienia za osią-
gnięcia w nauce oraz za wolonta-
riat w poprzednim roku szkolnym 
2021/2022?

Nagrody wójta Marka Nicewicza za 
osiągnięcia  w ramach „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki 
i kultury dla uczniów szkół podstawo-
wych pobierających naukę na terenie 
gminy Lubicz” otrzymali: Szymon Ru-
miński - uczeń Szkoły Podstawowej w 
Lubiczu Górnym oraz Helena Cieśle-
wicz i Jonasz Głuszkowski - ucznio-
wie SP w Złotorii.

Nagrodzeni przez przewodniczącego 
Rady Gminy Lubicz Zbigniewa Bar-
cikowskiego, w ramach „Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w dziedzinie aktywności wo-
lontariackiej, społecznej i samorządowej 
dla uczniów szkół podstawowych po-
bierających naukę na terenie gminy Lu-
bicz”, to: Hubert Kilanowski - uczeń SP 
w Lubiczu Górnym oraz Szkolny Klub 
Wolontariatu z SP w Młyńcu Pierwszym: 
Wiktoria Ostrowska, Nikola Polcyn, Julia 
Rybacka i Piotr Gackowski.
Uczniowie nagrody odebrali na wrze-
śniowej sesji Rady Gminy Lubicz.

(KM)

Jubileusz Pani Genowefy Czech

setne urodziny

Podsumowaliśmy konkurs

Witacze sołeckie
W gminnym konkursie na najbardziej 
pomysłowy witacz wygrało sołectwo 
Młyniec Drugi, którego słomiana in-
stalacja została również zgłoszona do 
konkursu marszałkowskiego.

Witacz z Młyńca Drugiego wykona-
ny przez Koło Gospodyń Wiejskich 
przedstawia sołtysa Kazimierza Smo-
lińskiego, który zaprasza na dożynki. 

Wyróżnienie otrzymał witacz sołectwa 
Mierzynek. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Od Pokoleń”, sołtys i rada 
sołecka przy wsparciu mieszkańców wy-
konali powóz z weselnikami.
W tym roku w konkursie wzięli też 
udział mieszkańcy następujących miej-
scowości: Grębocin, Brzezinko, Grono-
wo, Młyniec Pierwszy i Lubicz Dolny.

Tekst i fot. (KM)

Nagrodzone panie nauczycielki wraz z kierownictwem urzędu oraz Radą Gminy Lubicz

Jubilatka w dniu urodzin. Fot. (JN) 
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Trzy kilometry nowej drogi

Prace na drodze powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno dobiegły końca 
(na zdjęciu ostatnie prace porządkowe przed odbiorem). Inwestycja obejmowała przebu-
dowę jezdni na odcinku długości 2,983 km, a także m.in. budowę i przebudowę zjazdów, 
przydrożnych rowów i skarp. W Młyńcu Pierwszym powstało wyniesione przejście 
dla pieszych wraz z oświetleniem. Koszt prac wyniósł 5 187 142,27 zł. Zadanie zostało 
sfinansowane ze środków Powiatu Toruńskiego z dofinansowaniem z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Lubicz, która dołożyła 570 585,64 zł. (KM)

Ul. Toruńska w Grębocinie

zakończona inwestycja
- To była najdroższa, ale jednocześnie 
jedna z najtrudniejszych inwestycji 
drogowych, która trwała stanowczo zbyt 
długo – przyznaje wójt Marek Nicewicz.

Budowa prawie kilometrowego odcinka 
ulicy Toruńskiej rozpoczęła się w grud-

niu 2019 r., a ostateczny odbiór ulicy 
odbył się w październiku br.
- Na etapie planowania inwestycji wyda-
wało się, że najtrudniejsze będzie finan-
sowanie, czyli wyłożenie ponad 6 mln zł 
– przyznaje wójt Marek Nicewicz. - Stało 
się jednak inaczej. Było długo - bo prawie 

trzy lata, uciążliwie i z wszelkimi możli-
wymi problemami. Mieliśmy tu do czy-
nienia z podziemnymi kolizjami wszyst-
kich mediów, wykonawca borykał się 
z problemami pracowniczymi w związku 
z Covidem, a z powodu wzrostu cen i bra-
ków niektórych materiałów na rynku, 
koszt przewyższył wcześniej planowaną 
wartość. Za wszystko to w imieniu wła-
snym, pracowników referatu inwestycji 
Urzędu Gminy Lubicz oraz wykonawcy 
– firmy Transbruk Barczyńscy należą się 
mieszkańcom słowa przeprosin.
Efekt końcowy w postaci przebudowa-
nej kompleksowo ulicy możliwy był tak-
że dzięki radnym Rady Gminy Lubicz 
oraz władzom Torunia, którzy przesu-
wali niezbędne środki na dokończenie 
tej inwestycji. 

Tekst i fot. (KM)

infOrmacJe TecHniczne: 
W wyniku inwestycji powstała 

droga jednojezdniowa 
dwupasmowa o szerokości 

od 5,5 do 6 m o nawierzchni 
bitumicznej na odcinku o długości 

976 m, chodnik dwustronny 
na całej długości odcinka 

o szerokości od 1,5 m do 2 m. 
Rozbudowano kanalizację 

deszczową, rozwiązano 
kolizje elektroenergetyczne 
i teletechniczne. Poza tym 

wybudowano indywidualne 
zjazdy na posesję i zjazdy 

publiczne, a także oświetlenie LED. 

KWOTa dOfinansOWania 
z Funduszu Dróg Samorządowych: 

2.355.358,00 zł
KWOTa dOfinansOWania 
z Miasta Toruń: 1.890.973,00 zł.

całKOWiTa WarTOść 
PrOJeKTu: 5.824.719,77 zł.

całKOWiTa WarTOść 
zadania: 6.120.223,80 zł.

Drugi odbiór ulicy, na którym przedstawiciele gminy i Torunia wskazali ostateczne 
usterki do poprawki

Wspólne inwestycje samorządów

rowerem po ścieżce. Gdzie?
Gmina Lubicz w partnerstwie z Po-
wiatem Toruńskim i Gminą Łyso-
mice planuje zbudować ścieżkę 
rowerową Lubicz Dolny – Krobia – 
Młyniec Drugi – Młyniec Pierwszy 
– Brzeźno – Turzno.

30 września wójt Marek Nicewicz 
wziął udział w spotkaniu w Staro-
stwie Powiatowym w Toruniu na temat 
projektów, które samorządy powiatu 
i gmin leżących w powiecie chcą zgło-
sić do realizacji w ramach Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Toru-

nia. Utworzenie tego stowarzyszenia 
było warunkiem koniecznym ubiega-
nia się o ponad 88 mln euro wsparcia 
w ramach ZIT w nowej unijnej per-
spektywie finansowej (2021-2027). 
Umożliwi to kompleksowe wykorzy-
stanie środków unijnych, pozwalając 
na realizację inwestycji na większym 
terenie niż jedna gmina. Jednym z ta-
kich zadań jest właśnie budowa ścieżek 
rowerowych. Podczas spotkania w sta-
rostwie rozmawiano m.in. o wstępnej 
koncepcji dalszej budowy dróg rowe-
rowych w powiecie toruńskim.

Na zebraniu ustalono następujące 
priorytety:
1. Budowa ścieżki Lubicz Dolny – Kro-

bia – Młyniec Drugi – Młyniec Pierw-
szy – Brzeźno - Turzno (w partner-
stwie z powiatem i gminą Łysomice).

2. Połączenie Jedwabna z Młyńcem 
Pierwszym (w partnerstwie z po-
wiatem).

3. Realizacja traktu rowerowego na 
odcinku Rogówko – Rogowo – 
Turzno (w partnerstwie z gminą 
Łysomice; jeśli starczy środków).

Z kolei Gmina Lubicz sama szykuje 

się do zbudowania ścieżki z Lubicza 
Dolnego do Torunia.
Wciąż czekamy także na dokończenie re-
alizacji traktu rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej z Lubicza Górnego przez 
Nową Wieś do Złotorii. Prace w Nowej 
Wsi stanęły, ponieważ inwestor, którym 
jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgosz-
czy, był zmuszony do zmiany dokumen-
tacji technicznej ze względu na warunki 
gruntowe. Dokumentacja powinna być 
gotowa do końca tego roku. Roboty mają 
być wznowione wiosną.

(KM)

Wymienimy oprawy na ledowe

Oszczędzamy prąd
Mamy czas kryzysu energetycznego, 
więc wprowadzanie oszczędności 
w naszej gminie jest konieczne. Ro-
bią to nie tylko polskie samorządy, 
ale cała Europa. Dlatego od godzi-
ny 23.00 do 5 wyłączamy część lamp 
ulicznych. Ograniczenia te dotyczą 
580 lamp, czyli ok. 30 proc. całego 
gminnego oświetlenia. To nie jedyne 
kroki.

- Wcześniej, bo na początku roku, 
w odniesieniu do pozostałej części 
oświetlenia ulicznego, czyli ok. 1450 
punktów świetlnych, podjęliśmy decy-
zję o ich modernizacji polegającej na 
wymianie starych opraw sodowych na 
nowe, energooszczędne oprawy LED 
– informuje Wojciech Rakowiecki, 
zastępca wójta gminy Lubicz. - Nowe 

punkty świetlne to oszczędność zużycia 
energii elektrycznej na poziomie 50 – 
70 proc. w zależności od mocy źródła. 
Prace na sieci powinny się rozpocząć 
w listopadzie. W przypadku tych źró-
deł nie przewiduje się wprowadzania 
przerw w ich świeceniu.
Ponadto w budynku Urzędu Gminy 
Lubicz stare oświetlenie pomieszczeń 
zastąpiono nowymi, energooszczęd-
nymi oprawami LED. To nie jedyne 
oszczędności dotyczące urzędników. 
W budynkach urzędu ogrzewanych 
gazowo zmniejszono parametry 
temperaturowe, a pracownicy mają 
obowiązek skręcania termostatów 
grzejnikowych na niższe wartości każ-
dego dnia po godzinach pracy oraz na 
weekendy i święta.

(Red.)
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Gminne relacje komunalne

Wędrując po naszych sołectwach

Mamy nowe drogi, lampy i zieleń, 
aby było bezpieczniej i bardziej 
komfortowo.

Z zadowoleniem informujemy, że 
z Młyńca Pierwszego do Jedwabna 
można już przejechać nową drogą (pi-
szemy o niej szerzej na 6). To nie je-
dyne dobre wieści dla tych sołectw. 
W świetlicy w Jedwabnie naprawiono 
balustrady oraz wewnętrzną instalację 
elektryczną w części kuchennej, a nie-
działające wentylatory na dachu obiektu 
wymieniono na nowe turbowenty. Nato-
miast w Młyńcu Pierwszym zakończono 
budowę chodnika przy ul. Rogówskiej 
wraz z wyniesionym spowalniaczem, 

zaś staraniem rady sołeckiej stary taras 
przy świetlicy został zmodernizowany 
i zyskał zadaszenie. Z kolei w Młyńcu 
Drugim rozpoczęły się wreszcie prace 
nad „Lapidarium młynieckim”, czyli 
miniparkiem geologicznym, gdzie znaj-
dą swoje miejsce cenne okazy głazów 
z okolicznych żwirowni. 
Wędrując po kolejnych sołectwach na-
szej gminy, odnotowujemy w Kopani-
nie nową wiatę przystankową, tablicę 
ogłoszeń i uzupełnienie drogowskazu 
na rozjeździe dróg na skraju Złotorii. 
W Krobi trwa przebudowa ul. Olszy-
nowej, a na pętli autobusowej sołectwo 
zainstalowało nową lampą fotowolta-
iczną. Nieopodal w Mierzynku dobie-

ga końca ocieplanie budynku świetlicy, 
a słynąca z fatalnego stanu ul. Zielona 
Puszcza jest wyremontowana. Ukoń-
czona została także inna dziurawa 
droga - do jednostki w Gronowie. Po-
zostały do zrobienia pobocza i uporząd-
kowanie zieleni przydrożnej. 
Na ul. Szkolnej i Owocowej w Grębo-
cinie naprawiono progi spowalniające, 
dostawiono słupki ograniczające, a przy-
gotowanie przebudowy Szkolnej wkra-
cza w decydującą fazę. Jest już wybrany 
wykonawca, który w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” zrealizuje tę inwestycję 
w 2023 roku. Z kolei jeszcze w listopa-
dzie tego roku rozpocznie się przebudo-
wa ul. Księżycowej wraz z oświetleniem.

Jesień, to najlepszy czas na uzupełnianie 
zieleni w przestrzeni publicznej, dlatego 
uwzględniając prośby rodziców korzy-
stających z dziećmi z terenów rekreacyj-
nych na Pl. Niepodległości w Lubiczu 
Górnym, posadziliśmy tam kilka okaza-
łych platanów i klonów.
Na koniec gminnych relacji komu-
nalnych informacja o tym, ze zgod-
nie z planem zamontowano już nowe 
latarnie kablowe na ul. Magnoliowej 
i Różanej w Lubiczu Dolnym, na ul. 
Spółdzielczej w Lubiczu Górnym, na 
Makowej i Różanej w Grębocinie, 
a także kilka lamp w Rogówku i w No-
wej Wsi przy ul. Nad Drwęcą.

Tekst i fot. (JN)

Tak teraz prezentuje się droga do jednostki w Gronowie

Montaż nowej tablicy ogłoszeń w Kopaninie

Nowa wiata przy świetlicy w Młyńcu Pierwszym
Nowe drzewa na Pl. Niepodległości 
w Lubiczu Górnym

Nowe turbowentylatory na świetlicy 
w Jedwabnie

Tak powstaje lapidarium w Młyńcu 
Drugim

Nowe zadaszenie wejścia i ocieplona 
świetlica w Mierzynku

Przystanek na pętli w Krobi

Przebudowa ul. Olszynowej w Krobi
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KrÓTKO
8 grudnia w naszej gminie odbędą się bezpłat-
ne badania mammograficzne dla pań w wieku 

50-69 lat: w Lubiczu Górnym w godz. 8.00-
12.00, obok Szkoły Podstawowej, ul. Piaskowa 

23 oraz w Grębocinie w godz. 12.00-17.00, 
obok Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 4. 

Rejestracja pod nr tel. 42 254 64 17.

Na sesji październikowej Rada Gminy 
Lubicz nadała dwie nowe nazwy ulic: Wi-

chrowe Wzgórze w Jedwabnie i Urocza 
w Grabowcu.

W tym roku przypada 75. rocznica pierw-
szego wydania książki Astrid Lindgren 
„Dzieci z Bullerbyn”. Jeśli należycie do 
miłośników tej książki i do tego jesteście 
uczniami klas 1-4 szkoły podstawowej, to 

możecie wziąć udział w konkursie Gminnej 
Biblioteki Publicznej na pracę w formacie 
A4, wykonaną dowolną techniką. Pracę 

należy dostarczyć do 30 listopada do biblio-
teki w Lubiczu Dolnym lub filii w Złotorii, 
Gronowie, Grębocinie i Lubiczu Górnym. 

W filiach naszej gminnej biblioteki działają 
Dyskusyjne Kluby Książek dla dzieci lub 
dorosłych. Zainteresowani? Zapytajcie na 
miejscu o termin najbliższego spotkania.

Do końca listopada czekamy na wnioski o na-
grody sportowe wójta. Wyróżnienia mogą być 
przyznane zarówno zawodnikom w sportach 
indywidualnych, jak i osobom wchodzącym 

w skład sztafety czy załogi. Uchwałę, na której 
podstawie są przyznawane nagrody oraz 

wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, 
a także wzór wniosku zamieściliśmy na stro-

nie internetowej www.lubicz.pl.

29 października do Lubicza Dolnego po raz 
kolejny przyjechał krwiobus. Tym razem 20 

dawców (w tym trzech po raz pierwszy) odda-
ło 9 litrów krwi. Następna okazja 28 stycznia, 

w przeddzień Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Już dzisiaj zapraszamy 

wszystkich krwiodawców.

Przypominamy, że w naszym urzędzie 
działa Gminny Punkt Konsultacyjno-In-

formacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 
W październiku przy wejściu do budynku 

głównego zawisła tablica, na której na bieżąco 
wpisujemy liczbę złożonych wniosków i sumę 

przyznanej dotacji. W naszym lubickim 
punkcie znajdziecie pomoc zarówno przy 

wypełnieniu wniosku, jak i rozliczeniu dotacji. 
Kontakt: 56 621 21 29.

30 września w Zespole Szkół CKU w Gro-
nowie odbył się I Etap XXXII Olimpiady 
Wiedzy Rolniczej - eliminacje powiatowe, 
w którym znakomicie zaprezentowali się 
mieszkańcy naszej gminy. I miejsce zajął 

Paweł Hasse z Kopanina, a III Leszek 
Świtalski z Rogówka.

7 września w Urzędzie Gminy Lubicz 
podpisano Porozumienie w sprawie włączenia 
jednostki OSP Lubicz do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego.

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

Kolarskie Kryterium asów w Lubiczu Górnym

16 października w Lubiczu Górnym odbyło się XIV Integracyjne Kryterium Asów Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączone z Mi-
strzostwami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na wydarzeniu gościliśmy Michała Gołasia, Mistrza Polski i olimpijczyka. Na starcie, 
poza zawodowcami, stanęli też najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami. Pierwsi na mecie byli Mariusz Figurski z córką Laurą, tuż za 
nimi Łukasz Małkowski z synem Stanisławem, a III miejsce wywalczyli Piotr Chuchra z synem Mateuszem. Nagrody zwycięzcom wręczył 
wójt Marek Nicewicz. Fot. TB

Piłka nożna

co słychać we flisaku?
KS Flisak Złotoria z dobrym począt-
kiem sezonu Klasy A. Podopieczni 

Mariusza Łangowskiego po 12 kolej-
kach zajmowali II miejsce z dorob-

kiem 26 punktów. Do lidera tabeli 
tracili jedynie dwa oczka. 

Flisak Złotoria posiada drużyny mło-
dzieżowe w kategoriach: Skrzat, Żak 
i Orlik, które w okresie letnim trenują 
na boisku szkolnym, dzięki współpracy 
ze szkołą podstawową, a w zimę na hali 
sportowej w Złotorii. Klub ma także od-
dział w Lubiczu Dolnym. 
Grupy Trampkarz i Junior Młodszy tre-
nują na stadionie Klubowym przy ulicy 
Sportowej 4.
Nie możemy zapomnieć o sekcji teni-
sa stołowego, trenującej na hali spor-
towej w Złotorii.

(SD)

Jedyne takie zawody!

Pokazały jak grać w ping-ponga
22 października w Mierzynku panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej 
gminy rozegrały turniej tenisa sto-
łowego. Najlepsze okazało się Gro-
nowo w składzie Lucyna Wełnowska 
i Aneta Wełnowska.

II miejsce zdobył Młyniec Drugi, a III 
- Młyniec Pierwszy. Gospodarze KGW 
„Od Pokoleń” w Mierzynku znaleźli 
się tuż za podium. W zawodach wzięły 
udział także panie z Gminnego Klubu 
Kobiet Kreatywnych w Grębocinie oraz 
KGW Grębocin i Rogowo.
Zawody sędziował Marcin Cieślewicz.
To był już drugi gminny turniej KGW 
w tenisa stołowego zorganizowany 
przez KGW w Mierzynku przy współ-
pracy Gminy Lubicz. (KM)

Na zdjęciu KS Flisak Złotoria. Fot. Nadesłane

Uczestniczki turnieju z wójtem Markiem Nicewiczem, który wręczał paniom medale. 
Fot. (ML)
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