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Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz przedstawia fakty i argumenty

Co dalej z Zakładem Usług Komunalnych?
Mija niespełna pół roku, od kiedy w lu-
bickim Zakładzie Usług Komunalnych 
doszło do radykalnych zmian spowo-
dowanych pogarszającą się sytuacją 
ekonomiczną spółki. Poważne błędy 
w jej zarządzaniu skutkowały nie tylko 
spadkiem jakości świadczonych usług, 
ale przede wszystkim narastającymi 
zaległościami w spłacie zobowiązań, 
a to z kolei rodziło poważne ryzyko 
postawienia spółki w stan upadłości. 
Dlatego też koniecznym było podjęcie 
zdecydowanych działań mających na 
celu naprawę sytuacji.

Co zostało przez te sześć miesięcy 
zrobione? 
Podstawowym zadaniem, jakie postawi-
łem przed nowym zarządem spółki było 
opracowanie i wprowadzenie w życie 
planu naprawczego mającego na celu 
przede wszystkim uregulowanie zaległo-
ści finansowych, jak również wdrożenie 
nowej organizacji pracy i poprawę ja-
kości świadczonych przez spółkę usług. 
Oczywistym jest, że aby móc zrealizować 
tak postawione cele spółka potrzebowa-
ła dodatkowych środków finansowych. 
Środki te w wysokości 5,7 mln zł zostały 
przekazane do spółki zarówno w formie 
dokapitalizowania, jak i poprzez zakup 
infrastruktury kanalizacyjnej, której bu-
dowę spółka sfinansowała z własnych 
środków. Skąd taka konieczność? 

Po pierwsze…
W roku 2021 ZUK przystąpił do budowy 
kanalizacji ściekowej na terenie Lubicza 
Dolnego. Środki na realizacje tego zada-
nia w wysokości 2 mln zł miały pochodzić 
z dofinansowania w ramach funduszu 
PROW. Niestety, ze względu na szereg 
nieprawidłowości popełnionych przy 
rozliczaniu inwestycji (Urząd Marszał-
kowski wskazał ponad 80 błędów), spółka 
ostatecznie utraciła możliwość uzyskania 
wspomnianego dofinansowania. 

Po drugie…
Na terenie oczyszczalni ścieków w Lu-
biczu Górnym powstała wiata na sprzęt 
techniczny i maszyny o księgowej war-
tości 1 mln zł. Wybudowana ją ze środ-
ków własnych spółki.

Po trzecie…
Opłaty za wodę i ścieki, które comie-
sięcznie są wpłacane przez mieszkańców 
do ZUK nie pokrywają w pełni kosztów 
prowadzenia działalności wodno-kanali-
zacyjnej. Taryfa za pobór wody i odpro-
wadzanie ścieków zatwierdzana przez 
„Wody Polskie” nie ulegała zmianie od 
2018 roku. Pomimo składanych wnio-
sków spółka do dziś nie uzyskała nowej 
taryfy. W efekcie koszty ponoszone przez 
ZUK systematycznie rosły (koszty płacy, 

koszty energii elektrycznej, paliw), niew-
spółmiernie do ustalonej taryfy, co z kolei 
przyczyniło się do wzrostu poziomu strat. 

Po czwarte…
Czynnik ludzki. Przeprowadzony audyt 
ekonomiczno-zarządczy poddał w wąt-
pliwość wiarygodność przedkładanych 
właścicielowi spółki informacji księgo-
wych w zakresie ponoszonych kosztów 
i przychodów. Wykazano poważne błędy 
w zarządzaniu spółką, co w następstwie 
skutkowało szeregiem nieprawidłowości 
w bieżącym jej funkcjonowaniu. Przełoży-
ło się to na: złe zarządzanie pracownikami 
i sprzętem (brak procedur), nieuzasad-
nione zakupy sprzętu i maszyn, zlecanie 
usług oraz wydatkowanie pieniędzy z po-
minięciem procedur formalno-prawnych, 
brak analizy kosztów na każdym rodzaju 
działalności, realizację nierentownych 
kontraktów budowlanych, niedokładność 
i opieszałość w rozliczaniu inwestycji, 
niewłaściwą politykę kadrową i płacową.

Ponadto…
Te wszystkie problemy zostały zdiagno-
zowane, ale nie tylko one przyczyniły się 
do złej sytuacji w ZUK-u. Wystąpiły tak-
że czynniki obiektywne, których nie spo-
sób było przewidzieć, a które w równym 
stopniu wpłynęły negatywnie na funkcjo-
nowanie wszystkich spółek komunalnych 
w Polsce. Te czynniki to wybuch pande-
mii oraz wybuch wojny w Ukrainie, które 
wywołały niekorzystną sytuację geopo-
lityczną w Europie i na świecie, a która 
z kolei wygenerowała negatywne czynni-
ki ekonomiczno-gospodarcze, takie jak: 
wzrost kosztów paliw i energii, większe 
koszty pracownicze, drastyczny wzrost 
cen materiałów i robocizny, gwałtowny 
wzrost inflacji, itd. Nie można pomijać 
tego, że właśnie te czynniki, w połącze-
niu ze złym zarządzaniem spółką miały 
wpływ na jej złą sytuację. 

Jak zatem wygląda sytuacja 
dzisiaj?
W spółce zażegnano największe zagro-
żenia, co nie oznacza, że problem cał-
kowicie zniknął. Zaległe zobowiązania 
wynoszą nieco ponad 0,8 mln zł. Trzeba 
tutaj wyraźnie powiedzieć, że samo za-
dłużenie w spółce prawa handlowego 
nie jest zjawiskiem negatywnym, a taką 
jest spółka ZUK. Istotne jest to, aby zo-
bowiązania były regulowane na bieżąco, 
a wskaźniki nie przekraczały bezpiecz-
nych poziomów. Mimo to w przestrzeni 
publicznej pojawiają się głosy o ko-
nieczności zamknięcia spółki. Niektórzy 
radni uważają, że dotychczasowe dzia-
łania spółki komunalnej nie sprawdziły 
się w „realiach gminy Lubicz”. Jest to 
stwierdzenie absolutnie niezrozumiałe 
i nie poparte żadnymi analizami. 

W przestrzeni publicznej 
próżno szukać przykładów 
likwidowania spółek komu-

nalnych. Wręcz przeciwnie, na 
rynku daje się zauważyć ten-

dencję do tworzenia kolejnych 
spółek przez te samorządy, 

które jeszcze tego nie zrobiły, 
i przekształcania własnych jed-
nostek pomocniczych w spółki 
komunalne. Jest to powszech-

na, akademicka wiedza, że 
realizacja zadań poprzez 
spółkę prawa handlowego 
jest tańsza niż inne formy 

takiej działalności. 

Podobnego zdania jest część sołtysów 
oraz radnych z gminy Lubicz. Oni pozy-
tywnie oceniają istniejący model funk-
cjonowania, dostrzegają wiele zalet i ich 
konkretny efekt w każdej z miejscowo-
ści. Zgłaszają jedynie potrzebę popra-
wienia jakości realizowanych prac oraz 
poprawę komunikacji.

Co teraz? 
Możliwe obecnie są dwie drogi. Pierw-
sza, neutralna dla budżetu gminy, to 
podpisanie nowej dziesięcioletniej umo-
wy powierzenia spółce ZUK zadań wła-
snych gminy. Umowa taka pozwoli spół-
ce uzyskać trzymilionowy kredyt, dzięki 
któremu będzie ona mogła prowadzić 
normalną działalność operacyjną. Takie 
rozwiązanie, w połączniu z wprowadze-
niem wszystkich innych zaleceń pokon-
trolnych i nowych narzędzi nadzoru wy-
szczególnionych w audycie, nie obciąży 
budżetu gminy. Druga droga to realizacja 
pomysłu grupy radnych i podjęcie działań 
mających na celu likwidację spółki. To 
rozwiązanie jest niestety bardzo kosztow-
ne i zupełnie nieuzasadnione. 
Konsultowałem to rozwiązanie z wielo-
ma specjalistami i żaden nie wskazywał 
na jego sensowność, pomimo kłopotów 
w jakich znalazła się spółka. 

Co więcej, każdy ze specja-
listów odradza taką ścieżkę 
postępowania jako ekono-
micznie nieuzasadnioną. 

Wskazują oni, że samorzą-
dy zakładają spółki komu-
nalne, widząc w tym działa-

niu sens ekonomiczny. 

Nierozsądne byłoby działanie na prze-
kór tym tendencjom i likwidacja or-
ganizmu, który może dobrze działać, 
potrzebuje tylko mądrego zarządzania 

i skutecznej kontroli. Pójście drogą 
tego utopijnego rozwiązania oznacza-
łoby konieczność znalezienia i wydat-
kowania ok. 7 mln zł, bo taki byłby sza-
cunkowy koszt likwidacji spółki. Na tę 
kwotę składa się spłata wszystkich zo-
bowiązań w tym kredytów, jakie spółka 
posiada, opłat wynikających z zerwania 
umów leasingowych lub wcześniejsze-
go wykupu sprzętu drogowego i całe-
go procesu formalnego. Te 7 mln zł nie 
wyeliminują jednak potrzeby zajmowa-
nia się drogami i pozostałą infrastruktu-
rą gminną. Trzeba by dodatkowo utwo-
rzyć w strukturach urzędu gminy dwa 
nowe referaty zajmujące się tymi zada-
niami i znaleźć na to pieniądze. To będą 
kolejne koszty do poniesienia w zamian 
za inwestycje. Czy to ma sens?

Czasu już nie cofnę
Jako wójt Gminy Lubicz muszę ude-
rzyć się w piersi i przyznać, że być 
może mogłem jako nadzór właściciel-
ski zrobić więcej w przypadku kon-
troli działań ZUK-u. Być może nie 
wykorzystałem starej maksymy „ufaj 
i sprawdzaj”. Być może zbyt dużym 
zaufaniem obdarzyłem poprzedni za-
rząd i część kadry spółki komunal-
nej. Pierwszy, dobry rok działalności 
ZUK-u nie wskazywał na zagrożenie 
i z pewnością uśpił moją czujność. 
Czasu jednak nie cofnę. Zmieniam to, 
co zmienić mogę, i już niebawem na 
ulicach zobaczycie Państwo ekipy ZUK
-u działające tak, jak powinny. 

Nie dla koterii i demagogii
Jako osoba stojąca na straży finansów gmi-
ny muszę działać racjonalnie. Nie mogę 
poddawać się naciskom politycznym pły-
nącym ze strony grupy radnych, szczegól-
nie gdy ich intencje są niezrozumiałe. Mó-
wię tak dlatego, że o przyszłości spółki nie 
mogą decydować argumenty polityczne, 
czyjeś interesy i kalkulacje wyborcze, lecz 
zwykłe zasady ekonomii. Koszty likwi-
dacji spółki, co wielokrotnie wyjaśniałem 
i prezentowałem radnym, będą ogromne 
i negatywnie odbiją się na gminnych wy-
datkach, nie rozwiązując kwestii właściwej 
realizacji zadań własnych gminy, które 
obecnie realizuje ZUK. Trzeba będzie 
zrezygnować z inwestycji, aby uwolnione 
środki przeznaczyć na likwidację spółki. 
Martwi mnie absolutny brak otwartości 
u niektórych radnych na przedstawiane 
przeze mnie argumenty merytoryczne.

Pointa
Receptą na zaistniałą sytuację jest wy-
ciągnięcie wniosków, naprawa i prowa-
dzenie spółki w sposób, który zapewni 
jej właściwe zarządzanie. Tak się wła-
śnie dzieje.

Marek Nicewicz
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Podsumowanie tego, co wydarzyło się w minionych 12 miesiącach 

Jaki był 2022 rok w naszej gminie?
Nie sposób zająć się wszystkimi aspek-
tami funkcjonowania gminy, ponie-
waż można liczyć je w dziesiątkach, 
a nawet setkach zadań. Przyjrzyjmy 
się tym najważniejszym.

Dane demograficzne
Na koniec 2022 roku w gminie Lubicz 
na pobyt stały i czasowy były zameldo-
wane 20 173 osoby, czyli o 81 więcej 
niż rok temu. W rejestrach gminnych 
odnotowaliśmy 164 urodzin dzieci, 
natomiast z powodu zgonów wymel-
dowano 157 osób. 
Wśród sołectw prym wiedzie Krobia, 
gdzie przybyło 37 osób. W dalszej 
kolejności są Grębocin z 28 nowy-
mi mieszkańcami i Mierzynek z 22. 
W pozostałych miejscowościach licz-
ba ludności zmieniła się nieznacznie, 
z kolei najwięcej, bo 28 osób, ubyło 
w Lubiczu Górnym.

Inwestycje
Po raz pierwszy w historii gminy Lu-
bicz na inwestycje wydano aż 22,5 
mln zł. Zbudowano nowe drogi, np. 
Zieloną Puszczę w Mierzynku, ul. To-
ruńską w Grębocinie i wiele innych. – 
Prac na drogach zawsze jest za mało, 
ponieważ powstają kolejne osiedla, a 
wraz z nimi pojawia się potrzeba bu-
dowy nowych ulic - mówi wójt gminy 
Marek Nicewicz.
Duże środki gmina wygospodarowała 
na poprawę oświetlenia drogowego. 
Ponad 500 tys. zł wydatkowano na 
na zakup i montaż nowych lamp (ka-
blowych i fotowoltaicznych). Ponadto 
w odpowiedzi na drastyczne podwyżki 
cen prądu zmodernizowano ok. 1400 
punktów świetlnych, zastępując stare 
energochłonne oprawy sodowe nowymi 
źródłami LED.
Niezwykle ważną dla mieszkańców 
gminy inwestycją była budowa nowych 
odcinków sieci wodociągowej, co wpły-
nęło na podniesienie ciśnienia wody 
w kranach m.in. w blokach w Lubiczu 
Górnym, w Krobi i Mierzynku. Przed 
nami kontynuacja tych prac.
Powstały trzy nowe obiekty służące 
mieszkańcom. To nowa sala gimnastycz-
na dla szkoły w Lubiczu Dolnym, nowy 
obiekt remizy, świetlicy i biblioteki 
w Złotorii, a także centrum aktywności 
społecznych w Gronowie, gdzie z powo-
dzeniem funkcjonuje ośrodek „Senior 
+”, biblioteka, przedszkole, świetlica 
wiejska i archiwum.
- Inwestycja w Gronowie wyznacza przy-
jęty w gminie kierunek, aby jak najwię-
cej instytucji funkcjonowało obok siebie. 
Wpłynie to nie tylko na obniżenie kosz-
tów, ale również na integrację środowi-
skową i międzypokoleniową - mówi wójt 
Marek Nicewicz.

Fundusz sołecki, a więc pula środków 
wydzielona z budżetu gminy na realiza-
cję zadań w sołectwach, wyniósł prawie 
800 tys. zł. O podziale tych pieniędzy 
zdecydowali mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich. Z funduszy wykonano m.in. 
„małe inwestycje” takie jak lustra, progi 
zwalniające, lampy czy remonty w świe-
tlicach. - Duża w tym zasługa sołtysów 
- podkreśla wójt Marek Nicewicz.

Oświata
Gmina co roku sukcesywnie inwe-
stuje także w oświatę. Gotowe są już 
projekty budowy nowego przedszkola 
publicznego w Lubiczu Górnym wraz 
z pozwoleniem na budowę oraz sali 
gimnastycznej w Młyńcu Pierwszym. 
Planowana jest również budowa bież-
ni lekkoatletycznej przy szkole w Lu-
biczu Górnym.
Gmina Lubicz jest organem prowa-
dzącym dla pięciu szkół, w których 
na koniec roku kalendarzowego uczy-
ło się 2088 dzieci w 101 oddziałach 
pod opieką 243 nauczycieli. Samorząd 
prowadzi także przedszkole publiczne 
„Chatka Puchatka”, gdzie mieliśmy 
141 dzieci, sześć oddziałów i 19 przed-
szkolanek. Jest też sześć przedszkoli 
niepublicznych i jeden punkt, obejmu-
jące 476 dzieci.
W szkołach realizowano następujące 
projekty unijne: Eugeniusz w świecie 
3 D - w klasach 4-7 - zajęcia rozwija-
jące kompetencje kluczowe; Eugeniusz 
na poziomie - zajęcia z języka angiel-
skiego dla klas 8; Politechnika dla smy-
ka – przeznaczone dla klas 1-3 zajęcia 
wspierające rozwój ucznia oraz rozwi-
jające kompetencje kluczowe. W Szkole 
Podstawowej w Lubiczu Górnym reali-
zowany jest projekt Erasmus +, a w jego 
ramach trzy projekty - Towarzyskie ro-
boty, Europa woła oraz Kompetentny 
nauczyciel, kompetentny uczeń.

Pomoc społeczna
Anna Sikorska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 
miniony rok określa „rokiem wyzwań”, 
ponieważ poza realizacją zadań, którymi 
GOPS zajmuje się od lat, doszło kilka 
nowych. – W tym roku bardzo dużo cza-
su i uwagi poświęciliśmy uchodźcom 
z Ukrainy, a drugim poważnym, nowym 
i czasochłonnym przedsięwzięciem były 
dodatki węglowe – mówi pani dyrektor. 
Wniosków o wypłatę tych dodatków 
wpłynęło prawie 4800, co przełożyło 
się na kwotę 8 mln 100 tys. zł.
Ośrodek realizował pomoc materialną 
dla uchodźców z Ukrainy, uruchomił 
także projekty dla Ukrainek szukających 
pracy i dla młodzieży, zagospodarowu-
jąc im czas wolny. 
GOPS, poprzez gminne koło TPD, 
prowadził przy ul. Bocznej w Lubiczu 
Górnym całoroczną placówkę wspar-
cia dziennego dla dzieci, gdzie opieką 
otaczał 30 dzieci. Intensywnie działał 
również na rzecz najstarszych miesz-
kańców poprzez dwa kluby wsparcia 
seniora w Lubiczu Górnym i Gronowie, 
obejmując aktywizacją 75 seniorów.
W ubiegłym roku ze wsparcia ośrodka 
na stałe korzystało ok. 450 rodzin. - To 
cały wachlarz świadczeń – wyjaśnia 
Anna Sikorska. 
W 2022 r. ośrodek pomocy na te wszyst-
kie potrzeby mieszkańców wydatkował 
ok. 40 mln zł.

Biblioteka publiczna
Sieć bibliotek gminnych to biblioteka 
w Lubiczu Dolnym i cztery jej filie w Zło-
torii, Gronowie, Grębocinie i Lubiczu 
Górnym oraz punkt biblioteczny w Kro-
bi. To tutaj toczy się życie kulturalne, 
odbywają się spotkania autorskie i inne 
wydarzenia. Są m.in. Dyskusyjne Kluby 
Książek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych czy „Bajkoteka” dla najmłodszych. 

Dwie placówki w Gronowie i Złotorii 
uzyskały nowe lokalizacje i po staty-
stykach widać, że znacznie wpłynęło 
to na zwiększenie liczby czytelników. 
W Gronowie, na przykład, do biblioteki 
było zapisanych 66 osób, a po przepro-
wadzce do nowej siedziby liczba czy-
telników wzrosła tam do 144.
Biblioteka gminna od wielu lat uczestni-
czy w Narodowym Programie Rozwoju 
Czytelnictwa, otrzymując dotacje na 
zakup nowości wydawniczych. – Nasi 
czytelnicy wiedzą, że to, co pojawia się 
w księgarniach jest także u nas. Oso-
by, które nie mają pieniędzy na zakup 
książek mogą je po prostu wypożyczyć. 
Od kilku lat nasi czytelnicy mają także 
dostęp do książek w wersjach elektro-
nicznych – wylicza Marzenna Wojnar, 
dyrektor gminnej książnicy.
Na koniec kilka imponujących liczb. 
W ubiegłym roku nasi mieszkańcy wypo-
życzyli 35 280 tys. książek papierowych 
oraz 2 tys. e-booków i blisko tyle samo 
audiobooków. Do gminnej biblioteki było 
zapisanych 2151 czytelników.

Współpraca
W naszej gminie działają ponadto, 
wspierane przez samorząd, różne orga-
nizacje i stowarzyszenia, m.in.: jednost-
ki OSP, kluby sportowe, KGW, kluby 
seniora.
Wójta cieszy również rozwój przedsię-
biorczości, zarówno tej dużej np. powsta-
nie sklepów wielkopowierzchniowych, 
kolejnego salonu samochodowego czy 
stacji benzynowej, jak i tych małych, ro-
dzinnych i jednoosobowych.
A jaki będzie 2023 rok? – - Koszty rosną 
niewspółmiernie do dochodów, a zadań 
wciąż przybywa. Niezależnie od tego, 
jakie wyzwania pojawią się przed samo-
rządami, to jestem przekonany, że sobie 
poradzimy – mówi Marek Nicewicz.

(KM)

3marzec 2023



KOntaKty dO OPeRatORóW:

Orange - 515 231 900
RFC - 525 511 333

t-Mobile - 515 155 167
etH - 566 400 074

Install Project - 504 147 428
MaXLan - 513 198 602

UPC/PLay - 538 435 270
PLUS/netIa – 601 102 601

aKOMP – 523 822 004
netSystem - 501 443 396.

Dbamy o poprawę jakości powietrza

Jeden dla domów, drugi dla mieszkań
Gmina Lubicz przy współudziale 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu realizuje w ramach dofi-
nansowania dwa Programy Prioryte-
towe „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe 
Mieszkanie”, dzięki którym można 
pozyskać pieniądze m.in. na wymianę 
„tzw. kopciuchów”, ale i nie tylko.

Ciepłe Mieszkanie
Celem nowego programu „Ciepłe Miesz-
kanie” jest poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycznej mieszkań 
znajdujących się w budynkach wielo-
rodzinnych z indywidualnym źródłem 
ogrzewania. Dodatkowo, wraz z wymianą 

źródła ciepła, program dopuszcza wykona-
nie stolarki drzwiowej i okiennej, demon-
taż i montaż nowej instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji gazowej od przyłą-
cza gazowego czy zbiornika na gaz.
Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu znajdują się na stronie interneto-
wej www.lubicz.pl, można je także uzy-
skać w Referacie Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pod nr tel. 56 621 21 29.

Czyste Powietrze
Od 1 czerwca 2021 r., w ramach poro-
zumienia z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu, mieszkańcy gminy Lubicz 
mogą również skorzystać ze wsparcia 
pracowników Urzędu Gminy w procesie 

składania wniosków 
o  do f inansowan ie 
z programu „Czyste 
Powietrze”.
Dofinansowanie otrzy-
mają osoby fizyczne 
będące właścicielem 
lub współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.
Pomoc w wypełnianiu wniosków odby-
wa się w Gminnym Punkcie Konsultacyj-
no-Informacyjnym w dniach: poniedzia-
łek, wtorek, środę i piątek, w godz. 11.00 
– 13.30 po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu pod numerem tele-

fonu 56 621 21 29, bądź poprzez e-mail: 
czystepowietrze@lubicz.pl.
Z pozyskanych danych (stan na koniec 
2022 r.) wynika, że w trakcie funkcjono-
wania Programu Czyste Powietrze z gminy 
Lubicz wpłynęło 857 wniosków, zawarto 
800 umów, zrealizowano 444 przedsię-
wzięcia, a sumaryczna kwota wypłaconych 
dotacji wyniosła ponad 8,1 mln zł.

Opr. (KM)

Dla kogo odszkodowanie? 

Magistrala gazowa
W styczniu w świetlicy w Złotorii 
odbyło się spotkanie informacyjne 
dotyczące budowy rządowego gazo-
ciągu Gustorzyn–Gardeja i dotyczyło 
przede wszystkim tematu odszkodo-
wań dla właścicieli gruntów. 

Na spotkanie zaprosiła spółka Skarbu 
Państwa - Operator Gazociągów Przesy-
łowych Gaz-System S.A., która jest wy-
konawcą 128-kilometrowego gazociągu. 
Nowy gazociąg zapewni możliwość 
rozprowadzenia gazu z rejonu Gdańska 
do odbiorców w głębi kraju. Na naszym 
terenie zostanie zbudowane 16 km sie-
ci. Ma ona przebiegać przez następujące 
sołectwa: Grabowiec, Kopanino, Nowa, 
Wieś, Lubicz Dolny, Grębocin, Rogów-
ko, Rogowo i Złotoria. 
Spotkanie w Złotorii było przeznaczone 
dla osób zainteresowanych z gmin: Lu-
bicz, Łysomice i Torunia. Udział w nim 
wzięli przedstawiciele Kujawsko-Pomor-

skiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Poświęcono je aktualnemu statusowi prac 
przy projekcie oraz odszkodowaniom.
Inwestycja została podzielona na eta-
py. Ten, który obejmuje gminę Lubicz, 
zaplanowano w latach 2024-2026. Od-
szkodowania zostaną wypłacone po za-
kończeniu inwestycji.
Trasę gazociągu można sprawdzić na map-
ce, którą zamieściliśmy na www.lubicz.pl.
Jak zapewnia wykonawca, właściciele 
gruntów, przez które ma przebiegać ga-
zociąg są informowani na bieżąco. Do 
tej pory pisemna korespondencja była 
do nich wysyłana co najmniej dwukrot-
nie. Mimo to w przypadku wątpliwości 
dotyczących lokalizacji gazociągu na-
leży kontaktować się ze spółką mailo-
wo komunikacja.gdanska@gaz-system.
pl, podając swoje imię, nazwisko oraz 
numer działki. 

(KM)

Kto skorzysta z nowej sieci światłowodowej?

Światłowód  
w gminie
W kilku miejscowościach naszej gmi-
ny firma Nexera założyła światłowód, 
umożliwiający dostęp do szybkiego in-
ternetu, który w dzisiejszych czasach 
jest niezbędny.

Przedstawiciele Nexery w styczniu 
w Urzędzie Gminy Lubicz spotkali się 
z sołtysami z naszej gminy po to, aby 
wyjaśnić jak wygląda sytuacja w po-
szczególnych miejscowościach. W nie-
których sołectwach, np. w Złotorii soł-
tysi zorganizowali dodatkowo spotkanie 
mieszkańców z firmą.
Sieć światłowodowa Nexery jest obecnie 
dostępna w Brzezinku Brzeźnie, Gręboci-
nie, Gronowie, Jedwabnie, Lubiczu Dol-
nym, Rogowie i Złotorii. Liczba gospo-
darstw domowych w zasięgu światłowodu 
wynosi 1273, ale w tej chwili korzysta 
z tego jedynie 416 z nich, czyli 33 proc.
Co zatem należy zrobić, aby dowie-
dzieć się czy konkretny dom może być 
podłączony do światłowodu?

Można sprawdzić to na stronie interne-
towej Nexery (www.nexera.pl) lub zapy-
tać o to, podając dokładną lokalizację (nr 
działki lub adres i miejscowość) i wysy-
łając maila na adres zapytaj@nexera.pl.
Jeżeli okaże się, że teraz nie ma takiej 
możliwości, to zgłoście swoje zaintere-
sowanie na stronie internetowej Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej - (https://
wyszukiwarka.uke.gov.pl/).
W planie Nexery znajduje się umożli-
wienie dostępu do światłowodu w ko-
lejnych miejscowościach naszej gmi-
ny: Lubiczu Górnym, Krobi, Młyńcu 
Pierwszym, Młyńcu Drugim, a także 
rozszerzenie sieci w Grębocinie. To 
potencjalne 1216 kolejnych gospo-
darstw domowych.
Przypomnijmy, Nexera rozprowadza je-
dynie sieć światłowodu, ale jeśli chcecie 
mieć do niej dostęp, to należy skontakto-
wać się z jednym z operatorów, do któ-
rych kontakty podajemy w ramce.

(KM)
Odbiór z czterech składów

Mniej wniosków
W tym roku wniosek o zakup węgla 
kamiennego na preferencyjnych wa-
runkach złożyło 481 osób, czyli zde-
cydowanie mniej niż w tamtym roku. 

Cena za tonę w naszej gminie wynio-
sła 1950 zł. Według Rozporządzenia 
Ministra Aktywów Państwowych 
osoby uprawnione, czyli te, którym 
przysługiwał dodatek węglowy w tej 
specjalnej cenie mogły nabyć 3 tony 
węgla. W ubiegłym roku, w pierw-

szym etapie, wnioski złożyło 1400 
osób, a ostatecznie wydaliśmy 1560 
ton, ponieważ część osób zrezygno-
wała. W tym roku wpłynęło 481 wnio-
sków na 681 ton. 
W 2022 roku pojawiały się przejścio-
we problemy z dostawą surowca do 
gmin, tym razem zakup opału przebiega 
sprawniej, do dwóch tygodni od złoże-
nia wniosku. Na naszym terenie zajęły 
się tym cztery składy węgla.

(KM)
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Ponad 16 mln zł przeznaczonych na inwestycje

Budżet na trudne czasy uchwalony
25 stycznia Rada Gminy Lubicz przy-
jęła budżet gminy na 2023 rok. Radni, 
głosując nad poszczególnymi wnioska-
mi, zdjęli z planu wydatków inwestycyj-
nych przebudowę kilku dróg.

W uchwalonym budżecie zaplanowano 
dochody w wysokości 107.581.655,48 zł 
natomiast wydatki w wysokości 
114.973.811,72 zł.
Mimo że przedłożony przez wójta w usta-
wowym terminie projekt budżetu na rok 
2023 został pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
komisje Rady Gminy Lubicz zaopinio-
wały go negatywnie. Na wniosek kilku 
radnych zmieniono wykaz inwestycji, 
usuwając przebudowę i rozbudowę ul. 

Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Ło-
kietka w Złotorii, Przy Skarpie w Lubiczu 
Górnym, Łąkowej i Zimowej w Gręboci-
nie oraz Sokolej w Nowej Wsi.
- Jestem zaskoczony, że radni pozbawili 
mieszkańców tych ulic długo oczekiwa-
nej możliwości ich modernizacji. - Cie-
szę sie jednak, że ogólny plan wydatków 
majątkowych, czyli w uproszczeniu in-
westycji, pozostał w niezmienionej wy-
sokości - mówi wójt Marek Nicewicz. 
Na wniosek radnych wprowadzono 
dwa nowe zadania: przebudowę drogi 
z Brzezinka do granic Gronowa oraz 
budowę kanalizacji tłocznej z Krobi do 
Młyńca Drugiego.
Wydatki majątkowe to ponad 16,2 mln zł. 
– Jedną z najdroższych inwestycji dro-

gowych będzie modernizacja ul. Lipnow-
skiej w Lubiczu Górnym – wyjaśnia wójt. 
– Największą tegoroczną inwestycją ku-
baturową jest budowa Centrum Opiekuń-
czo-Mieszkalnego w Gronowie, natomiast 
infrastrukturalną budowa magistrali wod-
nej pod dnem Drwęcy, która ma poprawić 
ciśnienie wody w kilku miejscowościach 
oraz zmniejszyć awaryjność sieci.
Najwięcej z budżetu wydamy jednak na 
oświatę 41,5 mln zł. Na pomoc społecz-
ną przeznaczamy 13,7 mln zł, gospodarka 
odpadami komunalnymi będzie nas w tym 
roku kosztować ponad 6 mln zł, lokalny 
transport zbiorowy, czyli MZK i Pol-Bus 
2,6 mln zł, oświetlenie ulic 1,7 mln zł, 
a fundusz sołecki przeszło 800 tys. zł. 

(KM)

Wójt Marek Nicewicz niuanse bu-
dżetowe wyjaśnił w filmiku, który jest 
dostępny m.in. na YouTube na kanale 
Gminy Lubicz 

Budowę odwiedzają wójt Marek Nicewicz i jego zastępca Wojciech Rakowiecki

Tutaj mają poczuć się jak u siebie

Ich drugi dom
W Gronowie trwają prace przy budo-
wie Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego, gdzie osoby niepełnosprawne 
będą miały zapewnioną opiekę i reha-
bilitację.

Powstające Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalne to ośrodek z 20 miejscami dla do-
rosłych osób ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności. 
Będzie ono podzielone na dwa sektory: 
część dzienną oraz część całodobową 
z dziesięcioma pokojami jednoosobo-
wymi (każdy z łazienką i minianeksem 
kuchennym).
W tej chwili budowa jest na etapie stanu 
surowego zamkniętego. Jak tylko pogoda 
na to powoli, rozpocznie się ocieplanie 
budynku, prace przy elewacji zewnętrz-
nej oraz przy tynkach wewnętrznych. 
Wójt Marek Nicewicz mówi: - To pierw-
szy w gminie obiekt zbudowany specjal-
nie dla osób niepełnosprawnych i jed-
no z niewielu takich centrów w kraju. 
Centrum będzie przystosowane dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidz-
kich oraz niewidomych i niesłyszących.
Pobyt w ośrodku ma poprawić codzien-
ny komfort życia niepełnosprawnych, 
pomagając im w nawiązaniu relacji 
interpersonalnych, ale także zapewnić 
stałą opiekę i regularną rehabilitację.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powsta-
je w miejscu byłego boiska szkolnego 
w Gronowie w sąsiedztwie wielofunkcyj-
nego centrum aktywności społecznych, 
gdzie już mieści się Dom Senior +, świe-
tlica wiejska, biblioteka i przedszkole.
Teren wokół zostanie zagospodarowany 
zielenią, pojawią się małe ogródki, ale 
także grill z meblami ogrodowymi i si-
łownia zewnętrzna.
Samorząd Lubicza na budowę centrum 
otrzymał prawie 3 mln zł w ramach ogło-
szonego przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej Programu „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego 
z Funduszu Solidarnościowego. Wkład 
własny gminy to ponad 1,7 mln zł.

Tekst i fot. (KM)

Budowa przedszkola w Lubiczu Górnym

Wójt nie rezygnuje
W ostatnim czasie w przestrzeni pu-
blicznej pojawiło się wiele niepraw-
dziwych informacji na temat mo-
dernizacji przedszkola publicznego 
w Lubiczu Górnym. - Chciałbym za-
znaczyć, że to ja byłem inicjatorem tej 
inwestycji i wcale z tego nie rezygnuję 
- podkreśla wójt Marek Nicewicz.

- Po analizie możliwości już wiemy, że 
tak naprawdę powinien powstać nowy 
obiekt tuż obok tego istniejącego - wy-
jaśnia wójt. - To będzie tańsze, krótsze 
w czasie rozwiązanie i co najważniejsze 
pozwoli na nieprzerwane funkcjonowa-
nie starej placówki aż do przeprowadzki 
do nowego budynku. To ważna inwesty-
cja i bardzo mi na niej zależy.
Inwestycja miała być zrealizowana 
z „Polskiego Ładu”, który zakładał do-
finansowanie dla samorządów w wy-
sokości 95 proc. Składając wniosek na 
modernizację przedszkola w 2021 roku 
gmina wyceniła ją, według obowiązują-
cych wówczas stawek, na ok. 5,7 mln 
zł. - Otrzymaliśmy promesę na 4,9 mln 
zł, a resztę mieliśmy pokryć wkładem 
własnym, ale to było jeszcze przed gwał-
townymi podwyżkami. Okazało się, że 
najtańsza oferta, jaka do nas wpłynęła 
w przetargu, wyniosła 9,3 mln zł - in-
formuje wójt.
W obecnym budżecie gminy nie ma pie-
niędzy, aby nagle dołożyć do inwestycji 
brakujące kilka milionów. To zresztą nie 

tylko problem gminy Lubicz, ale ogólno-
polski. Rząd zdaje sobie sprawę z tego, 
że na skutek inflacji i znacznego wzrostu 
cen koszty inwestycji wielokrotnie wzro-
sły, dlatego pozwolono na zmniejszenie 
zakresu prac zaplanowanych w „Polskim 
Ładzie”. To można zrobić tylko w nie-
których przypadkach, np. zamiast 3 km 
dróg wybudować 1,5 km, ale nie da rady 
wybudować połowy przedszkola.
- Jeśli więc nie wykorzystamy przy-
znanych 4,9 mln zł, to te pieniądze 
nam przepadną, a potrzeb jest wiele 
- wyjaśnia wójt. - W tej chwili mamy 
zatem dwa wyjścia: albo zrezygnować 
z tych pieniędzy, albo wykorzystać je 
na inne ważne zadanie, a takim jest 
niewątpliwie budowa dróg. Przy czym 
podkreślam, że do tematu przedszkola 
wrócimy w przyszłym roku, rozkłada-
jąc budowę na dwa lata.
Marek Nicewicz zaproponował, aby 
w tym roku pieniądze z „Polskiego Ładu” 
wykorzystać na budowę lub przebudowę 
następujących ulic: Spokojnej oraz Cichej 
w Lubiczu Dolnym, Farmerskiej w Mie-
rzynku Jagiellonów w Złotorii, Szkolnej 
w Grębocinie, Osiedlowej w Krobi, dro-
gi nr 100747C w Gronowie oraz ul. Przy 
Skarpie w Lubiczu Górnym. 
Na sesji 27 lutego radni nie zgodzili się 
jednak, aby pieniądze z promesy przed-
szkolnej przeznaczyć na drogi. Wójt 
szuka rozwiązania tej sytuacji.

(KM)

Poza przedszkolem publicznym w Lubiczu Górnym, 10-godzinne 
publiczne oddziały przedszkolne są również w Gronowie. Utworzono 

je na wniosek wójta Marka Nicewicza. Poza tym na terenie gminy 
znajduje się sześć niepublicznych przedszkoli, w tym trzy ze żłobkami 

oraz jeden punkt przedszkolny. Gmina z budżetu dofinansowuje każde 
dziecko w każdej z tych placówek.
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Budujemy, modernizujemy, naprawiamy, wymieniamy…

to dzieje się w naszych sołectwach
W Grębocinie
Księżycowa to kolejna ulica, po Mo-
relowej, wyremontowanej pod koniec 
ubiegłego roku, na której wybudowano 
nawierzchnię z kostki wraz z poboczem.
Na ul. Lampkowskiego - odcinek od 
mostku do ul. Nad Strugą - powsta-
nie nawierzchnia z kostki betonowej. 
Wszystko powinno być oddane do 
użytku w kwietniu.
Na ul. Jesiennej wylano już pierwszą 
warstwę asfaltu. Jeszcze w marcu po-
jawi się tam ostateczna warstwa na-
wierzchni oraz obudowa skarpy przy 
krawędziach jezdni.
Nadszedł również czas na długo wy-
czekiwaną modernizację ul. Szkolnej. 
Ogłoszony został przetarg na opraco-
wanie dokumentacji technicznej. Doty-
czy odcinka od drogi krajowej do ulicy 
Zimowej. Będzie to droga asfaltowa, 
z chodnikiem, krawężnikami i progami 
zwalniającymi, o maksymalnej szero-
kości, tj. do 5,5 m. Prace budowlane 
planowane są na 2024 rok.

W Lubiczu Górnym ul. Lipnowska
Trwają przygotowania do moderni-
zacji ulicy Lipnowskiej w Lubiczu 
Górnym. Chodzi o odcinek od przej-
ścia dla pieszych przy ul. Bankowej 
do drogi krajowej DK10. Przewidu-
je się wykonanie ulicy z nawierzch-
ni asfaltowej, wykonanie nowych 
chodników oraz budowę elementów 
małej architektury. Gmina oczekuje 
na dofinansowanie ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
w następnej kolejności przystąpi do 
ogłaszania przetargów. Pierwszy etap 
(asfaltowanie, chodniki) powinien być 
wykonany jeszcze w tym roku, uzu-
pełnianie o infrastrukturę dodatkową 
w następnym roku.

Ulica Narcyzowa w Lubiczu 
Dolnym
W pierwszej kolejności powstanie ka-
nalizacja deszczowa, a nastepnie nowa 
droga asfaltowa wraz z chodnikiem 
i czterema lampami. Całość o długości 
ok. 200 metrów będzie kosztować ponad 
milion zł. Połowę tej kwoty gmina po-
zyska z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Termin zakończenia robót - ko-
niec czerwca.

„Droga do Jednostki” w Gronowie
Została przebudowana jedna z najbar-
dziej zniszczonych dróg gminnych - 
gminna droga nr 100741C w Gronowie 
(tzw. „droga do jednostki”). Wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową, chodnik 
dwumetrowej szerokości oraz utwar-
dzono pobocze. Wykonano również 
rów odwadniający, a teren przyległy 
zagospodarowano zielenią. Wszystkie 
zjazdy do posesji indywidualnych są 
z szarej kostki betonowej. Moderniza-
cja kosztowała 1.931.401,41 zł, z czego 
808.462,00 zł pochodziło z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Kanalizacja sanitarna w Grabowcu
Zakończono budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej dla mieszkańców ulic 
Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu. 
Można już przyłączać poszczególne 
domostwa do kanalizacji. Wszelkich 
ustaleń w tym zakresie należy doko-
nywać w ZUK-u. Wybudowana zo-
stała również sieć wodociągowa wraz 
z przyłączami.

Kolejne odcinki kanalizacji w Krobi
Wzdłuż ul. Dolina Drwęcy w Krobi 
powstaje sanitarny kanał tłoczny da-
jący możliwość podłączenie do ka-
nalizacji domów zlokalizowanych na 

przyległych posesjach. Gotowy jest 
dwukilometrowy odcinek. Trwają 
jeszcze prace przy przewiercie pozio-
mym pod chodnikiem. Już niebawem 
będzie można przyłączać się do sieci. 
Przypomnijmy, że jest to ustawowy 
obowiązek dla wszystkich z wyjątkiem 
domów posiadających przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.

Ciągle trzeba wymieniać 
Trwa modernizacja gminnej sieci wodo-
ciągowej. Ten proces ma na celu nie tylko 
uszczelnienie systemu, ale także możli-
wość sterowania dostawami wody. Ko-
nieczna jest więc wymiana niesprawnych 
zasuw odcinających oraz montaż no-
wych. Dzięki temu awarie wodociągowe 
będą mniej uciążliwe dla mieszkańców. 

Budowa sanitarnego kanału tłocznego w Krobi Modernizacja gminnych sieci wodnych

Przepompownia ścieków w Grabowcu

Nową drogę w Gronowie wizytują wójt Marek Nicewicz i radny Krzysztof Zając

6 marzec 2023



Rogówko, Lubicz Górny, Grębocin 

W końcu ma być 
bezpieczniej
Po wielu staraniach gmina wreszcie 
uzyskała zgodę na budowę chodnika 
przy drodze krajowej nr 15 w Rogów-
ku. Jest także duża szansa na udroż-
nienie ruchu na DK 15 Grębocinie 
oraz DK 10 w Lubiczu Górnym.

Dla pieszych w Rogówku
Z inicjatywy radnej Jolanty Nikiel, wspar-
tej petycją mieszkańców Rogówka oraz 
po interwencji wójta Marka Nicewicza, 
zarządca drogi krajowej pozwolił na bu-
dowę chodnika i peronu przystankowego 
na DK 15 przy skrzyżowaniu w Rogówku. 
Porozumienie z zarządcą, czyli Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad mówi nie tylko o zgodzie na 
inwestycję, ale także o przekazaniu do-
kumentacji budowlanej wraz z ważnym 
pozwoleniem na budowę. Jednak inwe-
stycję musi zrealizować ze swoich środ-
ków gmina Lubicz. W budżecie gminy 
Lubicz na 2023 rok zaplanowano na to 
kwotę 150 tys. zł. Teraz już tylko od 
decyzji radnych zależy realizacja przy-
stanku i chodnika w Rogówku na bardzo 
ruchliwej drodze krajowej. 
Do wakacji ma powstać dwumetrowy, 
wyniesiony peron przystankowy oraz 
200 metrów chodnika o szerokości 1,5 m 
z kostki brukowej, który złączy się z istnie-
jącym traktem już poza skrzyżowaniem.
Niestety, GDDKiA nie widzi możliwo-
ści stworzenia dodatkowego przejścia 
dla pieszych na DK 15 dla chcących sko-
rzystać z istniejącego przystanku w stro-

nę Torunia. Uzasadnieniem takiej decy-
zji jest słaba widoczność dla kierowców 
z powodu łuku drogi, skrzyżowania oraz 
pochyłości wiaduktu z drugiej strony.
- Będziemy się starali przekonać zarząd-
cę drogi do zmiany patrzenia na ten pro-
blem, może uda się nam osiągnąć jakiś 
kompromis, na który stać gminę – mówi 
wójt Marek Nicewicz. 

Przebudowa skrzyżowań 
GDDKiA oficjalnie ogłosiła już, że 
planowana rozbudowa skrzyżowań 
z ul. Nową i Lipnowską w Lubiczu 
Górnym oraz ul. Dworcową w Lubiczu 
Dolnym jest na etapie projektowym - 
podpisano umowę z biurem projek-
towym Schuessler - Plan Inżynierzy 
z Warszawy za 1,5 mln zł. W drugiej 
połowie roku GDDKiA planuje złożyć 
wniosek o wydanie decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej, 
tak aby prace budowlane mogły ruszyć 
w 2025 roku.
Dla zwiększenia przepustowości i bez-
pieczeństwa zaplanowano też rozbudowę 
skrzyżowania tras nr 15 i 552 w Grębo-
cinie, od ul. Toruńskiej do ul. Nad Stru-
gą. Nowa droga będzie miała po dwa 
pasy w obie strony, wyspy kanalizujące 
i wydzielone pasy skrętne. Wykonawcą 
dokumentacji jest biuro SD Projekt z Po-
znania. Ogłoszenie przetargu na prace bu-
dowlane GDDKiA zamierza w IV kw. br. 
Budowa miałaby ruszyć w 2024 r. 

(JN)

teraz można grać o zmroku!

Boisko istniejącego od 1968 r. „Flisaka” Złotoria zyskało sportowe oświetlenie. Na 
zdjęciu uchwyciliśmy moment tuż po uroczystym włączeniu sześciu kompletów nowych 
lamp. Teraz na murawę będzie można wychodzić również o zmroku. Inwestycja 
kosztowała łącznie z monitoringiem 175 tys. zł i została dofinansowana z Departa-
mentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Więcej www.lubicz.
pl. Informacje o zapisach i treningach u prezesa Roberta Chrobaka pod nr tel. 603 311 
034 oraz na FB Flisak Złotoria. Fot. (JN)

ZUK prowadzi również remonty prze-
pompowni ścieków, polegające głównie 
na wymianie sterowania i zakładaniu 
monitoringu. Ze względu na duże za-
śmiecanie kanalizacji odpadkami często 
trzeba naprawiać zatykające się pompy. 
Tego typu prace odbywają się na terenie 
wszystkich sołectw. W Nowej Wsi na-
tomiast, z uwagi na zły stan techniczny, 
konieczna jest wymiana całej przepom-
powni głównej. 

Prace przy hydrantach
Trwa przegląd wszystkich hydran-
tów na terenie gminy. Obecnie ocenie 

poddanych zostało ok. 40 proc. z nich. 
Robi to specjalistyczna firma zewnętrz-
na. Zastany, wieloletni system wymaga 
modernizacji. Najważniejsze z nich, tj. 
hydranty zlokalizowane w większości 
remiz strażackich, są już we właściwym 
stanie, a w każdym sołectwie znajdują 
się sprawne przynajmniej trzy hydranty. 
Informację o ich lokalizacji posiadają 
strażacy, sołtysi i ZUK. Wdrożono rów-
nież procedurę, aby w razie potrzeby przy 
akcjach gaśniczych wzywać w trybie pil-
nym pogotowie wod.-kan. w celu zabez-
pieczenia odpowiednich dostaw wody.

(JN), Fot. (KM), (JN), (TB)

Ulica Olszynowa w Krobi jest już gotowa

Przy świetlicy z Młyńcu Pierwszym dobiega końca modernizacja starego tarasu. Teraz 
mieszkańcy mają do dyspozycji porządną wiatę, nową nawierzchnię i okładzinę boczną 

Asfaltowanie ul. Jesiennej w Grębocinie
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Gminny Dzień Kobiet

Samorządowcy zaśpiewali dla pań 
Na to wspólne świętowanie czeka-
liśmy trzy lata. W szkole w Lubiczu 
Górnym dla pań przygotowaliśmy 
kiermasz, a na scenie wystąpili: Ania 
i Michał, „Są gorsi” - pod kierunkiem 
sołtysa Brzeźna Piotra Dąbrowskie-
go - zespół złożony m.in. z radnych 
i sołtysów z udziałem wójta Marka Ni-
cewicza oraz gwiazda wieczoru Jacek 
Stachursky. Zobaczcie fotorelację.

Zdjęcia (KM)

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację imprezy, 
a w szczególności: paniom dyrektorkom szkół Katarzynie Rumińskiej 

i Joannie Ardanowskiej, obsłudze Szkoły Podstawowej w Lubiczu 
Górnym, strażakom OSP Lubicz i Gronowo, pracownikom ZUK, wszystkim 

wystawcom, Emilii Grabowskiej, Ani i Michałowi oraz panom radnym 
i sołtysom, a także przyjaciołom występującym w zespole „Są gorsi”.

Wesołe stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej

Panie dokumentowały występy sceniczne

Bogate stoisko z wyrobami własnymi uczestników Dziennego Domu Senior + w Gronowie

W oczekiwaniu na występy. Wszystkie miejsca zajęte

Panie chętnie skorzystały z zaproszenia, wejściówki rozeszły się bardzo szybko

Lubicki zespół muzyczny Ania i Michał
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Wójt Marek Nicewicz zagrał na tarce. Obok sołtys Młyńca Drugiego Kazimierz Smoliński

Perfumy, czyli to, co panie lubią najbardziej

Stachursky zachęcał do śpiewania razem z nim 

Zespół „Są gorsi” złożony z panów radnych, sołtysów i członków rad sołeckich

Zespół „Są gorsi” wystąpił pod kierunkiem sołtysa Brzeźna Piotra Dąbrowskiego

O bezpieczeństwo naszej gwiazdy wieczoru zadbali strażacy z OSP Lubicz i Gronowo

Zabawa była znakomita
Stachursky zaśpiewał swoje najwięk-
sze przeboje
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Pierwsze Złote Serduszko w naszej historii

Mieszkańcy gminy Lubicz przekazali 
ponad 200 tysięcy złotych!
Mimo że nie walczyliśmy o rekord, to 
w tym roku podczas Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w gmi-
nie Lubicz uzbieraliśmy 206 356,13 zł. 

- Nie spodziewaliśmy się takiej kwoty. 
Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób zagrali razem 
z naszym lubickim sztabem, jesteście 
wspaniali – mówi szczęśliwa Katarzyna 
Gałka, szefowa Sztabu WOŚP Lubicz.
Ten wynik to efekt wielu dni intensyw-
nej pracy kilku środowisk, skupionych 
wokół organizatorów szeregu atrakcyj-
nych wydarzeń m.in. balu w Złotorii, 
„Biegu z biegiem Drwęcy” i innych 
sportowych zmagań, morsowania, 
„Spaceru ze zwierzakiem”, wystę-
pów, kiermaszy, licytacji itp. Na rzecz 
Sztabu WOŚP Lubicz działali: Urząd 
Gminy Lubicz, szkoły podstawowe 
w Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, 
Grębocinie i Złotorii, WOŚP Złotoria 
oraz sołectwa Złotoria, Rogowo, Ro-

gówko i Młyniec Drugi, a także Gmin-
na Biblioteka Publiczna.
Podziękowania dla każdego z osobna 
oraz wszystkich niewymienionych, któ-
rzy wsparli organizatorów, dokładając 
swój cenny wkład. 
Podczas pełnego ciekawych momen-
tów finału gminnego Finału Orkiestry 
w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dol-
nym Złote Serduszko WOŚP za kwotę 
8888 zł i 88 gr wylicytował nasz wielo-
letni darczyńca Jacek Rutkowski, prezes 
PW MAT BUD Materiały Budowlane, 
a następnie przelał na konto WOŚP... 10 
tys. zł! Specjalnymi gośćmi Finału byli 
olimpijczycy Katarzyna Zillmann i Sła-
womir Kruszkowski.
Ostatecznie w gminie Lubicz zebrano 
206 356,13 zł. 
Nie byłoby jednak tego znakomitego 
wyniku, gdyby nie nasi wspaniali miesz-
kańcy, ofiarni, hojni, o dobrych sercach. 
Dziękujemy.

(KM)

KWOta Z PUSZeK WOLOntaRIaCKICH PLUS teRMInaL 
(kwestowały 33 osoby) - 96641,00 PLn

KWOta Z PUSZeK StaCJOnaRnyCH - 90286,13 PLn

KWOta Z e-SKaRBOnKI - 19429,00 PLn

Bal charytatywny na rzecz WOŚP zorganizowany przez Sołectwo Złotoria

Gminny finał w Lubiczu Dolnym i energetyczna zumba

Ekipę licząco-rozliczającą w lubickim sztabie odwiedziła nasza gościni specjalna wice-
mistrzyni olimpijska Katarzyna Zillmann

Taniec na kole zaprezentowały Oliwia, Nikole i Amelia

Gminny finał Finału w Lubiczu Dolnym. Licytacje

W Gronowie wolontariuszem był radny 
Krzysztof Zając, na zdjęciu z rodziną, 
już podczas gminnego finału

Do akcji przyłączyła się także Szkoła 
Podstawowa w Grębocinie
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Jak co roku zagrala z nami Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym

Sportowa wośpowa sobota w Złotorii

Lubicki Bieg z Biegiem Drwęcy

W nabijaniu kilomerów w Lubiczu Dolnym, przekładających się na złotówki wziął 
udział także wójt Marek Nicewicz Wspólna orkiestrowa zabawa w Sołectwie Rogowo

Pamiątkowe zdjęcie z Biegu z biegiem DrwęcySołectwo Rogówko Strażacy ze Złotorii

Wośpowe morsowanie w Józefowie 
i czytanie książek w przeręblu

Lubicz Dolny. Nauka strzelania z łuku 
tradycyjnego pod okiem Mistrza Polski 
Bartosza Wiertla

W Orkiestrze pod wodzą Kasi Gałki tradycyjnie zagrali również strażacy OSP
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Wyjaśniamy skąd bierze się opłata

Czy gmina zarabia na śmieciach?
Ile naprawdę każdy mieszkaniec po-
winien płacić za odbiór odpadów? Co 
należy zrobić, jeśli śmieci nie zostały 
zabrane w wyznaczonym dniu?

Stawka
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, 
opłata za odbiór śmieci w naszej gmi-
nie wynosi miesięcznie 25 zł od oso-
by. Taką stawkę uchwalili radni. Czy 
gmina zarabia na śmieciach? – Wręcz 
przeciwnie, regularnie dokłada, ponie-
waż opłata powinna wynosić 31,20 zł 
– mówi wójt Marek Nicewicz. Zatem 
w tej sytuacji do każdego mieszkańca 
co miesiąc z budżetu gminy należało-
by dołożyć 6,20 zł, co rocznie daje ok. 
1,4 mln zł. 
Skąd wzięło się wspomniane 31,20 zł? 
Kwota wynika m.in. z oferty złożonej 
w przetargu przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w To-
runiu i pozostałych zadań związanych 
z gospodarką odpadami. 

Wójt Marek Nicewicz szuka sposobu, 
aby zmniejszyć koszty tych działań, dla-
tego dotąd nie podpisał rocznej umowy 
z MPO. Śmieci z naszej gminy nadal są 
odbierane przez spółkę, lecz na podstawie 
krótkoterminowej umowy obowiązującej 
do końca marca. Gmina ogłasza nowy 
przetarg, ale tylko na wywóz odpadów, 
a ich zagospodarowaniem na skutek po-
rozumienia między samorządami zajmie 
się Toruń. Z kalkulacji wynika bowiem, 
że takie rozbicie usług będzie tańsze, 
a w przetargu ograniczonym tylko do 
wywozu śmieci, bez konieczności ich 
zagospodarowania, mogą pojawić się 
„nowi gracze”, konkurując między sobą 
ceną. O efektach poinformujemy na na-
szej stronie www.lubicz.pl.

Reklamacje
Po raz kolejny przypominamy, że pro-
blemów z odbiorem śmieci nie zgłasza-
my na gminnym fanpage’u. Reklama-
cję należy złożyć niezwłocznie, czyli 

w ciągu trzech dni roboczych w Refe-
racie Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Dróg Urzędu Gminy Lubicz: 
e-mailowo, wysyłając wiadomość na ad-
res gk@lubicz.pl, lub pod nr tel. 56 621 
21 28 lub 56 621 21 38, zawsze podając 
swoje dane oraz dokładny adres posesji. 
To pracownicy tego referatu są w bez-
pośrednim kontakcie z firmami wywo-
żącymi śmieci i mogą interweniować 
w zgłaszanej sprawie. 
Najczęściej, jak wynika z naszych analiz 
(kontroli, ale także GPS-ów w śmieciar-
kach), odpady nie są zabierane z tych 
posesji, których właściciele nie wystawią 
pojemników lub worków na czas, czyli do 
godz. 6.00 rano. – W styczniu przypadkiem 
zaobserwowałem taką sytuację w Lubiczu 
Dolnym – opowiada jeden z mieszkańców. 
– Około godziny 8.30 podjechała śmieciar-
ka pod jeden z domów, wyszli panowie, 
porozglądali się, worków nie znaleźli, więc 
odjechali, a za chwilę właściciel domu wy-
targał worki przed posesję. 

MPO obsługuje na naszym terenie ok. 5,5 
tys. domostw, ma określoną trasę i pod 
każdy adres podjeżdża tylko raz, a potem 
realizuje kolejne zlecenia. Spółka, poza od-
biorem śmieci z Torunia i z naszej gminy, 
wywozi też odpady z kilku innych gmin.

PSZOK
Posegregowane śmieci można również 
zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który mieści się 
przy ul. Promowej w Lubiczu Górnym. Od 
1 marca do 31 października PSZOK jest 
czynny od wtorku do piątku od 10.00 do 
18.00, a w każdą sobotę od 9.00 do 14.00.
Przypominamy, że w punkcie bezpłat-
nie zostawimy posegregowane odpady 
komunalne, odpady budowlane i roz-
biórkowe przyjmowane są do 1m3 na 
rok (na jedno gospodarstwo domowe), 
a pozostałe odpady segregowane bez 
limitu. Telefon kontaktowy do pracow-
nika PSZOK: 797 999 886.

(KM)
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- Osoby niepełnosprawne mają w ży-
ciu zdecydowanie trudniej, a zdarza 
się, że są w nim same. Taka osoba 
potrzebuje wsparcia choćby przy ro-
bieniu zakupów lub w czasie wizyty 
u lekarza. Jak otrzymać taką pomoc? 

- GOPS w Lu-
biczu trzeci rok 
z rzędu realizuje 
dla mieszkańców 
gminy Lubicz 
dwa programy 
skierowane do 
osób niepełno-
sprawnych. Na 
oba pozyskaliśmy 

finansowanie z Funduszu Solidarnościo-
wego. Właśnie trwa rekrutacja do tego-
rocznych edycji obu programów. Pierwszy 
„Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” adresowany jest bezpośrednio do 
osób niepełnosprawnych, drugi „Opieka 
wytchnieniowa” do ich opiekunów.
- W czym pomoże asystent i kto może 
liczyć na jego wsparcie?
- Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej zapewni wsparcia w wykony-
waniu codziennych czynności w miejscu 
zamieszkania oraz funkcjonowaniu nie-
pełnosprawnych w życiu społecznym. 
Usługi asystenta polegają między innymi 
na pomocy w domu, załatwianiu spraw 

urzędowych, wspólnym wyjściu na za-
kupy, do kina, na spacer, nawiązywaniu 
współpracy z różnymi organizacjami, 
pomocy w dojazdach na rehabilitację 
czy na wizyty lekarskie. Ten program 
przeznaczony jest do dzieci z orzecze-
niem o niepełnosprawności oraz osób 
dorosłych ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności.
- A czym jest „opieka wytchnieniowa”?
- „Opieka wytchnieniowa” to program 
skierowany do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy wymagają pomocy 
w postaci doraźnej, czasowej przerwy 
w sprawowaniu bezpośredniej opieki 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepeł-

nosprawności, a także nad dorosłymi 
posiadającymi orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Dzięki 
udziałowi w programie opiekunowie 
będą mieli przestrzeń na odpoczynek 
i regenerację oraz na spokojne zała-
twianie swoich spraw. W tym czasie 
osobą niepełnosprawną, w miejscu jej 
zamieszkania, zajmie się opiekunka. 

Rozmawiała Kamila Mróz

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

Anna Sikorska. 
Fot. Nadesłane

- To jedno z naszych największych wyzwań – mówi o kąpielisku prezes 

Spółdzielnia „Lubiczanka” w akcji
Możemy już zdradzić. W tym roku 
ponownie zaprosimy mieszkańców do 
korzystania z gminnej plaży w Józe-
fowie. O kąpielisko w sezonie zadba 
„Lubiczanka”. Czym jeszcze zajmuje 
się spółdzielnia? 

- Świadczymy usługi pocztowe na rzecz 
Urzędu Gminy Lubicz, jego jednostek 
oraz Zakładu Usług Komunalnych - 

mówi prezes Wiesław Modrzejewski. - 
Jako podwykonawca Miejskiego Przed-
siębiorstwa Oczyszczania w Toruniu 
zajmujemy się odbiorem szkła, papie-
ru i tworzyw sztucznych. Nasza praca 
jest naszą misją. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że zdarzają się błędy czy potknię-
cia i prosimy o wyrozumiałość. 
„Lubiczanka” proponuje również kom-
pleksowe usługi ogrodnicze, pielęgna-

cję zieleni np. koszenie traw, przycinki 
i wycinki drzew, żywopłotów, frezowa-
nie pni, konserwację małej architektury, 
stawianie ogrodzeń, itp. 
- W okresie zimowym odśnieżamy 
i sprzątamy tereny wokół nierucho-
mości. Posiadamy bardzo dobrą bazę 
i nowoczesny sprzęt techniczny umoż-
liwiający realizację trudnych zleceń. Do 
zakresu prac i jej wyceny usługi podcho-
dzimy indywidualnie i uczciwie, więc 
przy okazji warto zaznaczyć, że sami 
nie mamy jakichkolwiek zadłużeń czy 
zobowiązań – zapewnia prezes.
Co ciekawe, spółdzielnia prowadzi także 
zabiegi lecznicze w komorze hiperba-
rycznej. Najuboższym pomaga nieod-
płatnie, włączyła się czynnie w pomoc 
humanitarną dla Ukrainy. 
- Jednym z największych wyzwań jest 
dla nas prowadzenie baru nad jeziorem 
w Józefowie. Na miejscu oferujemy 
zapiekanki, frytki, napoje, itp. Poza tą 

usługą wykonujemy ciężką pracę przy 
sprzątaniu plaży, okolicznego lasu, ob-
sługę parkingu, konserwację i napra-
wę urządzeń czy też wynajmowanie 
sprzętu pływającego – mówi Wiesław 
Modrzejewski.
W 2023 r. nad jeziorem w Józefowie 
dzięki Gminie Lubicz będzie nowy 
sprzęt pływający (rowy wodne, kajaki, 
deski SUP), boisko do siatkówki plażo-
wej i część rekreacyjna dla dzieci z no-
wym placem zabaw. - Obiecujemy, że 
nie zabraknie konkursów i imprez z mu-
zyką w tle – zapewnia prezes.

Opr. (KM)

Przedsiębiorstwo Społeczne „Lubiczanka” 
z Lubicza Dolnego jest spółdzielnią socjalną, 

która łączy cechy przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pozarządowej. Głównym celem 
powołania podmiotu jest reintegracja osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i zawodowym. Organami założycielskimi są 

dwie gminy Lubicz i Obrowo.

Jesteś osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem? Przeczytaj

Poproś o pomoc, odpocznij
Rozmowa z Anną Sikorską,
dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

Podstawa to dobre nawyki

Radośni i aktywni
- Grupa projektowa tak się polubiła, 
że nadal się spotykamy. Tworzymy 
rękodzieło, wymieniamy się doświad-
czeniem, rozmawiamy, śmiejemy się - 
mówi prezes Fundacji „Trybik” Bar-
bara Mońko-Juraszek.

„Radośni i aktywni” to projekt realizo-
wany przez Fundację „Trybik” w ubie-
głym roku. Wzięło w nim udział 12 osób 
z gminy Lubicz i Obrowo.
Uczestnicy mieli możliwość rozwijania 
swojego talentu podczas warsztatów 

kreatywno-rękodzielniczych. Poznali 
przy tym różne, nowe dla nich techniki, 
jak scrapbooking i decoupage. Oprócz 
tego malowali na płótnie, haftowali, 
kleili i składali torby podarunkowe, pro-
jektowali i wykonywali ozdoby okienne, 
wazony na kwiaty, bukiety kwiatowe. 
- Bardzo ważne było dla nas wypraco-
wanie dobrych nawyków i podniesienie 
sprawności fizycznej seniorów – mówi 
koordynatorka projektu Barbara Mońko-
Juraszek. - Dlatego gimnastykowali się, 
wcześniej korzystając z indywidualnych 

porad specjalisty i doboru ćwiczeń do 
swoich schorzeń i dysfunkcji. 
Ogromnym powodzeniem cieszyły się 
również ćwiczenia na basenie solanko-
wym w Ciechocinku oraz terapia manu-
alna i porady fizjoterapeuty.
W ramach programu zorganizowano 
także imprezę plenerową, którą był 
„Festiwal rękodzielników” w Amfite-
atrze w Lubiczu Górnym. Uczestnicy 
prezentowali swoje „wyroby” oraz do-

skonalili umiejętności organizacyjne, 
by w przyszłości samodzielnie podej-
mować takie wyzwania.
Projekt skończył się, ale biorącym 
w nim udział trudno było się rozstać, 
więc nadal spotykają się towarzysko. 
Barbara Mońko-Juraszek pracuje nad 
pozyskaniem pieniędzy na kolejne pro-
jekty. Zainteresowanych zachęcamy do 
śledzenia fanpage „Trybika” na FB.

Opr. (RED)

Projekt został dofinansowany za pośrednictwem LGD „Podgrodzie Toruńskie” z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dbaniem o porządek na kąpielisku w Józefowie w wakacje zajmuje się „Lubiczanka”
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Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Co robi maluch w bibliotece?
„Bajkoteka – rodzinne poranki w bi-
bliotece” to propozycja Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Lubiczu dla najmłod-
szych mieszkańców i ich rodziców. 

Zajęcia skierowane są do dzieci 2-3-let-
nich nieobjętych edukacją przedszkolną. 
- Projekt jest odpowiedzią na potrzebę 
mam, babć, które przychodząc z dzieć-
mi do biblioteki, mówiły, że na terenie 
gminy brakuje oferty skierowanej do 
najmłodszej grupy mieszkańców – mówi 
Marzenna Wojnar, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej. - Cotygodnio-
we warsztaty dla opiekunów z dziećmi 
w sposób kreatywny kształtują więzi 
i bliskie relacje, poprzez odbieranie 
bodźców o różnym charakterze, sty-
mulują ogólny rozwój dzieci, a rodzice 
mają okazję do wzajemnego poznania 
się i dzielenia doświadczeniami. 
Zajęcia są podzielone tematycznie. Każde 
spotkanie w ramach bloku „Zmysłoteka” 
to propozycja działań rozbudzających 
zmysły, zjednoczonych pod wspólnym 
tematem. Maluchy są zachęcane do nie-
skrępowanej twórczości, czyli brudzenia 
się, dotykania, wąchania, smakowania 
i eksperymentowania. Pod hasłem „Po-

czytajki” kryje się głośne czytanie oraz 
zabawy artystyczne z poznanymi bo-
haterami, z kolei „Hop-tralala” to hasło 
zabaw rytmicznych przy żywej muzy-
ce, pozwalających odkryć temperament 
i osobowość dziecka.
Opiekunowie także współuczestniczą 
w zajęciach z dziećmi: tańczą, ćwiczą, 
czy pomagają w pracach plastycznych, 
poznając także różne możliwości zabaw 
z dziećmi, do których można wykorzy-
stać materiały dostępne w każdym domu. 
Zajęcia odbywają się w cyklach trzy-
miesięcznych, raz w tygodniu w każdy 
wtorek o 11.15.
- Wielką frajdę sprawia nam obserwowa-
nie dzieci jak się pięknie rozwijają, gdy 
na pierwszych zajęciach trochę nieśmiałe, 
schowane za opiekunów, niepewnie pod-
chodzą do proponowanych zabaw, a z za-
jęć na zajęcia otwierają się, stają się bar-
dziej odważne, poznają wzajemnie i witają 
się z radością – mówi Marzenna Wojnar.
Bibliotekarki z naszej gminy, tworząc 
„Bajkotekę”, postawiły sobie za cel 
sprawić, by biblioteka stała się miejscem 
regularnych spotkań dla rodziców z ma-
łymi dziećmi.

Opr. (KM)

W zajęciach, wraz z opiekunami, 
uczestniczą małe dzieci, które nie cho-
dzą do przedszkola. Fot. (BP)

Darmowa pomoc

Psycholog 
dla dziecka
Na mapie naszej gminy pojawił się 
nowy Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycz-
nej dla Dzieci i Młodzieży, w którym 
pomoc jest finansowana przez NFZ.

W ośrodku pracują psychologowie 
i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi 
i młodzieżą w wieku 3-18 lat oraz ro-
dzinami w zakresie szerokiego spektrum 
problemów emocjonalnych i psychicz-
nych. W ofercie znajduje się: diagnoza, 
terapia indywidualna, rodzinna, grupo-
wa i wsparcie środowiskowe.
Pomoc jest bezpłatna, finansowana 
przez NFZ. To systematyczny, stały kon-
takt przez około pół roku, do 25 spotkań. 
Ośrodek funkcjonuje od początku roku 
i mieści się przy ul. Lipnowskiej 86 
w Lubiczu Górnym. Nie trzeba mieć 
skierowania, wystarczy umówić się pod 
nr tel. 56 66 00 114. W tej chwili zapisy 
odbywają się na listę rezerwową.
Dziecko jest przyjmowane na terapię 
wyłącznie w towarzystwie i za zgodą 
rodzica lub opiekuna prawnego.

(KM)

Dzieci malowały, szyły, piekły, występowały i wyjeżdżały 

Zimowe wakacje w świetlicach
Kilkadziesiąt darmowych propo-
zycji zajęć dla dzieci, ale również 
dla dorosłych – tak wyglądały ferie 
w naszej gminie.

W wakacje zimowe zaprosiliśmy miesz-
kańców do spędzenia wolnego czasu 
w świetlicach wiejskich i szkołach – choć 
w zupełnie innej, wolnej od lekcji formie.
Dzieci biorące udział w zajęciach 
w świetlicy w Grębocinie miały ręce 
pełne roboty. Samodzielnie stworzyły 
scenografię przedstawiającą lodową 
krainę oraz planszową grę tematycz-
ną. Były też na wycieczce w Toruniu 
i wzięły udział w zabawie integracyjnej 
w Forcie IV. Potem odwiedziły Muzeum 

PRL-u, gdzie doskonale odnalazły się 
w czasie i przestrzeni minionego czasu. 
Innego dnia na zajęciach plastyczno-ar-
tystycznych tworzyły własne stroje kar-
nawałowe, spotkały się z tajemniczym 
kucharzem cukiernikiem i wspólnie 
z nim wyrabiały ciasto na pączki. Nie 
zabrakło także zabaw ruchowych i ta-
necznych oraz karnawałowej biesiady.
Podczas ferii w świetlicy w Młyńcu 
Pierwszym dzieci samodzielnie wy-
konywały przedmioty z gliny, szyły 
poduszki, szydełkowały, malowały, ry-
sowały, piekły pizzę, bawiąc się przy 
tym świetnie. - Dzieciaki stworzyły 
w tym czasie zgraną grupę. Bez dąsów, 
krzyków, telefonów i ze świadomością, 

że należy po sobie posprzątać. Jestem 
z nich dumna! – deklaruje prowadząca 
Katarzyna Rubiszewska. 
W Krobi odbywały się zarówno zajęcia 
artystyczne, jak i sportowe. Wolny czas 
spędziły również dzieci uczestniczące 
na spotkania w Gronowie czy w Lubi-
czu Górnym. 
Na zimowe wakacje dzieci zaprosiła tak-
że Biblioteka Publiczna i jej filie. W Lu-
biczu Dolnym wybrano się na „Kosmicz-
ne ferie”. Wprawdzie ich uczestnicy nie 
odlecieli w Kosmos, ale własnoręcznie 
wykonali rakiety, a wcześniej pogłębi-
li wiedzę o Kosmosie i obchodzącym 
550. urodziny astronomie Mikołaju 
Koperniku. W Grębocinie dzieci grały 

w gry planszowe i szachy, zabawiły się 
w escape room, a efektem warsztatów 
literackich było nagranie audiobooka. 
Warsztaty literackie zorganizowała filia 
w Lubiczu Górnym, a filia w Złotorii 
zajęcia czytelniczo-plastyczne.
Wolne chwile zapełniły młodzieży tak-
że szkoły w Lubiczu Dolnym, Lubiczu 
Górnym i Złotorii. 
Nie zabrakło również sportowych 
i tanecznych spotkań dla dorosłych, bo 
przecież ruch to zdrowie.

(KM)

Relację z ferii w Młyńcu Pierwszym można było posłuchać w Radiu PiK. (KR) Tak bawiły się dzieci w świetlicy w Grębocinie. Fot. Nadesłane

Rozpiskę aktualnych zajęć 
w świetlicach znajdziecie na www.

lubicz.pl w zakładce Informator
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Laureaci otrzymali puchary, które wręczyli Krzysztof Rybicki, prezes zarządu gmin-
nego i OSP w Młyńcu Pierwszym oraz Czesław Piątkowski, prezes OSP w Brzezinku. 
Fot. Nadesłane

W Gronowie i Rogowie  
wzbogacili się o nowy sprzęt

OSP KSRG Gronowo ma nową kamerę termowizyjną, która posłuży strażakom m.in. 
do odnajdywania osób poszkodowanych w zadymieniu czy wykrywania w takich 
warunkach źródła ognia. Urządzenie zostało zakupione ze środków Ministerstwa Spra-
wiedliwości. Fot. Nadesłane

OSP Rogowo otrzymało ciężki wóz marki Scania, który zastąpi wysłużonego Dennisa 
Scania została przekazana naszym strażakom przez Komendę Miejską PSP w Toruniu 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. To efekt starań strażaków wspieranych przez 
wójta gminy Marka Nicewicza, który zawarł w sprawie porozumienie z komendantem 
miejskim. Fot. Nadesłane

Gaszą pożary, dbają o bezpieczeństwo, pomagają 

Strażacy z Lubicza w elicie jednostek OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiczu 
24 lutego została oficjalnie przyjęta 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. To najdłużej działająca 
jednostka w powiecie toruńskim.

- To wielki zaszczyt i zobowiązanie zło-
żone w obecności wielu znamienitych go-
ści i zaprzyjaźnionych jednostek – mówi 
prezes OSP Lubicz Paweł Kowalski.
W uroczystości udział wzięli m.in. po-
słowie, szefostwo PSP w Toruniu i sa-
morządowcy.
- Cieszę się z awansu lubickiej jednostki, 
niezwykle aktywnej, także dlatego, że 
dzięki staraniom Katarzyny Gałki buduje 
przyszłe kadry strażackie poprzez rozwi-
janie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
– mówi wójt Marek Nicewicz.
W trakcie uroczystości Młodzież z MDP 
OSP Lubicz złożyła ślubowanie na sztan-
dar służyć Ojczyźnie i jej obywatelom.
Wójt gminy wręczył strażakom spe-
cjalne naszywki z oznakowaniem OSP 
KSRG Lubicz. 

OSP w Lubiczu jest piątą, z dziewięciu 
jednostek OSP z naszej gminy, które 
znalazły się w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym. Lubicka jednost-
ka ma ponad 145 lat i najdłuższy staż ze 
wszystkich jednostek w powiecie.
Straż pożarna w Lubiczu powstała w 1877 
roku z inicjatywy młynarzy, ponieważ 
w młynach często dochodziło do pożarów.

W XIX wieku wyposażenie lubickich 
strażaków było skromne - ręczna sikaw-
ka, wiadra, bosaki sufitowe i podłogowe, 
łopaty. Dziś OSP Lubicz ma przeszkolo-
nych strażaków, motopompy, agregaty prą-
dotwórcze, pilarki, kamerę termowizyjną, 
detektor wielogazowy i inny specjalistycz-
ny sprzęt, a także lekki wóz ratowniczy 
GLM i wóz gaśniczo-ratowniczy GBA. 

W jej szeregach jest 45 członków, w tym 
30 czynnych strażaków oraz 20 w MDP.
- A przecież nie od dzisiaj wiadomo, 
że OSP to nie tylko gaszenie pożarów 
i zapobieganie nieszczęściom – zauwa-
ża wójt. - To także ogromna praca na 
rzecz małych sołeckich społeczności, 
co widać na co dzień.

(KM)

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Lubicz. Fot. (TB)

Wójt Marek Nicewicz podarował strażakom nowe emblematy 
z oznakowaniem OSP KSRG Lubicz, które odebrali prezes 
jednostki Paweł Kowalski oraz szefowa drużyny młodzieżowej 
Katarzyna Gałka. Fot. (TB)

Przed nimi rywalizacja powiatowa

Mają największą 
wiedzę pożarniczą 
Za nami eliminacje gminne do Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 
zapobiega pożarom.” 

25 lutego w OSP w Młyńcu Pierwszym 
uczniowie rywalizowali w trzech gru-
pach wiekowych. W kategorii klas 1-6 
pierwsza była Weronika Szulc, druga 
Nikola Auguścińska, a trzeci Przemy-
sław Bukowski, wszyscy ze Szkoły Pod-
stawowej w Młyńcu Pierwszym.
W kategorii 7-8 lat na podium stanęli 
Kacper Ostrowski z SP Grębocin oraz 

Kacper Kowalski i Magdalena Homa 
z SP Młyniec Pierwszy.
Szkoły ponadpodstawowe, zdobywa-
jąc pierwsze miejsce, reprezentowała 
Nadia Kawecka.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe pucha-
ry, dyplomy oraz upominki sfinansowa-
ne przez Gminę Lubicz.
Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc 
wezmą udział w eliminacjach powiato-
wych 18 marca w Krobi. 

Opr. (KM)
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Barbara Zarębska, wieloletnia kie-
rownik USC odeszła na emerytu-
rę. – Doskonale pamiętam pierwszy 
ślub, którego udzieliłam – mówi pani 
Basia. – Panna młoda była z Krobi, 
a pan młody z Lubicza Dolnego. Wi-
duję ich do dziś.

Barbara Zarębska w lubickim USC pra-
cowała od 1 lipca 1989 roku, najpierw 
jako zastępca, a potem, od 3 grudnia 
1990 roku, jako kierownik.
Udzieliła tysiące ślubów. – Nigdy tego 
nie liczyłam, ale zanim pojawiły się 
śluby konkordatowe, to sporządzałam 
ponad 100 aktów małżeństwa rocznie. 
Potem ślubów zawieranych w urzędzie 
było już mniej, za to coraz częściej mło-
de pary decydowały się na uroczystość 
w terenie – wspomina.
To powodowało, że część sobót pani Ba-
sia spędzała w pracy. – Pamiętam taki 
jeden rekordowy dzień tuż po Wielkano-
cy, kiedy miałam 18 ślubów - wspomina.
Ale zdarzało się i tak, że młoda para nie 
zjawiała się w umówionym terminie, nie 
informując w urzędzie o odwołaniu ślubu.

- Wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze 
toruńczykiem, w lubickim USC poja-
wiłem się na ślubie kolegi – wspomi-
na wójt Marek Nicewicz. - To był mój 
pierwszy kontakt z Urzędem Gminy 
Lubicz i Basią Zarębską. I wiem, że 
wielu mieszkańców czytających te 
słowa również ma wspomnienia z kon-
taktu z panią Basią. Zawsze rzeczowa, 
pomocna, z życzliwością podchodziła 
do interesantów.
Barbara Zarębska była zatrudniona 
w Urzędzie Gminy Lubicz od lipca 1981 
roku. Na początku w referacie rolnictwa, 
potem zajmowała się podatkami i księ-
gowością. Pracując w USC przez lata 
rejestrowała tysiące uprawnionych do 
udziału w wyborach, a wcześniej wyda-
wała też dowody osobiste.
Pani Basia, żegnając się z szefostwem 
i współpracownikami usłyszała wiele 
ciepłych słów. – Myślałam, że się nie 
wzruszę, a jednak … – przyznała.
Ma za sobą 41 lat pracy i 7 miesięcy. 
Właśnie rozpoczęła kolejny etap ży-
cia. – Na pewno nie będę pracować 
zawodowo – zdradza. – Przyszedł 

czas na realizowanie swoich pasji. Nie 
umiem się nudzić.
Wszyscy, którzy znają panią Basię wie-
dzą, że uwielbia jeździć na rowerze. 
– Teraz będę mogła pozwolić sobie na 
dłuższe wycieczki, nie tylko po powie-
cie toruńskim – mówi.
Nową kierownik USC została Andże-
lika Solińska.

Tekst i fot. (KM)
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KRótKO
Szukasz wsparcia? W naszej 

gminie bezpłatnie spotkasz się 
z psychologiem, który przyjmuje 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubiczu 
Dolnym przy ul. Toruńskiej 56. 

Kiedy? W poniedziałki 9.00-
17.00 – psycholog Patrycja 

Łączkowska, tel. 451 645 914, 
e-mail placzkowska@gopslubicz.

home.pl; wtorki 13.00-18.00 – 
psycholog Karolina Urbańska, 

tel. 519 577 798; środy, czwartki 
i piątki 7.00-15.00 – psycholog 
Patrycja Łączkowska, tel. 451 
645 914, e-mail placzkowska@
gopslubicz.home.pl. Spotkanie 
można umówić, kontaktując 

się z psychologiem lub poprzez 
pracownika socjalnego.

Terapeuta w Punkcie Konsulta-
cyjnym dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych (Lubicz 

Dolny, świetlica w budynku ZUK 
przy ul. Toruńskiej 56) we wtorki 
w godz. 9.00-17.30; zapisy pod nr 
tel. 797 999 879. Grupa AA spo-
tyka się w tym samym miejscu 

w piątki o 17.30.

Zmieniły się godziny otwarcia 
punktu bibliotecznego w Krobi. 
Zapraszamy we wtorki i czwart-

ki w godz. 16.00-19.00.

Kończy się umowa na najem 
kontenerów tymczasowej świetli-
cy szkolnej przy Szkole Podsta-
wowej w Młyńcu Pierwszym, 

wynajmowanych dotychczas od 
podmiotu zewnętrznego, dlatego 

niebawem zostaną zakupione 
przez gminę nowe kontenery mo-
bilnej świetlicy lub też wynajęte 
w odrębnie przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym. 
Nowe kontenery pojawią się 

w ciągu kilku tygodni. 

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

Numery telefonów do wszystkich radnych 
i sołtysów, a także inne przydatne kontakty 
znajdziecie na naszej stronie internetowej 

www.lubicz.pl

Uhonorowani za działalność w 2022 r.

Wrażliwi na krzywdę innych
Lekarki, fizjoterapeuta, wolontariu-
sze - to osoby, których ubiegłoroczną 
aktywność docenił wójt Marek Nice-
wicz, nagradzając ich zaangażowane 
na rzecz społeczności lokalnych.

Takie nagrody wójt przyznaje na zakoń-
czenie roku kalendarzowego. Przedsta-
wiamy laureatów za 2022 rok.
Justyna Bugajska i Monika Krzemiń-
ska to lekarki rodzinne z „Mojej Przy-
chodni” w Grębocinie. Panie zostały 
docenione za wysoki standard opieki 
zdrowotnej, tak rzadko dziś spotykany, 
za edukację i działania zapobiegawcze, 
za przeciwdziałanie i zapobieganie skut-
kom pandemii Covid 19. Nade wszystko 
za indywidualne i wyjątkowe podejście 
do każdego pacjenta, wsłuchanie się 
w jego potrzeby i częste wykraczanie 
poza ramy tego, co obowiązkowe.
Fizjoterapeuta Mariusz Babiarz jest tak-
że społecznikiem i samarytaninem. Pan 
Mariusz pomaga osobom zmagającym 
się z niepełnosprawnością ruchową lub 
po kontuzjach uśmierzyć ból i powrócić 
do pełnej sprawności. Często robi to cha-
rytatywnie, nie odmawiając najbardziej 
potrzebującym, którzy mogą korzystać 

z jego wiedzy i doświadczenia bezpłat-
nie. Bez wahania wspiera nie tylko poje-
dynczych sportowców, ale również całe 
kluby. Znany jest z działalności chary-
tatywnej, wspierania strażaków, środo-
wisk osób niepełnosprawnych; zawsze 
gotowy do pomocy.
Marcin Iżyk i Zbigniew Bombolewski 
są „wolontariuszami bez strachu”. Wójt 
nagrodził ich za wrażliwość na krzywdę 
ludzką i wspieranie potrzebujących nie 
tylko w najbliższym otoczeniu, ale także 

w Ukrainie, bez względu na przeszkody 
i niebezpieczeństwo, trudności i wojenną 
zawieruchę, troszcząc się o potrzeby ko-
biet, dzieci i całych rodzin.
Podziękowania trafiły także dla ratowni-
ków Tomasza Górnego i Piotra Wilkow-
skiego, którzy od początku opiekują się na-
szym gminnym kąpieliskiem w Józefowie.
Z kolei nazwiska nagrodzonych spor-
towców zdradziliśmy już w poprzed-
nim numerze.

Tekst i fot. (KM)

Marcin Iżyk i Zbigniew Bombolewski, czyli „wolontariusze bez strachu”

Barbara Zarębska pracowała w lubic-
kim urzędzie gminy prawie 42 lata

Jednego dnia udzieliła 18 ślubów

Czas wkroczyć na nową drogę

16 marzec 2023


