
grudzień 2022

Nr 7/2022

Będą gotowe już w przyszłym roku

Kolejne atrakcje
dla mieszkańców
Mamy dla Państwa znakomite wieści. 
W Grębocinie przy ul. Owocowej po-
wstanie plac zabaw z pumptrackiem, 
a teren przy urokliwych ruinach zamku 
w Złotorii zostanie zagospodarowany.

8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu podpisano umowy o przyzna-
niu pomocy na realizację gminnych pro-
jektów w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Agnieszka Tuczyńska, 
zastępca dyrektora Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich podkreśliła 
aktywność Gminy Lubicz, która otrzyma 
pieniądze na dwa projekty wzbogacające 
sołectwa Grębocin i Złotorię. Umowę 
w imieniu Gminy Lubicz podpisali za-
stępca wójta Wojciech Rakowiecki, a tak-
że skarbnik Danuta Kamińska.
Zakres projektu w Grębocinie przy ul. 
Owocowej obejmuje przygotowanie 
terenu pod pumptrack wraz z wykona-
niem nawierzchni żwirowej i trawiastej, 
wykonanie tuneli, górek i piaskownicy 
oraz małą architekturę (huśtawki waha-
dłowe, bujaki z siedziskami, ławki i ko-
sze na śmieci). Całkowity koszt projektu 

to prawie 190 tys. zł; dotacja wyniesie 
ponad 120 tys. zł, pozostałe wydatki po-
kryje Gmina Lubicz.
Projekt w Złotorii zakłada ukształtowa-
nie i utwardzenie terenu nawierzchnią 
mineralną, montaż wiaty parkowej, usta-
wienie pergoli pod osłonę toalety prze-
nośnej typu toy-toy i gromadzenie odpa-
dów stałych, a także montaż elementów 
małej architektury: stołów/ławek, stoja-
ków na rowery, tablic informacyjnych. 
Łącznie będzie to kosztowało 145 tys. 
zł; dotacja z PROW wyniesie prawie 92 
tys. zł. Pozostałe wydatki pokryje gmi-
na. Trzeba też do nich doliczyć koszt do-
stawy, wypożyczenia i obsługi toalety, 
oświetlenie terenu lampami solarnymi 
oraz ewentualny monitoring.
Środki na realizację tych interesujących 
inicjatyw pozyskano za pośrednictwem 
LGD „Podgrodzie Toruńskie”. 
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego otrzymało również Muzeum Pi-
śmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie 
(Fundacja „Świątynia Sztuki”) na stwo-
rzenie nowej przestrzeni wystawienni-
czo-warsztatowej.

(KM)

Wielka orkiestra dobrych serc

Zagramy czwarty raz!
Gminny sztab WOŚP nie poddaje się 
i w tym roku również zaprasza na 
wielki finał 28 i 29 stycznia.

- Ogólna sytuacja, inflacja i drożyzna 
powodują, że wraz z naszymi cudow-
nymi darczyńcami być może w tym 
roku zaproponujemy mieszkańcom 
zabawę z mniejszym rozmachem, ale 
przecież nie rozmach ma tu znacze-
nie, tylko wspólne zjednoczenie się 
wokół wspaniałej idei niesienia po-
mocy – mówi Katarzyna Gałka, sze-
fowa sztabu.
W Lubiczu Dolnym w sobotę 28 stycz-
nia odbędzie się bieg, a impreza głów-
na tradycyjnie zostanie zorganizowana 
w niedzielę, w nowej sali szkoły.
Już teraz zapowiadamy, że w niedzielę 
29 stycznia będzie się działo również 

w szkołach w Lubiczu Górnym i Grębo-
cinie oraz w świetlicach w Krobi, Ro-
gówku i Rogowie. Do orkiestry, jak co 
roku, szykuje się także Złotoria, która 
cykl imprez orkiestrowych rozpocznie 
już 14 stycznia balem charytatywnym.
29 stycznia planowane są także dobrze 
mieszkańcom znane nasze lokalne wo-
śpowe wydarzenia, czyli morsowanie  
i/lub spacer ze zwierzakiem w Józefowie.
Wolontariuszy spotkacie również w Gro-
nowie, a w wielu miejscach w gminie 
znajdziecie puszki stacjonarne.
Zachęcamy do przekazywania przed-
miotów lub voucherów na usługi na li-
cytacje i kiermasze.
Wszystkie szczegóły finału będą się 
pojawiały na FB Sztab WOŚP Lubicz. 
Kontakt dla darczyńców także poprzez 
fanpage sztabowy. 

(KM)

Szopka 
w Lubiczu 
Górnym
Ta szopka, to już trady-
cja, która co roku cieszy 
się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców na-
szej gminy. Serdecznie 
zapraszamy do jej od-
wiedzania i wspólnego 
kolędowania. Fot. (JN)



Te działania są realizowane z budżetu gminy

Gospodarze dbają o swoje wsie
W sołectwach
Różne sprawy mające wpływ na kom-
fort życia w każdym z 17 sołectw naszej 
gminy są zgłaszane przez mieszkańców 
sołtysom. To oni odgrywają kluczową 
rolę w ich przekazywaniu do urzędu 
gminy. Dlatego co kwartał wójt gminy 
Marek Nicewicz organizuje spotkania 
informacyjne, aby cały ten bagaż pro-
blemów do rozwiązania można było 
omówić, zaplanować działania, rozli-
czyć poprzednie ustalenia. 
8 grudnia odbyło się ostatnie w tym 
roku takie spotkanie, na którym oprócz 
bieżących spraw i problemów omawia-
no zmiany w podatkach lokalnych oraz 
funkcjonowanie gospodarki odpadami 
w nowym roku. Nie obyło się bez tema-
tów chodnikowo-drogowych, oświetle-
nia ulic i systemu sprzedaży węgla przez 
samorządy. Przy okazji sołtysi wymie-
nili się informacjami o organizowanych 
w sołectwach wydarzeniach, a że zaczął 
się właśnie okres świąteczny, to spotkań 
opłatkowych czy też wigilijnych jest 
sporo. Kwartalne spotkania w gminie 
stają się zatem płaszczyzną współpracy 
i wzajemnego wsparcia. Oby tak dalej.
Na podstawie zgłoszeń od sołtysów 
w minionym miesiącu na terenie na-
szych miejscowości zrealizowaliśmy 
wiele zleceń, z których część prezentu-
jemy na zdjęciach.

Przygotowania do imprezy przed świe-
tlicą w Młyńcu Drugim

Lubicz Dolny ma ostatecznie zakoń-
czony skwer przy przystanku. Stanął tu 
baner witacz, ławki i kosze na śmieci

Zmieniono oznakowanie poziome na 
jezdni w pobliżu Dino w Lubiczu Dol-
nym, teraz można skręcić na parking 
sklepu bez łamania przepisów

Kiermasz świąteczny na Pl. Niepodle-
głości w Lubiczu Górnym

Pokój św. Mikołaja w świetlicy w Ko-
paninie

Dzieci ze Złotorii z zapartym tchem obejrzały przedstawienie „Choinkowe zamieszanie”

Wójt Marek Nicewicz podejmujący w swoim gabinecie mikołajkowych gości

W Grębocinie ul. Księżycowa doczekała się przebudowy, a na skwerku przy galerii 
handlowej stanęła choinka i piękny witaczowy Mikołaj

Grupa sołtysów gminy Lubicz na zakończenie grudniowego spotkania 

Mikołajkowe wydarzenia
W każdym z sołectw w grudniu orga-
nizowane są w różnej formie spotkania 
z Mikołajem, choinki, wigilie, imprezy, 
kiermasze. Tym razem byliśmy świadka-
mi przygotowań do mikołajek w Młyńcu 
Drugim, odnotowaliśmy również wizytę 
przedszkolaków w gabinecie wójta Mar-
ka Nicewicza, odwiedziliśmy kiermasz 
świąteczny w Lubiczu Górnym i za-
chwyciliśmy się pokojem Św. Mikołaja 
w świetlicy w Kopaninie. Zaskoczyły nas 
także tłumy dzieci na spotkaniu w nowej 
świetlicy w Złotorii i ucieszyły inne tego 
typu wydarzenia w pozostałych sołec-
twach. Gorąco pozdrawiamy wszystkich 
mikołajowych pomocników (czyli sołty-
sów i rady sołeckie). Imprezy finansowa-
ne były zazwyczaj z funduszy sołeckich 
budżetu gminy Lubicz przy wsparciu 
sponsorów i darczyńców zewnętrznych.

Tekst i fot. (JN)
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Odbiór opału

Węgiel 
czeka
Pod koniec listopada ruszyła sprzedaż 
węgla kamiennego w każdym z czte-
rech punktów na naszym terenie: 
w Lubiczu Górnym, Młyńcu Pierw-
szym, Grębocinie i Grabowcu. 

Wnioski o zakup węgla na preferen-
cyjnych warunkach za pośrednictwem 
gminy złożyło blisko 1400 osób. Po 
weryfikacji wniosku każdy otrzymuje 
informację zwrotną (telefon/SMS) od 
gminy z indywidualnym kodem/nume-
rem wniosku, który wraz z imieniem 
i nazwiskiem trzeba wpisać w tytule 
przelewu, np. 12345 Anna Kowalska.
Wpłatę należy uiścić na następujący nu-
mer konta: 06 9491 0003 0060 0019 1098 
0032 - Bank Spółdzielczy Grębocin.
Po zaksięgowaniu wpłaty gmina wy-
stawi fakturę w trzech egzemplarzach. 
O tym, że faktura jest gotowa do odbioru 
(w Biurze Podawczym, budynek głów-
ny, na parterze w pok. nr 9) poinformu-
jemy w kolejnym telefonie. 
Prosimy nie zgłaszać się po fakturę bez 
uzyskania potwierdzenia, że została 
ona wystawiona.
Z fakturą należy udać się do przypisa-
nego do danego sołectwa składu węgla, 
gdzie zostawiamy jej dwa egzemplarze. 
Preferencyjna cena 1950 zł (za każdą z ton) 
nie obejmuje transportu ani workowania.

(KM)

SZEFLER
Warszawska 1, Lubicz Górny

Krobia
Lubicz Dolny
Lubicz Górny

Mierzynek
Nowa Wieś

BIERNACKI
Polna 4, Młyniec Pierwszy

Brzezinko
Józefowo

Młyniec Pierwszy
Młyniec Drugi

WĘGLOPOL Zofia Mucha
Lubicka 3a, Grębocin

Brzeźno
Grębocin
Gronowo

Gronówko
Jedwabno
Rogowo

Rogówko

ARBOR Kalinowski
Turystyczna 65, Kaszczorek (biuro)
Deszczowa 2, Grabowiec (odbiór 

węgla)

Grabowiec
Kopanino
Złotoria

Specjalnie dla osób słabosłyszących

Teraz będzie łatwiej zrozumieć
W Biurze Podawczym Urzędu Gminy 
Lubicz zainstalowaliśmy pętlę induk-
cyjną, która służy do przesyłania gło-
su osoby obsługującej bezpośrednio 
do aparatu słuchowego słabosłyszą-
cego mieszkańca.

Jak to działa? Mikrofon odbiera 
dźwięk osoby mówiącej i przekazu-
je do wzmacniacza pętli indukcyjnej. 
Wzmacniacz przetwarza sygnał i prze-
syła go do przewodu pętli indukcyjnej 
stanowiącego antenę nadawczą sygna-

łu. Odbiornikiem 
nadawanego sy-
gnału jest aparat 
słuchowy z cew-
ką indukcyjną.
Aby skorzystać 
z pętli indukcyjnej 
należy przełączyć 
aparat słuchowy 
na program in-
dukcyjny T.

Tekst i fot. 
(KM)

Decyduje kolejność zgłoszeń

Eternitowi już dziękujemy!
Gmina Lubicz od lat pozyskuje dla 
mieszkańców pieniądze z WFOŚIG 
na usuwanie azbestu z prywatnych 
domów, dokładając także do tego 
z gminnego budżetu. Kolejny nabór 
wniosków rusza w styczniu.

W tym roku Gmina Lubicz na demontaż, 
transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest pozyskała prawie 
15 tys. zł dofinansowania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 
przeszło 37 tys. zł. Pozostała część 
w wysokości ponad 22 tys. zł pochodzi-
ła z budżetu Gminy Lubicz. Uzyskany 
efekt ekologiczny to 73,19 Mg (ton).
Następna szansa na wsparcie finansowe 
WFOŚiGW oraz gminy związane z pozby-
ciem się azbestu będzie w przyszłym roku.

Urząd Gminy Lubicz będzie przyjmował 
wnioski od 15 stycznia do 15 lutego 2023 
roku - na formularzu, który można pobrać 
w urzędzie, ul. Toruńska 21, 87-162 Lu-
bicz Dolny, pokój nr 5 lub ze strony www.
bip.lubicz.pl. Dokumenty składamy:
• w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 

Lubicz;
• wysyłamy pocztą na adres Urzędu 

Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-
162 Lubicz Dolny, z dopiskiem na 
kopercie „Dofinansowanie azbest” 
(decyduje data wpływu korespon-
dencji do urzędu);

• drogą elektroniczną poprzez elektro-
niczną Platformę Usług Administra-
cji Publicznej (EPUAP) po podpisa-
niu certyfikatem kwalifikowanym lub 
profilem zaufanym.

Złożony wniosek powinien zawierać na-
stępujące załączniki:

• Kserokopię dokumentu potwierdzają-
cego tytuł prawny do nieruchomości;

• Kopię zgłoszenia/decyzji ze Starostwa 
Powiatowego w Toruniu o pozwoleniu 
na wykonanie robót budowlanych, obej-
mujących w swoim zakresie demontaż 
wyrobów zawierających azbest;

• Zaświadczenie/Oświadczenie o po-
mocy de minimis – (druk do pobrania 
w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 
5 lub ze strony internetowej urzędu).

Z dofinansowania mogą skorzystać 
mieszkańcy, których posesje są ujęte 
w „Bazie azbestowej zawierającej in-
formację z inwentaryzacji wyrobów za-
wierających azbest”.
Szczegółowych informacji udzielą pra-
cownicy Referatu Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkaniowej i Dróg Urzędu Gminy 
Lubicz, pokój nr 5, e-mail gk@lubicz.pl, 
nr tel. 56 621 21 38.

Opr. (KM)

Wyjaśnienia do artykułu „Poza Toruń”

Fakty o zadłużeniu gminy
W nawiązaniu do tekstu „Gmina 
Lubicz chce wziąć kredyt na prawie 
6 mln zł” (Poza Toruń z 1.12.22) wy-
jaśniamy wątpliwości i niejasności, 
które pojawiły się w tekście, a na któ-
re nie mieliśmy szansy odpowiedzieć, 
ponieważ autor artykułu nie zwrócił 
się do gminy z żadnym pytaniem.

Aby realizować inwestycje i podnosić 
komfort życia mieszkańców, gmina musi 
wspomagać się kredytami. Robi tak zde-
cydowana większość samorządów. Po-
przednie władze gminy Lubicz zostawiły 
w 2018 roku budżet gminny obciążony 
długiem na kwotę ponad 40,3 mln zł. In-
formowaliśmy o tym opinię publiczną na 
początku obecnej kadencji. Przez ostatnie 
cztery lata zadłużenie to zostało zmniej-

szone o przeszło 2 mln zł. Jednocześnie 
w tym czasie gmina przeprowadziła inwe-
stycje na łączną kwotę ponad 74 mln zł, co 
nigdy wcześniej w takiej skali nie miało 
miejsca. Oznacza to, że realizując potrze-
by mieszkańców wydatkowano w zakresie 
inwestycji średnio 18,5 mln zł rocznie, np. 
na budowę dróg czy kanalizacji.
A jak to wyglądało w poprzedniej ka-
dencji, w latach 2014-2018? 
W roku 2014 gmina była zadłużona na 
33,8 mln zł, na koniec kadencji dług ten 
wzrósł o kolejne 6,5 mln zł, do wspo-
mnianych już 40,3 mln zł. W tym czasie 
(2015-2018) na inwestycje przeznaczono 
42,3 mln zł, czyli o ok. 31 mln zł mniej 
niż w tej, trwającej jeszcze, kadencji. 
W odniesieniu do „zarzutu” autora 
tekstu, który stwierdza, że „o spłatę 

największych rad kredytu martwić się 
będzie musiał ktoś inny”, przypomina-
my, że poprzednie władze w ostatnim 
roku swojej kadencji zaciągnęły zobo-
wiązania na kwotę przekraczającą 11 
mln zł (kredyty i obligacje). Obecne 
władze gminy chcą zaciągnąć kredyt 
w wysokości 5,9 mln zł, m.in. po to, 
aby spłacić zobowiązania zaciągnięte 
w poprzednich latach.
Poza tym warto wiedzieć, że decyzja 
o zaciągnięciu kredytu zapadła na sesji 
Rady Gminy Lubicz w grudniu 2021 
roku, czyli rok temu, podczas uchwala-
nia uchwały budżetowej na bieżący rok. 
Sugerowanie przez redakcję „Poza To-
ruń”, że kredyt ten ma związek z obecną 
sytuacją w ZUK jest nieprawdą.

(MN)

Korzystanie z pętli ułatwi załatwienie sprawy w urzędzie 
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Kto ma najbardziej zadbane gospo-
darstwa rolne, a kto najładniejszy 
ogródek przydomowy? 

Konkurs od lat jest rozstrzygany 
w dwóch kategoriach:
• gospodarstwo rolne
• ogródek przydomowy
Gminna komisja konkursowa, pod prze-
wodnictwem radnej Jolanty Nikiel, lu-
strację zgłoszonych zagród przeprowa-
dziła w lipcu.
Jaki jest tego efekt?
W kategorii gospodarstwo rolne przy-
znano następujące miejsca:
1. Maria i Jarosław Jarkiewicz - Brzezinko
2. Teresa i Edward Wąsik - Brzeźno
3. Arleta i Andrzej Brzozowscy - Gra-

bowiec
4. Barbara i Stanisław Miastkowscy - 

Rogowo

5. Agnieszka i Marcin Nowakowscy - 
Brzezinko

W kategorii na najbardziej zadbaną 
działkę – ogródek przydomowy podium 
wygląda następująco:
1. Mariola i Eugeniusz Tychnowscy - 

Młyniec Drugi
2. Marianna i Mirosław Fajkowscy - 

Krobia 
3. Dorota i Bartosz Wiśniewscy - Mły-

niec Drugi
4. Barbara Wiśniewska - Lubicz Dolny 
5. Justyna i Zbigniew Szczepanowscy - 

Złotoria 
6. Urszula i Krzysztof Pawłowscy - Mły-

niec Drugi
7. Lidia Łukaszewska-Pasternak i Ma-

ciej Pasternak - Krobia
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
8 listopada w urzędzie gminy. 

Tekst i fot. (KM)

Działalność społeczna

Dają to, co mają najcenniejszego
Mariola Falkowska, prezes Klubu 
Honorowych Dawców Krwi Gminy 
Lubicz została odznaczona wyróż-
nieniem Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi PCK.

Klub powstał sześć lat temu z inicjatywy 
radnej Teresy Klawińskiej i od tego cza-
su kilka razy w roku zaprasza do naszej 
gminy krwiobus. Z każdą wizytą bank 
krwi wzbogaca się o kolejne litry od 
lubickich krwiodawców. Prawie każda 
akcja to także nowe osoby, które zasilają 
tak potrzebną grupę krwiodawców. 
W klubie oficjalnie skupionych jest 
ponad 50 krwiodawców, a wśród nich 

osoby, które mają na swoim koncie po 
kilkadziesiąt litrów oddanej krwi i tytuł 
„Zasłużony dla zdrowia narodu”. Trady-
cyjnie na koniec roku krwiodawcy spo-
tykają się w swoim gronie, zapraszając 
również gości. To okazja także do po-
dziękowań i wyróżnienia zasłużonych. 
W tym roku została doceniona szefowa 
klubu Mariola Falkowska.
Znane są już także terminy przyjazdu 
krwiobusa do gminy w przyszłym roku. 
Wszystkich chętnych zapraszamy: 28 
stycznia (w ramach WOŚP), 22 kwietnia, 
8 lipca i 21 października, w godz. 10.00-
14.00, parking przed urzędem gminy.

(KM)

Takie piękne prezenty są od ręki

Własnoręcznie wykonany koszyczek z wikliny, w który pięknie zapakujesz prezenty? A może kolorowe ozdoby stroikowe prosto spod twoich rąk? Jak co roku przed Bożym Narodze-
niem zaproponowaliśmy mieszkańcom otwarte warsztaty świąteczne, tym razem w Młyńcu Drugim, Krobi, Grębocinie i Lubiczu Górnym. Fot. Dorota Groszewska, (DB)

To oni mieszkają w najładniejszym otoczeniu

Gminny konkurs „Piękna Zagroda”

Mariolę Falkowską odznacza Tadeusz Smarz, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Chełmży

Dyplomy i upominki laureatom przekazali wójt Marek Nicewicz oraz przewodnicząca 
komisji Jolanta Nikiel
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Odzyskanie wolności świętowaliśmy z radością

Śpiewam dla ciebie, dziewczyno...
Kilkaset osób wzięło udział w insceni-
zacji historycznej na granicy zaborów, 
którą przygotowaliśmy specjalnie dla 
naszych mieszkańców z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości.

Uczestnicy na miejsca wydarzenia 
wchodzili przez przejście graniczne, 
gdzie wydawaliśmy opieczętowane po-
zwolenia na przekroczenie granicy. Za 
nią długa kolejka ustawiła się do punktu 
rekrutacji do „Błękitnej armii”, w któ-
rym żołnierz i lekarz wojskowy wydali 
chętnym karty rekrutacyjne i monety na 
żołd. Był też punkt medyczny dla ran-
nych żołnierzy i ognisko.
Nie zabrakło grochówki, a na stoiskach 
Kół Gospodyń Wiejskich częstowano 
smacznymi wyrobami. Korzystając ze 
śpiewników przygotowanych przez urząd, 
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne wraz 
z Jackiem Słupkowskim. Przed mikrofo-
nem wystąpiło także Stowarzyszenie Kul-
turalne „Pokolenia” z Lubicza Dolnego. 
Gwoździem programu był zapowiadany 
przyjazd gen. Hallera, który przekazał 
biało-czerwoną flagę wójtowi Marko-
wi Nicewiczowi. Gdy włodarz gminy 
wciągał ją na masz, zabrzmiał gromko 
odśpiewany Hymn Polski.
Mieszkańcy z ochotą korzystali z możli-
wości zrobienia sobie pamiątkowej foto-
grafii z generałem, jego zabytkowym au-

tem czy pojazdami wojskowymi, a także 
na tle udekorowanego podświetloną fla-
gą narodową spichlerza młynów.
Sponsorem wydarzenia „Inscenizacja 
historyczna na granicy zaborów w Lu-
biczu z okazji Święta Niepodległości” 
był Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM S.A. Więcej in-
formacji o spółce znajduje się na stro-
nie www.gaz-system.pl.

Tekst i fot. (KM)

SKłADAMy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPółPRACĘ 
PRZy ORGANIZACjI IMPREZy:

KGW z sołectw: Brzezinko, Grębocin, Gronowo, Krobia (obu kołom), 
Kopanino, Młyniec Pierwszy, Nowa Wieś i Rogówko; strażakom 
i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Lubicz; Krzysztofowi 

Walterskiemu; druhnom i druhom ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej: 
5 Lubickiej Drużynie Harcerek „Grań” im. gen Elżbiety Zawackiej „Zo”, 5 

Lubickiej Gromadzie Zuchenek „Opiekunki Skalnej Polany”, 5 Toruńskiej 
Drużynie Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego; radnym: Małgorzacie 

Jurkiewicz, Jolancie Nikiel, Zbigniewowi Bombolewskiemu, Jarosławowi 
Rybińskiemu i Krzysztofowi Zającowi; Stowarzyszeniu Kulturalnemu 

„Pokolenia” z Lubicza Dolnego; Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, a także 
pracownikom ZUK i Urzędu Gminy Lubicz.

I przede wszystkim licznie przybyłym mieszkańcom naszej gminy, którzy 
stworzyli piękny świąteczny klimat.

Śpiewanie pieśni przy ognisku

Przygotowanie do powitania generała

Pamiątkowe zdjęcia przy aucie z epoki

Harcerze w służbie

Komora celna

… i z generałem Hallerem
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PODATKI

PODATKI

PODATKI

STAWKI PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY LUBICZ w roku 2023

Na sesji w dniu 30 listopada 2022r. Rada Gminy Lubicz podjęła 
uchwały określające wysokość stawek: podatku rolnego, 
podatku  od  n ieruchomośc i  i  podatku  od  ś rodków 
transportowych, które na terenie gminy Lubicz będą 
obowiązywały od dnia 1 stycznia 2023r.

Rada Gminy Lubicz obniżyła średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie 
Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r. w kwocie 74,05 zł za 1 dt do kwoty 58,00 zł za 
1dt.    W związku z tym stawki podatku rolnego ulegają zmianie i będą wynosiły : 
od 1ha przeliczeniowego 145,00 zł dla gruntów gospodarstw rolnych, 
od 1ha fizycznego 290,00 zł dla gruntów pozostałych, niestanowiących 
gospodarstw rolnych.    

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZWOLNIENIA Z OPŁAT
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OPŁATA TARGOWA
Od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Lubicz nie ma 
obowiązku opłacania opłaty targowej, Rada Gminy Lubicz podjęła 
uchwałę w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały nr 
XLI/482/05   Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada z 2005 roku w 
sprawie określenia wysokości opłat targowych. 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Rada Gminy Lubicz nie wprowadziła uchwały określającej wysokość 
stawki opłaty od posiadania psów, w związku z tym na terenie gminy 
Lubicz nie ma obowiązku opłacania tej opłaty. 

Kontakt w sprawie podatków UG Lubicz: 
tel.56 621 21 09; 56 621 21 37, e-mail: podatki@lubicz.pl

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

2sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,08 zł od 1m  
powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,58 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,53 zł 

2od 1m   
2d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,53 zł od 1m  

2) od budynków lub ich części:
2a)  mieszkalnych                 - 0,82 zł od 1m  powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -

2
27,14 zł od 1m  powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

2kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,90 zł od 1m  powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 

25,67 zł od 1m  powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego  przez  organizacje  pożytku publicznego  – 

24,77 zł od 1m  powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży, dla których stawka 
2wynosi – 7,71 zł od 1m  powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej zgodnie z zasadami podanymi w 
ustawie.

1) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na cele związane z działalnością na rzecz ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej; 
2) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej; 
3) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, z 
wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na prowadzenie działalności związanej z pomocą społeczną, z 
wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
5) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, 
wykorzystywane na prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i 
oświatowo – kulturalnej w środowisku wiejskim oraz prowadzenia działalności 
na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Stawki  podatku od środków transportowych określone zostały w  wysokości :
1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:
     a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 732,00 zł,
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.159,00 zł,
     c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.339,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne: 

a) o dwóch lub trzech osiach - 1.339,00 zł,
b) o czterech (i więcej) osiach:     

 - od 12 ton, a mniej niż 29 ton - 1.339,00 zł,
 - od 29 ton i powyżej -2.016,00 zł; 
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton, z zawieszeniem innym, niż pneumatyczne lub równoważne:
     a) o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
  - od 12 ton, a mniej niż 15 ton - 1.339,00 zł,
  - od 15 ton i powyżej -  1.528,00 zł;
     b) o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
  -  od 12 ton, a mniej niż 23 tony - 1.339,00 zł,
  -  od 23 ton i powyżej - 1.922,00 zł;
     c) o czterech (i więcej) osiach i dopuszczalnej masie całkowitej:
  - od 12 ton, a mniej niż 27 ton - 1.339,00 zł,
  - od 27 ton, a mniej niż 29 ton - 2.016,00 zł,
  - od 29 ton i powyżej - 2.991,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony do poniżej 12 ton – 1.075,00 zł;
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 
     a) o dwóch osiach:
 - od 12 ton, a mniej niż 31 ton – 1.075,00 zł,
 - od 31 ton i powyżej - 1.722,00 zł;
     b) o trzech osiach:
 -  od 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.520,00 zł,
 -  od 40 ton i powyżej – 2.100,00 zł;
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z 
zawieszeniem innym niż pneumatyczne lub równoważne:
     a) o dwóch osiach:
                 - od 12 ton, a mniej niż 31 ton – 1.121,00 zł,
                 - od 31 ton i powyżej – 2.361,00 zł;
     b) o trzech osiach:
                 - od 12 ton, a mniej niż 40 ton – 2.100,00 zł,
                 - od 40 ton i powyżej – 3.107,00 zł;
7) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton - 367,00 zł;
8) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne:
     a) o jednej osi:
                 - od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 367,00 zł,
                 - od 25 ton i powyżej - 392,00 zł;
    b) o dwóch osiach:
                 - od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 672,00 zł,
                 - od 28 ton, a mniej niż 33 tony - 794,00 zł,
                 - od 33 ton, a mniej niż 38 ton – 1.036,00 zł,
                 - od 38 ton i powyżej - 1.404,00 zł; 
    c) o trzech osiach:
 - od 12 ton, a mniej niż 38 ton - 826,00 zł,
                 - od 38 ton i powyżej – 1.148,00 zł;
9) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia niż 
pneumatyczne lub równoważne:
     a) o jednej osi:
                - od 12 ton, a mniej niż 25 ton - 392,00 zł,
                - od 25 ton i powyżej - 687,00 zł;
    b) o dwóch osiach:
                - od 12 ton, a mniej niż 28 ton - 381,00 zł,
                - od 28 ton, a mniej niż 33 tony – 1.036,00 zł,
                - od 33 ton, a mniej niż 38 ton - 1.572,00 zł,
                - od 38 ton i powyżej – 2.069,00 zł;
     c) o trzech osiach:
                - od 12 ton, a mniej niż 38 ton  - 1.149,00 zł,
                - od 38 ton i powyżej  - 1.562,00 zł;
10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy :
     a) mniej niż 22 miejsca – 1.218,00 zł,
     b) od 22 miejsc i więcej - 1.538,00 zł. 
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NIEBIESKI
pojemnik/worek

GMINA  LUBICZ

pojemnik/worek

Co obejmuje stawka? Jak składać reklamacje? Informacje na temat PSZOK

Opłata za śmieci większa o trzy złote
W 2023 roku opłata za odpady komu-
nalne w gminie Lubicz miesięcznie 
będzie wynosić 25 zł od osoby. 

W ostatnim roku drastycznie wzrosły 
ceny towarów i usług. Zmieni się także 
stawka opłaty za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych. Obej-
muje ona, m.in. odbieranie, transport, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, utrzymanie punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK) czy obsługę administracyj-
ną. Stawka wynika m.in. z oferty zło-
żonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, któ-
re wygrało przetarg na odbiór odpadów 
z naszej gminy. Innych ofert nie było.
Zmiana stawki nie oznacza konieczności 
składania nowej deklaracji.
25 zł to opłata za śmieci segregowane na 
pięć frakcji. Nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
bezwzględnie zobowiązuje wszystkich 
mieszkańców do segregowania odpadów 
komunalnych. W związku z tym miesz-
kańcom, którzy nie będą przestrzegać za-
sad segregacji zostanie naliczana wyższa 
opłata, stanowiąca dwukrotność ustalonej 

stawki, tj. 50 zł od każdej osoby w go-
spodarstwie domowym, za każdy miesiąc 
naruszenia zasad segregacji.
Harmonogram wywozu odpadów 
w 2023 roku mieszkańcy otrzymają 
pocztą, zamieścimy go także na www.
lubicz.pl. Przypominamy również, że 
mieszkańcy naszej gminy kolejny już 
rok mają dostęp do aplikacji na tele-
fon „Kiedy śmieci?”, która informuje 
o zbliżającym się terminie wywozu. 
Ściągniecie ją za pośrednictwem Go-
ogle Play czy App Store.
Reklamację dotyczącą odbioru śmieci na-
leży zgłosić niezwłocznie (w najbliższy 
dzień roboczy) w Referacie Gospodar-
ki Mieszkaniowej, Komunalnej i Dróg 
Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wy-
syłając wiadomość na adres gk@lubicz.
pl, podając swoje dane oraz adres posesji 
lub telefonicznie pod nr 56 6212128, 56 
6212138. To pracownicy tego referatu 
w bezpośrednim kontakcie z firmami 
wywożącymi odpady mogą interwenio-
wać w zgłaszanej przez mieszkańców 
sprawie. Firma na zrealizowanie rekla-
macji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie 
po dłuższym czasie wyklucza możliwość 
wyjaśnienia sytuacji.

Przypominamy również, że w Lubi-
czu Górnym funkcjonuje bezpłatny dla 
mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
który przyjmuje selektywnie zebrane 
odpady komunalne z gospodarstw do-
mowych. PSZOK funkcjonuje: od marca 

do października - od wtorku do piątku, 
w godzinach od 10.00 do 18.00, od li-
stopada do lutego - od wtorku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 16.00, w każdą 
sobotę, w godzinach od 9.00 do 14.00.
24 grudnia (Wigilia) PSZOK będzie za-
mknięty. (KM)

Śmieci należy odpowiednio posegregować w workach. Fot. (PP)
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KRóTKO

15 grudnia odbyło się zebranie 
wiejskie, na którym wybrano nowego 
sołtysa. O tym, kto nim został poin-

formujemy na stronie www.lubicz.pl.

13 grudnia pod tablicą upamiętnia-
jącą „Solidarność” Rolników Indy-
widualnych, wmurowaną w ścianę 

urzędu gminy, kwiaty złożyły 
delegacje m.in. władz gminy, byłych 

działaczy i Szkoły Podstawowej 
w Lubiczu Dolnym.

Tablica jest od roku, kiedy to 
uroczyście obchodziliśmy 40-lecie 

powstania „Solidarności” RI. Dzia-
łacze poprosili młodsze pokolenia 
z pobliskiej szkoły o opiekę nad 

tym miejscem pamięci.

Za sprawą środków finansowych 
Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w ramach 
realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025 do naszej biblioteki 
gminnej trafiły nowe książki oraz 
kody dostępu do Legimi. Zachę-
camy do zaopatrzenia się przed 

okresem świąteczno-noworocznym.

Gmina Lubicz otrzymała podzięko-
wania od prezesów wojewódzkiego 

i rejonowego WOPR za „wkład 
oraz wsparcie na rzecz rozwoju 
ratownictwa wodnego i bezpie-

czeństwa na obszarach wodnych 
w województwie”.

Na Placu Niepodległości w Lu-
biczu Górnym można podziwiać 
kolejną wystawę Młodzieżowych 

Spotkań Fotograficznych. To 
ekspozycja „Śladami ewangelików 

w Gminie Lubicz”. Znalazły się 
na niej zdjęcia dokumentujące 
cmentarze z Grębocina, Grono-
wa, Kopanina, Lubicza Dolnego, 

Krobi, Rogówka i Rogowa.

(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

Piłka halowa

Do kogo trafi puchar i medale?
W styczniu w hali Szkoły Podstawo-
wej w Lubiczu Górnym rozpoczną się 
rozgrywki Ligi Halowej Futsal CFM 
League. Zapisy trwają. Zainteresowa-
ni? Zgłoście się koniecznie.

Organizatorem ligi jest CFM – Fun-
dacja na rzecz inicjatyw sportowo

-rekreacyjnych oraz Stowarzyszenie 
Coaching Football Melody z Inowro-
cławia w partnerstwie ze Szkołą Pod-
stawową w Lubiczu Górnym i Urzę-
dem Gminy Lubicz.
Zaplanowano 9 terminów rywalizacji. 
Pierwszy mecz odbędzie się 14 stycz-
nia, a ostatni 11 marca 2023 r.

Szczegółowe zasady znajdziecie w regu-
laminie na stronie www.lubicz.pl.

Zapisy i informacje: 
Kacper Kamiński – koordynator ds. tur-
niejów tel. 505 234 611, 
biuro@fundacjacfm.pl.

Opr. (KM)

Let’s play 
Lubicz
3 grudnia Reprezentacja Polski Bezdom-
nych zawitała do Lubicza, gdzie piłkarki 
i piłkarze zmierzyli się w drugiej edycji 
halowego turnieju „Let’s play Lubicz” 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
One Passion One Love WP. Turniej stał 
na bardzo wysokim piłkarskim poziomie. 
W rywalizacji mężczyzn reprezentacja za-
jęła pierwsze miejsce, pokonując w finale 
Monar Dębowiec. Wśród kobiet najlepsza 
była drużyna Victoria Niemcz 2, która 
zwyciężyła z KS JSS Toruń. W turnie-
ju chłopięcym na najwyższym podium 
stanęło JUVE Toruń, a na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna AMP Czernikowo. 
Wydarzenie było finansowane z budżetu 
gminy Lubicz. Fot. FB Reprezentacja 
Polski Bezdomnych

Nagrody sportowe wójta gminy

Za wytrwałość i sukcesy
W naszej gminie mamy duże grono 
utalentowanych sportowców w wie-
lu dyscyplinach. Tradycyjnie na 
koniec roku ogłaszamy nazwiska 
sportowców, których dokonania 
w mijającym roku docenił też wójt 
Marek Nicewicz. 

Wpłynęły 52 wnioski. Pozytywnie zo-
stało rozpatrzonych 50 z nich na łączną 
kwotę 30.225.00 zł. Z przyczyn formal-
nych dwa wnioski odrzucono. 
Nagrody są przyznawane na podstawie 
ustawy o sporcie oraz uchwały Rady 
Gminy Lubicz w tej sprawie.
Poznajcie nazwiska laureatów.
1. Wiktor Kowalski – karate
2. Maciej Kwiatkowski – kolarstwo
3. Olga Wankiewicz – kolarstwo
4. Wojciech Kopyciński – triathlon 
5. Stanisław Bochnak – taniec 
6. Piotr Kopyciński – tenis ziemny
7. Józef Kopyciński – tenis ziemny

8. Oskar Sajnóg – kulturystyka
9. Hubert Malec – pit bike
10. Kacper Polański – wioślarstwo
11. Łukasz Owsian – kolarstwo
12. Julia Słowik – lekkoatletyka
13. Jakub Słowik – biegi
14. Rozalia Figurska – wioślarstwo
15. Oskar Streich – wioślarstwo
16. Filip Król – pływanie
17. Maria Kowalska – wioślarstwo
18. Natalia Fijałkowska – tenis ziemny
19. Zuzanna Gawrońska – pływanie
20. Aleksandra Grabowska – pływanie
21. Olaf Staśkiewicz – pływanie
22. Agata Winnicka – pływanie
23. Kacper Rempalski – skoki na tram-

polinie
24. Maja Słychan – pływanie
25. Mateusz Słychan – pływanie
26. Oliwia Kuszel – tenis ziemny
27. Barbara Pilarska – żeglarstwo
28. Lena Wieczyńska – biegi przełajowe
29. Julia Wachnicka – wioślarstwo

30. Weronika Lipertowicz – wioślarstwo 
31. Martyna Wiśniewska – wioślarstwo
32. Julia Hakobyan – wioślarstwo
33. Blanka Żywica – biegi
34. Krystian Żywica – lekkoatletyka
35. Szymon Andziński – pływanie 
36. Mikołaj Kowalski – wioślarstwo
37. Filip Rau – karate
38. Emil Rau – karate
39. Maksym Grześkowiak – karate
40. Cezary Ziółkowski – karate
41. Dominik Grześkowiak - karate
42. Wiktoria Ryczkowska – taniec 

sportowy
43. Aleksander Szmajda – wioślarstwo
44. Len Barczak – koszykówka
45. Aleksander Szmajda – kick boxing 
46. Aleksander Jankowski – karate
47. Natalia Skierkowska – kolarstwo
48. Olaf Staśkiewicz – kolarstwo
49. Mikołaj Bąk – pływanie
50. Michał Bąk – pływanie.

Opr. (KM)

15 grudnia odbyło się 
zebranie wiejskie, na 
którym wybrano no-
wego sołtysa. O tym, 
kto nim został poin-

formujemy na stronie 
www.lubicz.pl.
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